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INSUFLEȚITOARE FAPTE
ALE ANGAJĂRII MUNCITOREȘTI
A intrat in tradiție ca la fiecare sfîrșit de an oa

menii muncii din fabrici și uzine, de pe șantiere, din 
agricultură, institute de cercetare științifică, din toate 
domeniile de activitate să raporteze insuflețitoare 
fapte de muncă in cinstea aniversării ' Republicii. 
Si in acest an pot fi consemnate un șir de realizări 
importante obținute in creșterea producției fizice, ri
dicarea productivității muncii, reducerea consumurilor 
materiale și înnoirea produselor. Este de notat, in 
acest sens, stăruința cu care au acționat și acționează 
organele, organizațiile de partid, consiliile oamenilor 
muncii pentru stimularea, pe toate căile, a inițiativei 
creatoare a celor ce muncesc, pentru promovarea 
unor metode noi, moderne de organizare și conducere 
a activității productive, pentru întărirea spiritului gos
podăresc in fiecare întreprindere.

Faptele de muncă, mereu mai numeroase, consacrate 
aniversării Republicii sint o dovadă a abnegației cu 
care acționează muncitorii, țăranii, intelectualii, toți 
oamenii muncii pentru înfăptuirea neabătută a hotări- 
rilor Congresului al XIII-lea al partidului, pentru 
aplicarea exemplară în viață a ideilor și orientărilor 
cuprinse în recenta Expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, adoptată ca program de muncă al 
partidului, al poporului.

Infățișind sistematic în fața opiniei publice asemenea 
realizări, nu facem altceva decit să relevăm spiritul 
de angajare patriotică al colectivelor de oamdni ai 
muncii, preocuparea lor stăruitoare și insuflețitoare 
pentru progresul și prosperitatea continuă a patriei 
socialiste.

MUREȘ : Energeticienii 
au îndeplinit planul 

anualMobilizîndu-se exemplar pentru a transpune neabătut în viață indicațiile și orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la fiecare indicator, colectivele de energeticieni de pe cele trei platforme ale întreprinderii elec- trocentrale Mureș — Iernut, Fin- tinele și Tirnăveni — raportează, în cinstea aniversării Republicii, că au îndeplinit, la 18 decembrie, planul anual la producția de energie electrică. De remarcat că avansul cîștigat in îndeplinirea acestui indicator le. va permite energeticieni- lor mureșeni să realizeze și să pulseze, pînă la finele anului, suplimentar o producție în valoare de aproape 280 000 MWh energie electrică. Acest succes are la bază preocuparea statornică a lucrătorilor de aici pentru asigurarea funcționării în deplină siguranță a complexelor instalații din dotare șl realizarea, în acest an, a reparațiilor capitale cu modernizări la grupul energetic nr. 5 de 200 MW, de la centrala electrică din Iernut, cu 30 de zile înainte de termenul prevăzut, iar la grupul energetic nr. 2 de 100 MW — cu 70 zile înainte de termen. (Gheorghe Giurgiu).
ALBA IULÎA :

Peste prevederile 
sarcinilor de exportColectivul binecunoscutei întreprinderi „Porțelanul" din Alba Iulia a raportat îndeplinirea planului anual la export cu 16 zile mai devreme. Un succes fundamentat pe realizările obținute în înnoirea și modernizarea tehnologiilor și

produselor. în urmărirea zilnică a comenzilor pentru export și onorarea acestora la termenele stabilite, în asimilarea operativă a noi modele. Se cuvine subliniat faptul că produsele de export au fost realizate în condițiile economisirii unor materii prime, combustibili și energie. Pînă la sfîrșitul acestui an, colectivul întreprinderii va executa și livra suplimentar la export produse în valoare de peste 5 milioane lei. (Ștefan Dinică).
HÎRȘOVA: Prinde contur 

un nou obiectiv 
economicDatorită eforturilor susținute ale constructorilor, care acționează cu multă hărnicie și pricepere, pe platforma industrială a orașului Hîrșova prinde tot mai mult contur un nou și important obiectiv economic — întreprinderea de sîrmă și cabluri. Organizîndu-și judicios activitatea, adoptind tehnologii noi și moderne, productivitatea muncii a crescut cu peste 7 la sută. Merită consemnat faptul că in această perioadă constructorii și montorii Antreprizei de construcții industriale Hîrșova au finalizat, în timp record, montajul structurilor metalice de rezistență la trăgătoria de oțel tare. Și alte lucrări, cum sînt betonările și montajul prefabricatelor, au fost încheiate înainte de termenul planificat. (Lucian Cristea). •

ZALĂU : Preocupări 
constante 

pentru creșterea calitățiiColectivul muncitoresc al întreprinderii de armături industriale din fontă și oțel Zalău manifestă o preocupare constantă pentru modernizarea continuă a producției, în pas cu cele mai valoroase reali

zări pe plan mondial, cu solicitările și exigențele beneficiarilor din țară și ale partenerilor de peste hotare. Numai în cursul acestui an aici au fost asimilate în fabricație 18 noi familii de armături, în 94 tipodimensiuni, din care 60 destinate exportului, iar restul pentru materializarea prevederilor programelor prioritare ale economiei naționale. Intre acestea se numără și supapele de siguranță pentru oxigen și lichide gazoase, precum și armăturile speciale din oțel puse la dispoziția petrochimiei și energeticii. De menționat faptul că datorită calității ridicate, a produselor realizate aici au crescut solicitările pe piața externă, în perioada care a trecut din acest an întreprinderea livrîr.d, suplimentar, la export armături a căror valoare întrece cu 24,1 milioane lei prevederile de plan. Pînă la finele anului, de aici vor fi expediate în plus, la cererea partenerilor de pesțe hotare, produse în valoare de circă 32 milioane lei. (Agerpres)
TULCEA : Alumină 

peste prevederiColectivul"' întreprinderii de alumină din Tulcea, unitate distinsă doi ani consecutiv cu „Ordinul Muncii" clasa I, și-a îndeplinit, cu 16 zile mai devreme, sarcinile de plan la producția-marfă industrială pe primii trei ani ai actualului cincinal. Din vatra aiuminei tulcene au fost livrate suplimentar economiei naționale 6 000 tone de produse de înaltă calitate, în condițiile economisirii a 900 tone ^bauxită și 190 tone leșie de sodă, 100 tone combustibil convențional și 260 tone corpuri de măcinare.De remarcat faptul că, de la înființare și pînă în prezent, adică in- tr-un deceniu de activitate, alumi- niștii tulceni au produs 3,9 milioane tone alumină calcinată. (Adrian Vasile).
Averea, dar și răspunderea 

noastră: pămîntul

TEZE Șl ORIENTĂRI ALE MAGISTRALEI
EXPUNERI A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

POPORUL
forța supremă 
muncitorești-

‘ Printre ideile-forță care definesc amploarea și profunzimea inestimabilului tezaur de idei al excepționalului documont programatic care este. Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta ședință comuna se află, la loc de frunte, reafirmarea pe coordonate superioare a adevărului axiomatic că poporul reprezintă forța supremă in orinduirea noastră. Refe- rindu-se la perioada de efervescență politică și socială deschisă de istoricul Congres al IX-lea, secretarul general al partidului a subliniat : „în întreaga noastră activitate am pornit <le la teza științifică a construirii socialismului cu poporul și pentru popor, de la faptul că tot ceea ce realizăm în societatea noastră trebuie să se realizeze cu oamenii, pentru oameni, să asigure ridicarea continuă a gradului de civilizație, a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Am considerat și considerăm că dezvoltarea largă a formelor democratice de conducere, participarea tuturor claselor și categoriilor sociale, a între-

a democrației 
revoluționare

gului popor la conducerea tuturor ramurilor de activitate, la elaborarea politicii interne și externe constituie factorul fundamental pentru edificarea cu succes a noii orinduiri".Întreaga activitate de construcție materială și so- cial-politică desfășurată in țara noastră in ultimii 23 de ani se constituie intr-o strălucită demonstrație a capacității Partidului Comunist Român de a de'scă- tușa forțele creatoare ale poporului, energiile sale uriașe. Punind la temelia acțiunii sale multilaterale încrederea în popor, în forța să, partidul nostru, în frunte cu secretarul său general, redimensionează orizontul teoriei și practicii revoluționare, conferă noi valențe demersului teoretic și practic despre rolul maselor in făurirea noii orinduiri.Am invitat la o dezbatere pe tema afirmării șl dezvoltării construcției socialiste pe tovarășii : prof, univ. dr. Petru Pânzaru, conf. univ. dr.*  Ileana Stă- nescu, dr. loan Vida.
SOCIALISMUL SE CONSTRUIEȘTE CU POPORUL, 

PENTRU POPORPetru Pânzaru : Una din tezele fundamentale ale materialismului dialectic și istoric — care ii conferă, de altfel, și o marcantă originalitate și superioritate față de alte concepții filozofice șl social-politice — este teza despre rolul hotărtor al maselor, al poporului în făurirea istoriei.Valorificînd în mod creator filonul de aur al ideilor clasicilor marxismului, considerind aceste idei nu ca o dogmă, ci ca o călăuză în acțiunea transformatoare, după Congresul al IX-lea partidul nostru a situat în centrul preocupărilor sale crearea condițiilor materiale, instituționale. politico-ideologice și culturale propice afirmării poporului ca stă- pîn al propriului destin, ca demiurg al întregii opere de edificare a socialismului, operă realizată, după expresia sintetică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, „cu poporul și pentru popor".Dacă, indubitabil. în toate etapele revoluției și construcției socialiste din țara noastră, rolul maselor, în frunte cu clasa muncitoare, a crescut continuu, o dată cu trecerea la etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate s-a produs o dublă schimbare calitativă, rezultat al unor acumulări cantitative-

calitative din etapele anterioare. Este vorba, în primul rind, de schimbările interne radicale in însăși structura socială și de clasă a poporului, a națiunii române. După ce, o dată cu victoria deplină a relațiilor de producție socialiste în întreaga economie, din structura socială a populației României au fost eliminate definitiv clasele exploatatoare, după ce această structură a căpătat configurația unui popor alcătuit exclusiv din clase, categorii și pături de oameni ai muncii — fiecare dintre aceste clase și categorii, sociale, ca și relațiile dintre ele au cunoscut transformări calitative. Clasa muncitoare actuală, pregătită în sistemul de învățămint modern, lucrind în sisteme de producție create pe baza revoluției știin- țifico-tehnice, deținind ponderea în structurile democrației muncitorești- revoluționare de la bază pînă la vîrf, este calitativ diferită față de clasa muncitoare din perioada industrializării socialiste. Ea nu a crescut doar numericește. ci și din punctul de vedere al pregătirii profesionale și- tehnice, al orizontului general de cunoștințe, apropiindu-se tot mai mult, în perspectiva anilor 2000, „de cerințele pentru o clasă muncitoare intelectuală", cum aprecia recent tovarășul

Nicolae Ceaușescu. Țărănimea cooperatistă de astăzi a cunoscut, dt asemenea, considerabile transformăr. calitative în raport cu perioada încheierii cooperativizării, aceasta exprimîndu-se în utilizarea unor no! forțe productive, bazate pe cuceririle științifico-tehnice moderne, respectiv agrotehnice,- în angajarea tuturor forțelor sale pentru realizarea complexelor obiective econo- mico-sociale ale noii revoluții agrare, ale procesului de sistematizare și modernizare a satelor, de creare și dezvoltare a centrelor agroindustriale. Intelectualitatea, provenită predominant din rindurile clasei muncitoare, țărănimii și altor categorii de oameni ai muncii, are o compoziție și Structură corespunzătoare cerințelor implementării cuceririlor revoluției științifico-tehnice în producția materială, cerințelor superioare ale activității din domeniul învățămîntului, culturii, sănătății publice și serviciilor. Ponderea ei în structura populației ocupate crește continuu, o dată cu rolul ei în creația științifico-tehnică, cul- tural-artistică, în progresul de ansamblu al societății noastre.loan Vida: Congresul al IX-lea al partidului reprezintă un moment crucial în devenirea istorică a României. Să ne gîndim doar la faptul că nici anii primei etape a
Dezbatere realizată de
Georqe-Radu CH1ROVIC1

(Continuare în pag, a V-a)

Expresie a dragostei și grijii partidului, a societății față de tînăra generație,
în perioada 28 decembrie 1988 — 3 ianuarie 1989 se va desfășura
SERBAREA „POMULUI DE IARNĂ"

• Fondurile asigurate în acest scop din 
veniturile proprii de organizațiile de 
masa și obștești se ridică la 
265 000 000 lei, cu peste două mili
oane lei mai mult față de anul trecut

• Organizațiile locale ale femeilor și 
unitățile UCECOM au realizat prin 
muncă voluntară articole de îmbră
căminte, alte obiecte și daruri in va
loare de 6 320 000 lei

• De fondurile alocate și de diferite da

ruri vor beneficia aproape 4 milioane 
de copii

• Cu prilejul tradiționalei sărbători vor 
fi organizate manifestări politico-edu
cative și programe cultural-artistice 
cu un bogat conținut patriotic, mili
tant, revoluționar

• In Capitală și în municipii reședință 
de județ vor fi amenajate „orășele 
ale copiilor"

în ansamblul problemelor privitoare la perfecționarea generală a activității in economie pe care le pune in atenția întregului partid și popor Expunerea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința ctfmu- nă a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, un loc important este acordat transformărilor profunde pe care trebuie să Ie cunoască activitatea desfășurată de oamenii muncii de la sate in hotă- rîrea lor fermă de a înfăptui obiectivele noii revoluții agrare. în concepția partidului nostru, în gîndirea secretarului său general, noua revoluție agrară se înscrie ca unul din factorii puternici de progres ai so- c etății pe care o edificăm, ea constituind o componentă esențială a operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Justețea și realismul conceptului de nouă revoluție agrară își găsesc o puternică reflectare atît in modul in care au fost concepute programele speciale care stau la baza dezvoltării agriculturii noastre in actualul cincinal, cît mai ales în rezultatele bune obținute îh acești trei ani ai cincinalului, ani care din punct de vedere al condițiilor climatice au fost mai degrabă vitregi decit buni pentru agricultură. Și totuși, în pofida a- cestor greutăți climatice, se poate afirma cu argumentul faptelor că agricultura românească și-a demonstrat din plin capacitatea de a asigura producții mari și stabile indiferent de condițiile climatice in care se realizează recolta. Dar adevărata sa capacitate, potențialul maxim pe care îl deține agricultura noastră astăzi sînt date, desigur, de acel nu? mâr mare de unități care realizează randamente competitive cu cele mai ridicate producții obținute în țâri cu o agricultură dezvoltată. Cooperativa agricolă din Sintana, județul Arad, are cinstea de a se fi situat, încă de la începutul procesului cooperativizării, printre aceste unități de frunte ale agriculturii românești. Iar cei care dau rodnicia acestor păminturi știu bine cu ce preț s-a obținut belșugul de azi.Stă in firea lucrurilor ca omul să regindească, din cînd in cind, drumul pe care l-a parcurs, să rețină experiența valoroasă, să dorească să realizeze mai mult și mai bine. Cu atît mai mult se întîmplă acest lucru în etapa actuală, cind. așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plena- ă lărgită a Consiliului Național al

Agriculturii, trebuie să dăm dovadă de o nouă atitudine față de muncă și viață, de indrăzneală și inițiativă, de răspundere și competență, să facem totul cu o înaltă conștiință patriotică. Sigur, sîntem cu toții mjndri de ceea ce am realizat. Cooperativa agricolă de producție din Sintana, bunăoară, a plecat de la o avere obștească de 24 500 lei și are acum peste 100 milioane lei. Sintem o unitate care ne autofi- nanțăm, care nu apelează la credite și avansuri de la stat, iar la sfîrșitul anului 1987 am Obținut un beneficiu de 6 milioane lei. Realizăm azi, față de anii de început, produc-
IN SPIRITUL SARCINILOR 

SUBLINIATE LA PLENARA 
LĂRGITĂ A CONSILIULUI 

NATIONAL AL AGRICULTURII
ții medii la hectar de peste trei ori mai mari la griu, de 4—5 ori mai mari la porumb, producții ridicate pentru care unitatea noastră a fost distinsă de două ori cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste". Nu facem încă parte dintre acele unități care realizează producții-record în agricultura noastră, dar recoltele medii la hectar de 5 000—6 000 kg griu și orz, de 11 000 kg porumb boabe, 35 000—40 000 kg sfeclă, 3 700—3 800 kg soia sînt producții totuși mari dacă avem în vedere faptul că ele se obțin in condiții de neirigare și pe fondul unei secete îndelungate. Tot ce am realizat este clădit pe ambiția oamenilor de a se autodepăși, de a ridica mereu producțiile și eficiența muncii pe care o desfășurăm în toate sectoarele unității. Din aceeași dorință de a atinge, într-un viitor apropiat, producții și mai mari, voi da curs, în cele ce urmează, unor gînduri legate de munca și viața noastră, a celor ce trăim din roadele pămintului.Cu toate rezultatele bune pe care le-am obținut, există încă numeroase posibilități de creștere a recoltelor. Avem convingerea — și acest lucru pot să-l demonstrez — că, finind seama de actualul stadiu de dezvoltare a bazei materiale și a

științei agricole, la noi producțiile din sectorul vegetal ar putea fi mal mari cu aproape 40 la sută. Și aceasta fără nici un efort suplimentar de investiție materială. Noi, cei care lucrăm în agricultură, înțelegem mai bine de ce stăruie secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, asupra cerinței de a folosi cu cea mai mare chibzuință fiecare palmă din pămintul roditor al patriei. Pămîntul este generos, el este poate singura avuție care are capacitatea de a produce mai mult pe măsura refolo- sirii sale, dar pentru aceasta trebuie să-i dăm ce i se cuvine, să-l îngrijim și să-l gospodărim cu chibzuință, să-i asigurăm o permanentă stare de sănătate. Intr-un fel, cu pămintul trebuie să te „consulți" mereu, să treci zilnic peste el atunci cînd e nevoie să-1 muncești, să faci toate lucrările conform cerințelor și niciodată la intimplare. Procedăm noi, oare, intotdeauna așa ? Nu se întimplâ, uneori, ca din grabă sau slabă organizare să facem lucrări necorespunzătoare ?Experiența acestor aproape 40 de ani de muncă în cadrul cooperativei agricole de producție ne-a demonstrat că terenul trebuie să intre în iarnă în totalitate arat, pentru a înmagazina cele necesare, pentru a îngheța și a acumula apa din zăpezi, îhgrășămintele ce s-au administrat. Și pentru că vorbim . de îngrășăminte, cred că ar trebui să-i obligăm pe toți să administreze gunoiul de grajd numai vara sau toamna inainte de arătură, și nu iarna. De ce ? Pentru că îngrășămintele organice aplicate iarna, după arătură, pe lingă faptul că pierd o parte importantă din elementele fertilizante, constituie o bogată sursă de infestare a pămîntului cu tot felul de semințe de buruieni. Ce-i drept, se vorbește mult de eficiența îngrășămintelor*  naturale, dar în realitate se face prea puțin pentru producerea și prepararea lor. Dintotdeauna, țăranul nostru și-a îngunoiat pămîntul cel puțin o dată la patru ani și cu atît mai mult să se facă acest lucru acum. în condițiile agriculturii noastre intensive, cînd vegetația bogată consumă o mare cantitate din hrana naturală a pămîntului. Același lucru să se facă și cu lucrările de afinare
Gheorqhe GOINA
președintele C.A.P. „Viața nouă" 
Sintana, județul Arad

Acționînd intens pentru moder
nizarea tehnologiilor de fabri
cație, colectivul întreprinderii 
de prelucrare a aluminiului din 
Slatina a proiectat și realizat 
de curînd, printre multe altele, 
modernizarea fluxului tehnologic 
linear care cuprinde cuptoare 
și instalații de decapare, de 
spălare și debavurare a pro
duselor. Aceste operații se e- 
xecutau pînă acum la posturi 
de lucru separate, iar prin cu
prinderea lor în flux se reali
zează un spor al productivită
ții muncii de peste 34 la sută. 
In imagine, aspect de lucru 
din secția produse extrudate.

(Eugen Dichiseanu)

/ ■Așa ni s-a părut : un ritual încordat, alert, pe un uruit continuu, dens ; un lanț de mișcări reluate ciclic ; jocul flăcărilor, al focului, la gura cuptoarelor. Primul meșter suflă bolul, al doilea culege sticlă incandescentă, cît ii trebuie, și o și fasonează turnind-o într-o a- nume formă. Al treilea îi adaugă talpa, al patrulea fasonează talpa, al cincilea... Vreo șase dintre ei se străduie să dea formă unei delicate cupe... Un insolit tablou cu torțe, cu o dinamică trepidantă. Țevi de suflat sucite și în- virtite abil, furci, clești in forme curioase... Cuptoare in permanentă încinse la 1 450°C — ca să topească materia dură. Cu furcile sint duse elegantele obiecte la recoa- cere — trebuie detensiona- te, trebuie să li se asigure rezistența mecanică ; apoi, cu arzătorul lamelat, sînt decalotate, benzile abrazive le șlefuiesc. urmează spălatul, lustruirea termică... Cît efort, cită migală, cîte proceduri... pentru un pahar, pentru o
(Continuare în pag. a III-a)

în perioada 28 decembrie 1988—3 ianuarie 1989 va avea loc serbarea „Pomului de iarnă" in grădinițe, școli, întreprinderi, instituții, unități agricole, cooperative, la casele de copii, leagăne, unități medicale pentru copii, precum și la centrele de cultură și creație „Cîntarea României".Pentru această tradițională serbare. la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, adoptată de Comitetul Politic Executiv în ședința sa din 9 decembrie a.c., organizațiile de masă și obștești au asigurat din venituri proprii suma de 265 000 000 lei, cu peste 2 130 000 lei mai mult față de anul trecut. Tot în acest scop, organizațiile locale ale femeilor și unitățile UCECOM au realizat prin muncă voluntară articole de îmbrăcăminte, alte obiecte și. daruri, in valoare de 6 320 000 lei. De toate acestea vor beneficia aproape 4 000 000 copii.Cu prilejul serbării „Pomului de iarnă", organele și organizațiile de

partid, comitetele sindicale, consiliile oamenilor muncii, organizațiile U.T.C. și de pionieri, comisiile de femei vor iniția manifestări politico- educative și programe cultural-artistice, cu un bogat conținut patriotic, militant, revoluționar.în Capitală și in municipii reședință de județ vor fi organizate „o- rășele ale copiilor", iar în centrele de cultură și creație „Cintarea României", la casele pionierilor și șoimilor patriei se vor -desfășura carnavaluri.Ca de fiecare dată, organizațiile județene de tineret și copii, împreună cu inspectoratele școlare vor asigura, pe plan local, petrecerea utilă și plăcută a vacanței de iarnă a elevilor și studenților. Astfel, cu sprijinul consiliilor populare se vor organiza tabere de odihnă și instruire, cluburi de vacanță, drumeții, excursii și alte activități ce vor fi îmbinate cu întrecerile sportive din cadrul fazei de iarnă a „Daciadei".în perioada premergătoare serbării „Pomului de iarnă" se vor ame

naja expoziții cu cele mai valoroase lucrări realizate de copii în cadrul cercurilor tehnico-aplicative — desene, picturi, sculpturi, artă grafică —, se vor organiza concursuri de cîntece, poezii, spectacole artistice și alte activități cultural-educative, menite să contribuie la educarea comunistă a tineretului școlar, la dezvoltarea mîndriei patriotice față de mărețele realizări obținute de poporul nostru în anii construcției socialiste, și îndeosebi după cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.Măsurile și acțiunile consacrate serbării „Pomului de iarnă" reflectă, încă o dată, cu putere, grija deosebită pe care partidul și statul, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă creșterii și educării tinerelor generații ale țării, asigurării unor condiții tot mai bune de viață și învățătură pentru toți copiii patriei, în vederea formării lor ca oameni înaintați ai societății noastre, constructori destoinici ai socialismului și comunismului în România.
ARTA ȘI INDUSTRIEcupă — cu picior scurt, cu picior înalt, in formă conică, tip „Românce", simplu sau la bordură aplicîn- du-i-se, poate, cîteva minuscule petale. Pentru că pînă la urmă trece și pe la gravori, și pe la pictorițele care sînt gata să-l decoreze în fel și chip. Da, dar totul pornește „din inimă", de la cuptoare, de la prelucrarea topiturii, de la suflătorii la țeava — mineri de suprafață, cum li se spune — cei care, ca într-o pictură flamandă, cu lumini și umbre puternic contrastante, te uluiesc : prin eleganța și siguranța gesturilor, prin iuțeala cu care rotesc țevile boltite, înroșite la capăt, prin abilitatea, precizia cu care supun focul, sticla... Nu este vorba oare de marele meșteșug care înseamnă artă ?Industrie și artă. Unde s-ar putea împleti mai bine decît într-o fabrică de sticlărie? Și este exact ce ni s-a părut firesc să numim, urmărind o dimineață întreagă ce se intimplă' în secțiile întreprinderii

de sticlărie pentru menaj Bistrița. De fapt, pentru cei ai locului, nu se întîm- pla nimic neobișnuit, dar fiecare atelier (din cele 6—7 cîte are fabrica), în felul lui, semna biografia unei zile de muncă. O zi care, înlănțuită de altele, la capătul unei luni, duce la bilanțurile despre care
ÎNSEMNĂRIvorbea directorul comercial, anume tînăra ingineră Felicia Pișcolti. Pentru că, pe primele 11 luni, au fost îndeplinite și produc- ția-marfă, și producția fizică, șl productivitatea muncii, și comenzile la export. Gradul de înnoire ? S-a ajuns, anual, la 80 la sută. S-au lansat cîteva „idei", care au însemnat e- conomii, eficiență... Lumea suflătorilor la țeavă este unică, impresionantă chiar și pentru cel care o urmărește destul de des. De la ea, este adevărat, începe totul, acolo. Acolo, în secțiile lor, prind formă, se rotunjesc, se alungesc, se1

înalță fel de fel de boluri, de pahare, de v ioze, de vaze de diferite chipur:..., linii numite ..California". „Ormand", „Thomond", „Claren", „Asfhord" etc. — după comenzile partenerilor externi, firme din S.U.A., R.F.G., Australia, Austria, Italia, Canada. Dar, să nu uităm, și gravorii, și pictorii, și cercetătorii, și proiectanții își au rolul lor. Iar la celălalt capăt al drumului, început lingă cuptoarele încinse, recunoaștem „lumea" Galle-urilor, lumea care te îndeamnă să gîndești că noțiunea de . artă intră în toate drepturile ei: vaze, veioze cu cupole japoneze, sferice, în nuanțe mov, grena, bleu. în desene sculpturale, delicat reliefate. Pînă să ajungă însă aici... Sticla albă a fost acoperită cu multe straturi divers colorate, i s-a aplicat decorul, a fost scăldată în baia de acid și supusă unor „atacuri" chimice repetate, pentru corodare. pentru eliminarea surplusurilor de culoare... Un lung drum al sticlei albe către un Gallâ unicat, sau

dintr-o serie scurtă, vedeta fabricii, cel mai scump și mai fin produs, care, privindu-1, iți incintă ochii, sufletul. La fel ca și „Cristalurile de Bistrița" de cea mai bună calitate, cu șlefuiri adinei sau ușor schițate, care pot fi chiar și c» bombonieră, chiar și o vază miniaturală... Este lungul drum al sticlei de la topitorie, de la sutele de grade Celsius la obiectul de artă care înnobilează o vitrină, o expoziție, o casă. Casa noastră.Artă și industrie. Dincolo de capriciile modei, dincolo de cerințele pieței interne-externe pledează elocvent pentru bun-gust, pentru marele meșteșug. Iar ritualul acela încordat. trepidant, dinamic, care înlănțuia totul, acolo, la topitorie (dacă într-ade- văr se transformă pe parcurs în artă), ni se transmite, fără rezervă, ne Îmbogățește sufletul, ne bucură inima.
Smaranda OTEANU 
Gheorqhe CR1SAN 
corespondentul „Scinteii* J
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FAPTE CARE STIMULEAZĂ
ÎNALTE VALORI MORALESigur și-au spus : „Convocarea asta, cu numai două ore înainte de sfirșitul schimbului unu, are ea un rost. Și acesta nu poate fi altul decit vreo urgență. La nașterea vapoarelor nu se duce lipsă de așa ceva“.Urgență da, era. Nu la vapoare însă. Ne lămurește Marcel Vînt, secretarul comitetului de partid din sectorul construcții-corp al Șantierului naval Brăila :— Uitați schițele — ni s-a zis — este vorba despre 150 de dispozitive pentru roțile motoare de la tractoare, ca să nu mal alunece pe timpul ăsta ; trebuie să ajutăm și agricultura, nu 7 Puneți-le din clipa asta în lucru, mobilizați-vă, mîine ar cam trebui să fie gata...— Era o treabă de producție, dv. sînteți secretar de partid și...— Da, era o treabă de producție, dar mai presus de toate era o urgență, nu ușor de realizat. Și cum totdeauna la greu se face apel la comuniști...Mîine 7 Era doar peste un Schimb și jumătate. Programul de acțiune se alcătuiește pe loc, din mers :— Tovarășe Gheorghe Răuță, plecați îndată acasă, cu întreaga formație. Vă odihniți și, la ora 18, aici. Veți avea front întins de lucru. La fel și dumneata, meștere Torente. Te reîntorci însă cu sudorii exact la miezul nopții. Dumneata, tovarășe Stelian Lăzărescu, asiguri scoaterea materialului, organizezi asamblarea. La trasaj...— împrejurarea, clar, deosebită. Să înțelegem că și oamenii la care s-a apelat...— Tot deosebiți și ei. Comuniști. Au dat piept cu multe obstacole, au la activ nenumărate asemenea bătălii. Ciștigate.Am văzut a doua zi. în hală, stive de „roți stelate", gata să fie atașate la roțile tractoarelor. Cuvîntul dat devenise faptă. Era cuvînt de comunist, rostit la greu. Și corolarul lui nu putea fi decît fapta. Spune secretarul de partid : _— în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, devenită program de muncă și acțiune in pregătirea Congresului al XIV-lea al. partidului, se arată pe bună dreptate că noi, comuniștii, trebuie să fim primii în înfruntarea greului. Sîntem revoluționari, comuniști, oameni cu un înalt simț al datoriei, și este firesc, și este normal să ne aflăm în primele rînduri. să nu ne speriem de obstacole, de greutăți. Sarcina cu dispozitivele venise, în- tr-adevăr „peste noapte". Dar mai era și producția „la zi", în flux. Și multe altele de făcut în drumul complex și complicat de naștere al unei nave. Apelul la forța de organizare. la capacitatea de dăruire a comuniștilor, virtuți în măsură să stimuleze și energiile celorlalți muncitori. mi se pare firesc.Cind își exprima aceste păreri secretarul de partid pornea, evident, tot de la realitatea pe care o trăiește colectivul din care face parte, alături de care muncește umăr la umăr, zi de zi. Să „decupăm" din

aceasta doar o secvență : maistrului Constantin Toma 1 s-a cerut, nu o dată, să pregătească o lansare în cel mult 30 de ore. Zeci și zeci de cărucioare, cu dispozitive hidraulice capabile să suporte presiuni enorme, de aproape 300 de atmosfere, verificate, aduse la punctul de „virf de formă". Sute, mii de amănunte care nu trebuie scăpate din vedere. „Seara te culci cu ideea lansării în gînd, în zori te trezești cu această idee. Este o răspundere mare să duci de pe țărm, pînă la apa fluviului, munca a sute și mii de oameni, miile de tone .ale vaporului". Răspundere pe care oamenii comunistului Constantin Toma și-o asumă de ani și ani aici, pe calele de lansare brăilene, unde, cum zice el, „am crescut și ne-am călit".Remarca se impune prin simplitatea cu care exprimă un mare a- devăr. Dacă focul reprezintă proba

adevărat în premieră. Si foarte grea. Dimensionarea exactă a răspunderii se impunea de la sine. Este bine să știi ce te așteaptă pentru a-ți doza forțele, cadența, pentru a te obișnui cu psihologia luptei, dar și cu psihologia succesului la care nă- zuiești. Zile și nopți s-a lucrat intr-un ritm greu de închipuit. în costume speciale, ca de scafandru. Cu aducțiune de aer din afara navei. încercare a nervilor, a rezistenței fizice, de verificare a capacității și hotărîrii de a învinge. Cîțiva au făcut pasul înapoi. Imensa lor majoritate — nu s-au dat bătuți. Nucleul de forță, de neîndu- plecare și tenacitate al acestora ? Comuniștii. Și astfel, momentul sa- blării a devenit unul de referință aici. Un fel de „carte de vizită", de recunoaștere a calităților morale înaintate, cărora le-a dat relief distinct împrejurarea evocată.
VIAȚA DE PARTID la Șantierul naval Brăila

localitățile patriei pe cflordcnatele civilizației socialiste

VATRĂ DE ISTORIE, LOC

decisivă pentru încercarea aurului, munca și încercările ei cotidiene alcătuiesc creuzetul în care se cimentează caracterele puternice, se formează comuniștii de nădejde, care nu știu să facă pasul înapoi. Revoluționari și comuniști căliți la temperatura muncii, a exigentelor tot mai ridicate pe care le presupune etapa istorică pe care o străbatem. „Avem nevoie de luptători revoluționari — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU —, nu de oameni care se tînguîe, cărora le este teamă de luptă și de greutăți. Comuniștii nu au dat inapoi in fața nici unei greutăți și sint hotăriți să facă totul pentru a asigura victoria socialismului și comunismului in România".Cum sînt crescuți, educați în acest spirit oamenii în șantierul naval brăilean 7 La un atelier din secția reparații l-am cunoscut pe tînărul inginer Dorin B. E îndrăgostit de nave, s-a specializat în instalațiile de bord, dar lucrarea de aici, pe care n-o va uita nicicînd, rămîne sablarea — (curățirea, finisarea suprafețelor metalice prin „împușcarea" cu alice, granule — n.r.) — la un număr de vase destinate exportului. Cînd i s-a propus să-și încerce puterile aici, e drept, a spus așa, cu jumătate de glas :— Sigur, trec, dar... n-am mai făcut așa ceva.— Nimeni n-a sablat nave, în țară, pînă la noi. Și, jn general. în lume, puțini sînt cei care o fac. Tocmai de aceea e nevoie de oameni de nădejde. 'Nu, nu voia nimeni să-1 sperie pe tînărul inginer. Nici să-1 „mobilizeze" mai mult decît s-a mobilizat el. singur, pină la urmă. El și oamenii săi. Atunci 7 Lucrarea era cu

— Mai mult — adaugă Constantin Albeanu, secretarul comitetului de partid de la Șantierul naval Brăila. în toate acțiunile inițiate, și care au drept scop antrenarea din plin a energiilor pentru atingerea unui obiectiv sau altul, noi facem din plin apel la comportarea exemplară a comuniștilor, a celorlalți oameni angajați în „operațiunea sablare". Faptele lor demne de laudă, tenacitatea și dăruirea in muncă au devenit o autentică „bibliografie" în activitatea de educare în spirit revoluționar, comunist. O „bibliografie" cu argumente forte, convingătoare, la îndemîna tuturor organizațiilor de partid din șantier, a tuturor comuniștilor.Privit din acest unghi, efortul de educație politico-ideologică capătă forța de convingere dorită. Realitatea oferă ea însăși mijloacele pentru a determina ritmurile și mai dinamice ale prezentului, pentru a stimula din plin toate energiile capabile să atingă aceste accelerații. Se vădesc, și în acest coptext, cît de însemnate sînt din punct de vedere teoretic și practic ideile cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu privitoare la locul partidului, al comuniștilor în o- pera de construcție a noii orînduiri. „Trebuie să facem astfel — preciza conducătorul partidului și statului — incit partidul nostru să-și îndeplinească și in viitor, in cele mai bune condiții, rolul său de forță politică conducătoare. Fiecare activist, fiecare membru de partid trebuie să acționeze cu întreaga răspundere pentru creșterea forței și întărirea unității partidului — garanția supremă a mersului înainte al patriei noastre, spre visul de aur !"Substanța acestui înflăcărat și vi-

brant îndemn, cu puternice reverberații și în conștiința navaliștilor brăi- leni 7 Aspirația de a fi, necontenit, în primele rînduri în toate bătăliile inițiate de partid, de organizația din care fac parte. Voința de a afirma deplin, exemplar capacitatea de organizare, dăruirea și abnegația, încrederea în forțele proprii. Promo- vînd în fiecare clipă a existentei lor o asemenea conduită de muncă și viată, comuniștii fac dovada atitudinii lor înaintate, revoluționare, pun în mișcare și unesc mari energii umane, le angajează cu tot potențialul lor de creație în efortul general pentru convertirea in realitatea țării a obiectivelor cutezătoare ale politicii partidului. Un fapt înfățișat de Anton Saragub, secretar adjunct al comitetului de partid din șantierul naval, are o anupie semnificație in ce privește urcușul pină la această altitudine de conștiință comunistă, revoluționară. Una din meseriile de bază aici este sudura. . Eșalonul celor de la „clește" se împrospătează necontenit cu tineri. Mulți fac efortul să corespundă. Unii nu se silesc destul. Ori nu li se află dintr-o dată „cheia" cu care să fie ajutați. Nicu Bogdan se numără printre pasionați. Pe ce punea mina îi ieșea. N-ajunge însă numai să vrei. „Nicule, silește-te cu nădejde și la carte. Altfel nu cucerești meseria". S-a silit. „Nicule, ai cunoștințe, încearcă-ți puterile la suduri pretențioase". Și le-a încercat. Mereu sub privirile unor oameni cu experiență. Ale comuniștilor care au răspunderea creșterii de oameni capabili, în loc. Tînărul s-a apropiat astfel de comuniști, a socotit că locul Iui nu poate fi decît printre ei, Meritele îl așezau într-adevăr alături. Dar încă de o probă tot a mai fost nevoie : sudura de îmbinare la secții și bloc-secții. Adevărat examen in sudură. Loc unde corespund doar așii. Cînd i s-a dat întîia dată o asemenea lucrare, unii, din jur, au zis că nici creșterea prea „repede" nu-i a bună... Tînărul s-a ambiționat, a vrut să reușească și... a reușit. Da, creșterea fusese rapidă. Dar etapele le-a „ars" prin încercări mereu mai grele. In care s-a format în profesie. In care s-a clădit conștiința de muncitor.— După examenul cu sudura de la secții și bloc-secții, rememorează acum Anton Saragub, i-am spus : „Nicule, acum ești pregătit să vii cu cererea pentru primirea în partid. De comuniști ca tine e nevoie".Sigur, nu-i nimic senzațional în acest eșantion de biografie. N-a urmărit senzaționalul nici interlocutorul nostru. El a vrut să înfățișeze doar drumul devenirii unui comunist. Felul cum un tînăr este ajutat în efortul de stăpînire a profesiei, în iubirea pentru muncă ; ajutat să se încarce cu răspunderile și conștiința de comunist.Oameni care rostesc un emoționant prezent cu fapta, în orice împrejurare.
Iile TANĂSACHE

AL NOILOR ÎMPLINIRI
Drumul spre sine. Semnul că ești al locului nu poate fi altul decît că, preumblîndu-te prin oraș, te descoperi pe tine. Că se află acolo ceva făcut și de mîinile tale, gîndit de mintea ta, că într-acel ceva văzut și făcut sălășluiește o dorință, o speranță a ta. Dacă o construcție, dacă un om, dacă măcar o floare iți amintește acolo de tine — acolo e, fără îndoială, locul tău. Fiecare om și-l caută ; cine nu-1 găsește n-a trăit cu adevărat. Cel care descoperă în oameni, în lucruri, în tot ce îl înconjoară un drum spre sine, numai acela viețuiește deplin. Iată cîteva complexe adevăruri exprimate simplu de pensionarul Dumitru Bălașa din Drăgășani. 11 întreb în ce se regăsește el însuși, ce — din tot ce ne înconjoară (ne aflăm în inima așezării) — îl mină spre sine.— Bunăoară, monografia orașului pe care am scris-o. Eu sînt istoric. încerc, printre altele, să pun ordine in vraful de timp așternut de la întemeierea urbei pînă în zilele noastre. Nu e o misiune ușoară, ținînd cont de faptul că prima atestare a localității ca oraș datează din 1865. Deși despre existența localității ca atare avem documente scrise încă -din 1517. Prin urmare, întîi și-ntîi am încercat să demonstrez lumii — prin modesta mea monografie — că dră- gășănenii nu se construiesc, nu construiesc pe un teren gol, din nimic. Ceea ce ei știu, și trebuie să se afle, e că au în adînc ogorul generos a generații și generații, că se trag de departe, că pînă aici (înțelegeți : astăzi) au străbătut un drum lung — o istorie ! Ne aflăm în zona Rusida- vensă (străveche întemeiere dacică). Orașul e construit pe firul fostului drum principal, numit și Drumul de Piatră sau Drumul Domnului de Rouă, sau Drumul lui Traian, sau Via Alutana. Opt drumuri mari se întîl- neau, pe timpuri, aici, „vărsîndu-se“ toate in acesta, în drumul cel mare. Mii de existențe omenești s-au intersectat pe locurile acestea. Iar astăzi, aici sîntem noi, cetățenii din Drăgășani, cu mic cu mare, care putem fi cunoscuți prin ceea ce am durat și vom dura. Toate drumurile din oraș duc spre noi, spre fiecare dintre noi.
Drumul spre ceilalți. rie* care oraș are un supranume (un renume) care îl consacră în conștiința locuitorilor lui, in patrie. Cum ați supranumi orașul Drăgășani 7, îl întreb pe Dumitru Vlăduț, secretarul cu probleme de propagandă al comitetului orășenesc de partid, vicepreședinte al consiliului popular.— Nu e întrebare ușoară. Din mal pînă în octombrie tîrziu e un adevărat oraș al florilor. Dar dacă ar fi să-1 supranumesc cît mai complet i-aș spune „Orașul Drumurilor". De

ce 7 Pentru că la noi e vorba, pe de o parte, de o realitate, pe de alta, de o adevărată metaforă a drumului : oamenii se îndreaptă spre ei înșiși, întii de toate — e drumul cel mai fertil, la care concură toate celelalte. In al doilea rînd, fiecare nouă faptă a lor deschide un drum. In al treilea rînd, cu toții străbatem un drum deschis de partidul comuniștilor — acela spre mai bine. Viața noastră e in permanență un drum. Drumurile noastre se intersectează permanent. A fi veșnic „pe drum" înseamnă a fi mereu în acțiune, a înainta, a te depăși, a progresa, a trăi plenar. Voi da un exemplu. Vorbind despre drumuri, înțelegînd prin a- ceasta că fiecare are propriul său drum, inconfundabil, în viață, e necesar să adăugăm că, în plan social, străbatem cu toții, umăr lingă umăr.
însemnări din orașul 

Drăgășani

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

• La Erbiceni, comună mare, cu cinci sate, din județul Iași, viața pulsează din plin, iar corespondentul nostru voluntar Alistar C. 
loan, adevărat cronicar al» faptelor cotidiene, demne de remarcat, le consemnează cu perseverență. „Țăranii cooperatori din comuna noastră — afirmă el într-o scrisoare trimisă de curînd — acordă o deosebită atenție pregătirii producției agricole a anului viitor. Ei asigură în aceste zile transportul și administrarea îngrășămintelor naturale pe suprafețele ce vor fi cultivate in primăvară cu cereale. Cele două cooperative agricole și asociația economică inter- cooperatistă folosesc zilnic 12 utilaje, plus atelaje tractate de animale, transportînd pînă acum in cîmp mai bine de 15 000 tone gunoi de grajd".• Cititorul nostru Alexandru Grafu din Constanța ne trimite o scrisoare „în speranța că prin intermediul ziarului „Scînteia" vor afla și cei în drept să aplice legile în vigoare cu privire la un comerț cu totul deosebit". Să vedem, așadar, despre ce fel de comerț este vorba 7 „In imediata apropiere a stației C.F.R. Constanta, mai exact in stația de întoarcere a troleibuzelor — scrie cititorul — și-au făcut apariția tot felul de comercianți ambulanți care desfac diferite preparate din zahăr, cum ar fi : acadele, susan, fondante. napolitane — toate preparate in „laboratoarele" lor neautorizate de către organele sanitare. Chiar ținuta acestor comer

ciant! este discutabilă. Curios lucru, marfă berechet, pe puțin 500 bucăți napolitane X 6 lei bucata — 3 0Q0 lei pe zi. Frumoase cîștiguri, nimic de zis, dar pe seama oamenilor și a sănătății lor ! Cu totul de neînțeles este faptul că acești comercianți ambulanți nu sînt deranjați de nimeni, de parcă în Constanța nu ar exista inspecție comercială de stat, centru sanitar antiepidemic sau alte organe cu sarcini de a instaura ordinea necesară".Credem că autorul acestor rînduri a spus cam tot ce trebuia spus, așa că în ce ne privește dorim să cunoaștem ce măsuri au întreprins forurile în #ept de la Consiliul popular municipal Constanța.• „După încheierea lucrărilor în cîmp, cooperatorii din Gura- honț, județul Arad, își îmbogățesc cunoștințele din domeniul lucrărilor agricole printr-o participare activă Ia cursudUe învățămîntului agrozootehnic de masă, organizat în C.A.P. — ne scrie corespondentul nostru voluntar Alexandru Herlău din localitate. El a aflat de la in- giherul-șef al C.A.P., Mircea Ca- men, că în cooperativă sînt organizate cinci cursuri, din care trei pe profil vegetal și două pe profil zootehnic, la nivelul fiecărei ferme. în invățămintul agrozootehnic au fost cuprinși toți membrii cooperatori, inclusiv personalul TESA. Cursurile se desfășoară sub forma expunerilor și aplicațiilor practice în teren specifice lucrărilor agricole ce se vor executa in

anul 1989, punîndu-se accentul pe cele destinate culturilor mai noi introduse — soia, mazăre, fasole etc. Pînă în prezent au fost ținute patru expuneri, cursanții manifes- tînd» un deosebit interes. în cadrul discuțiilor, ei au dezbătut diferite probleme privind aplicarea noilor tehnologii specifice unor culturi, fertilizarea și combaterea dăunătorilor, furajarea rațională a animalelor pe specii și categorii, producțiile ce trebuie obținute ș.a.® Depozitul de combustibil „Virteju", din sectorul 5 București, nu se achită de obligațiile ce-i revin față de cetățeni. Aceasta este concluzia ce se desprinde din scrisoarea cititorului nostru Petre Colfescu, din strada Gorju- lui nr. 1 C, sectorul 5. După cum sîntem informați, cetățeanul a plătit lemnele încă de la sfirșitul lunii iunie, cu bonul nr. 87 652. A fost la depozit fiul său, i s-a promis că le trimite ; după o lună a trecut pe acolo soția sa, 1 s-a promis și acesteia că într-o săptămînă se rezolvă, dar toate în zadar. „Timpul s-a răcit și noi avem nevoie de combustibil — se arată in scrisoare. Iată de ce am apelat la ajutorul redacției, poate problema se va rezolva cît mai curînd".Direcția comercială a Capitalei este solicitată să examineze cu promptitudine situația de la acest depozit, ca și de la altele, deoarece scrisori pe această temă au sosit la redacția noastră și de Ia alți cetățeni. Vom insera la această rubrică răspunsul ce-1 vom primi.

Urbanistică modernă la Drăgășani
Foto : E. Dichiseann

același drum — drumul construcției noii societăți socialiste. Lunar, la nivel de oraș, are loc „Tribuna democrației" — manifestare de largă audiență în rîndul cetățenilor. O dată pe lună drumul nostru comun își a- dună „afluenții", dacă mă pot exprima astfeL „Tribuna democrației" e forma cea mai înaltă, una dintre cele mai complete, de comunicare la nivel de urbe între cele mai diferite categorii socioprofesionale, între oameni cu cele mai diverse statuturi sociale. Ne adună „Tribuna" pe toți cei interesați de viața orașului și vă asigur că sîntem cu toții interesați de soarta localității noastre, de prezentul și de viitorul ei. Făptui cu adevărat important este acela că „Tribuna democrației" este unul dintre cele mai eficiente drumuri ale noastre spre noi înșine, pentru că trece prin ceilalți, e drumul comun.
Drumul cel bun către 

Casă înainte de a se îndrepta spre casă, zi de zi, amîndurora le place să dea o raită, să zăbovească în același loc. Fiecare dintre ei — vă- zîndu-1 pe celălalt — are un zîmbet încurcat. Bărbați aspri, nu vor să fie surprinși în „flagrant delict" de duioșie.Meșterul, cum 1 se spune. Ion Llță, maistru mecanic la atelierul de ma- trițerie al întreprinderii de talpă și încălțăminte din cauciuc, a făcut propunerea, în urmă cu trei ani, într-o „Tribună". Inițiativa — cum mărturisește acum cu modestie — nu-i aparținuse în întregime ; fusese un purtător de cuvînt — al colegilor de muncă, al vecinilor de cartier.— Ce-ar fi. cam așa am pus problema, își amintește Ion Liță, să facem o scenă în aer liber, extinzind o zonă de agrement ale cărei baze (firave) se puseseră deja. Sălile de spectacol de la căminul cultural și de la clubul tineretului deveniseră neîncăpătoare. S-au codit unii ; alții au zis că e imposibil, că de unde atîtea fonduri. N-am dat înapoi. Am mai pus problema — devenisem „omul cu scena". Cel de la consiliul popular s-au arătat receptivi. Au început o serie de investigații : lucrarea ar fi costat în jur de 6 milioane și realizarea ei ar fi durat în cazul cel mai bun vreo șase luni. Mult — șl una, și alta. Fapt pentru care am pus mintea și brațele la contribuție. Intr-un fel, scena pe care o vedeți și amfiteatrul de 2 000 de locuri sînt opera majorității cetățenilor din Drăgășani. Acțiunea a demarat în iunie ; am inaugurat construcția în cinstea zilei de 23 August. E un record, nu 7 Spune multe despre oamenii noștri. Am organizat aici, în luna octombrie, tradiționala manifestare folclorică interjudețeană

„Rusidava" 1988. Cele 2 000 de locuri s-au dovedit insuficiente ! Și cînd te gindești că totul a pornit de la o vorbă : am spus că ar trebui să se facă, și s-a făcut. Adică, să nu ne exprimăm impersonal — am făcut !Marin Răduță, vicepreședintele consiliului popular, se consideră și el unul dintre „părinții" întregului complex in aer liber ridicat la mijlocul verii in Drăgășani. Trece zilnic pe aici, îl privește cu ochi de gospodar. A îmbrățișat cu entuziasm ideea lui Ion Liță și a participat și el efectiv la materializarea ei.— Realizat exclusiv prin muncă voluntară și din deșeuri furnizate de întreprinderile din oraș, deșeuri pe care le-am valorificat superior, „amfiteatrul", cum îl numim, este, In felul lui, o bijuterie. Ii mai putem aduce îmbunătățiri, mai poate fi extins, ceea ce vom și face — tot cu ajutorul cetățenilor — în> primăvară. Mai sînt, firește, multe altele de realizat în oraș, cu sprijinul cetățenilor și în folosul acestora — recunoaște Marin Răduță. Complexul acesta cultural-sportiv a fost intr-un anume sens un examen. El le dă celor din Drăgășani încredințarea că se poate face mai mult spre mai bine.
Drumul spre mai bine. In 1965 existau in Drăgășani 3 blocuri de locuințe, însumînd aproape 150 de apartamente. In prezent, numărul apartamentelor s-a ridicat la cifra spectaculoasă de 3 800. Majoritatea lor sint amplasate în zona centrală, al cărei chip a devenit de nerecunoscut în acești 23 de ani. Blocurilor de locuințe li s-au adăugat însemnate obiective cu caracter social și cultural. Concomitent cu ridicarea acestora, s-a extins rețeaua de apă potabilă din oraș, s-au extins și modernizat vechile stații de epurare. In același timp s-a desfășurat o amplă acțiune de modernizare a drumurilor rutiere. Zonele verzi, spațiile de joacă pentru copii au stat permanent în atenția edililor.— Programul de dezvoltare, de modernizare a localității este însă în plină desfășurare, ne atrage atenția Gheorghe Petre, tehnician în cadrul compartimentului de arhitectură și sistematizare al consiliului popular. In momentul de față, bunăoară, se află în plină construcție blocurile de locuințe din cartierele Tudor Vladimirescu, Popa Șapcă, 1 Mai.E în afară de orice îndoială că un rol deosebit în dezvoltarea, în modernizarea orașului — în drumul localității spre mai bine — l-au avut obiectivele inrfustriale (multe dintre ele de interes republican) construite aici : întreprinderea de talpă și încălțăminte din cauciuc (care a luat ființă în anul 1967), întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții (înființată în anul 1967), întreprinderea de prelucrare a maselor plastice (înființată în anul Î977), întreprinderea de jenți auto (care a luat ființă în anul 1980) ș.a.Populația orașului a cunoscut, de asemenea, o creștere însemnată. Drăgășaniul are la ora actuală 21 000 de locuitori (înregistrîndu-se o natalitate de 20,5 la 1 000).Pentru fiecare dinți c; /’gtățenil săi orașul înseamnă altceva. Malei Măn- dică, spre pildă, directorul coordonator al I.C.S.M., „măsoară" orașul în suprafață comercială : 19 000 de metri pătrați utili, la ora actuală, subsumînd 103 unități de desfacere. Pentru Ionel Geodescu, tehnician în cadrul sectorului de spații verzi, orașul se vede printre cele 2 milioane de flori plantate in cursul acestui an. Pentru noi, Drăgășaniul ia pe rînd chipurile tuturor celor pe care i-am cunoscut, ale oamenilor săi minunați și ale îndrăznețelor proiecte la care gindesc și pe care, cu consecvență, le transpun în viață.

Leila MUNTEANU

Jiul în constelația hidroenergeticii

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• Pentru satisfacerea cerințelor populației din orașul Breaza și din zonă, consiliul popular orășenesc a luat măsura înființării unei mori și a unui uruitor — se afirmă in răspunsul Consiliului popular al județului Prahova la o scrisoare trimisă de redacție spre rezolvare. Datorită faptului că au fost necesare unele lucrări de amenajare a localului și de racordare la rețeaua electrică, s-a întirziat punerea în funcțiune a morii. începînd cu data de 8 noiembrie a.c., uruitorul care asigură măcinișul boabelor pentru hrana animalelor a fost dat în funcțiune, urmind ca în scurt timp să fie pornită și moara pentru măcinat porumb. înființarea unei mori acționate cu apă, așa cum se propune în scrisoare, nu este posibilă în prezent întrucît sint necesare fonduri de care consiliul popular incă nu dispune. Propunerea a fost reținută și înaintată spre studiu și analiză organelor de specialitate — se arată în răspuns.• Orice om care se hotărăște să scrie o scrisoare, să sesizeze un fapt sau mai multe unor organe de partid, de stat sau obștești înseamnă că are ceva de spus — o propunere, o problemă personală, constatări privind neglijența unora față de avutul obștesc sau fată de bunul mers al activității într-o unitate sau alta ș.a. Altminteri, scrie doar ca să se afle în treabă, punînd inutil pe drumuri activiști însărcinați cu rezolvarea falsei probleme semnalate, cu care ocazie se cheltuiesc și însemnate sume de bani, ceea ce constituie. în ultimă instanță, folosirea abuzivă a dreptului prevăzut prin lege de a te adresa în scris oricărui for din țara noastră.Faptul este șl mai grav cînd asemenea scrisori sînt trimise de oameni cu pregătire superioară, ca în cazul despre care relatăm mai jos. într-o scrisoare redactată pe patru pagini, medicul veterinar Vasiliu Florin aduce la cunoștința redacției unele stări de lucruri negative de la I.A.S. Rupea — Brașov, unde lucrează la o fermă zootehnică din ianuarie a.c., ce-

rînd sprijin pentru că „se profilează un nou transfer" al său. Fiind vorba de stări de lucruri mai deosebite, redacția a trimis scrisoarea, spre verificare și luarea măsurilor ce se impun, Ministerului Agriculturii.De curînd a sosit la redacție răspunsul ministerului care aruncă o lumină total nefavorabilă asupra caracterului semnatarului scrisorii. Să clarificăm lucrurile redînd, mai întîi, fragmente din răspuns : „Nu se confirmă că pentru o lipsă de 65 capete taurine de la ferma de vaci nr. 1 a I.A.S. Rupea nu s-au luat măsuri de recuperare... De asemenea, nu se confirmă nici celelalte aspecte sesizate, inclusiv cel privind intenția conducerii unității de a-1 transfera în alt loc de muncă... în ce privește situația sa profesională, menționăm că la data controlului este promovat ca șef de fermă la ferma nr. 1 de taurine a I.A.S. Rupea. Din discuțiile purtate cu petentul a reieșit că, în momentul redactării scrisorii, acesta n-a cunoscut situația reală a celor sesizate, fapt pe care îl confirmă în declarația anexată".Iată și cîteva rinduri din declarația respectivă : „în legătură cu plîngerea adresată ziarului „Scînteia", prin prezenta declar că am scris-o într-un moment de supărare și cînd nu eram documentat în totalitate. Problema serviciului consider că este rezolvată favorabil mie. Prin cele arătate nu mai am nevoie să mi se facă un răspuns în scris la scrisoarea mea". ‘Este cît se poate de clar. Nu grija față de avutul obștesc l-a determinat să scrie ziarului, ci „momentul de supărare" la gîndul unui nou transfer. Văzîn- du-se însă promovat ca șef de fermă, el retractează cu nonșalanță cele afirmate în scrisoare, declarînd că nu mai are nevoie de nici un răspuns la sesizarea sa. Nici nu intenționam să i-1 trimitem. Am relatat însă cazul pentru a fi de învățătură și celor care, urmărind doar propriul lor interes, denaturează realitățile.
Rubrică realizată de Neculai ROȘCA

Ca numai trei ani in urmă, pe locurile virane de lingă serele de flori ale municipiului Tîrgu Jiu, pe malul sting al Jiului, și-au făcut apariția constructorii cu fel de fel de utilaje — betoniere, autobasculante, automacarale, buldozere, excavatoare. Erau primii constructori ai primelor hidrocentrale din această parte a tării. In scurt timp, terenurile aride au fost nivelate, s-au înălțat barăci, s-au creat drumuri de acces sore diferite puncte de lucru. începuse, în fapt, organizarea socială și tehnologică a unei investiții de proporții a acestor ani — amenajarea hidrotehnică și energetică a rîului Jiu....Octombrie 1988. Ne aflăm în zona nodului hidrotehnic Turceni. astăzi unul din principalele puncte „fierbinți" din cadrul Antreprizei de construcții hidroenergetice „Jiul". In- tîlnim la tot pasul numeroși constructori — muncitori și specialiști — care și-au făcut ucenicia pe marile șantiere de la Argeș, Porțile de Fier, de la Cerna, Valea Mare si Tis- mana. Locuri unde și-au pus semnătura la temelia unor semețe ctitorii ale a- cestor vremuri. Au venit șl aici, în bazinul Jiului ex- tracarpatic, înscris la loc de frunte în programul dezvoltării în perspectivă a energeticii românești. 11 întrebăm pe inginerul-șef al antreprizei. Constantin Duță :— De ce a fost bătut primul țăruș tocmai aici. în amonte de Turceni 7— Edificarea primei mi- crohidrocentrale de pe Jiu a început în acest punct, legat de cerința executării unei alte lucrări hidrotehnice prioritare — priza de apă pentru marea termocentrală din zonă, cerută de

alimentarea ritmică și în cantități suficiente a grupurilor energetice. Dar orice acumulare de apă trebuie „turbinată" pentru a produce și energie. De a- ceea, în paralel, am trecut la executarea barajului de- versor, a amenajărilor pentru lacul de acumulare cu o capacitate de 8 milioane mc și a lucrărilor propriu- zise pentru înălțarea hidrocentralei, prevăzută cu o putere instalată de 9,9 MW. Activitatea s-a desfășurat în ritm susținut, astfel că, la ora actuală, priza de apă este dată în funcțiune, iar la celelalte obiective stadiile fizice sînt atinse în proporție de peste 90 la sută. In zonă sînt concentrate două brigăzi de producție. care au executat peste 1,5 milioane mc de excavații, au pus în operă 250 000 mc de betoane și 3,5 milioane mc umpluturi în diguri.Acestea, exprimate lapidar, Pentru că aproape fiecare lucrare în parte necesită muncă asiduă, necesită trudă și migală de artizan. Așa cum o dovedesc formațiile de dulgheri conduse de Gheorghe Nistor și Dinu Mircea, fierar-be- toniștii lui Titu Dragu. lăcătușii și betoniștii din e- chipele lui Ion Sarcină și Victor Ghiorma. Lucrările în centrală s-au desfășurat în ritmuri înalte, astfel că. încă din luna septembrie, s-a trecut la montajul utilajelor. Au sosit, așadar, pe șantier și formațiile specializate din cadrul Antreprizei energomontaj Rîmnicu Vîlcea. care au început cu rîvnă munca. In timp ce la turbina I s-a încheiat instalarea aparatului director, la turbinele II, III și IV se montează hidroagregatul. într-un cuvînt, constructorii și mon-

torii de la Turceni se întrec pe ei înșiși pentru ca, în cel mai scurt timp, pe cursul bătrinului Jiu să se aprindă primele stele de lumină.De la Turceni, mergînd în sus. pe firul Jiului, facem următorul popas ia Tîrgu Jiu, în apropierea vechiului pod, unde se construiește cea de-a doua hidrocentrală, cu o putere * instalată de 11 MW. S-a trecut cu spor la turnarea betonului de egalizare, la fundația viitoarei uzine și la execuția barajului de- versor. Evoluția stadiilor de construcție este corelată cu realizarea in amonte a unui complex de lucrări hidrotehnice și, in primul rînd, a unor baraje șl lacuri de retenție ce însumează o suprafață de peste 700 hectare. Fapt pentru care lucrările sînt mai a- vansate la cel de-al treilea obiectiv energetic de aceeași putere — hidrocentrala Vădeni, situată la nord de municipiul Tîrgu Jiu. Am privit cu admirație această construcție maiestuoasă, deși deocamdată se impun doar elementele de structură. Cu limbajul specific constructorilor, șeful punctului de lucru, inginerul Traian Popescu, ne-a asigurat că : „Ritmurile actuale de lucru creează condiții ca în anul ce vine să pulsăm și noi energie electrică în sistemul național".Preocupați de sporirea productivității muncii, constructorii de aici au adoptat și folosit, pentru prima oară în țara noastră, o nouă tehnologie care se dovedește a fi deosebit de e- ficientă în realizarea roll- betonului. Rollbetonul este, în fapt, „sîmburele" barajului. zona de mijloc, unde se depune cea mai

mare cantitate de material. In mod obișnuit, acesta se realizează din beton clasic, a cărui turnare necesită, cum se știe, cofraje si armături din oțel. utilaje specifice, măsuri speciale în perioada de priză și de pregătire a suprafețelor de turnare și. deci, un volum sporit de muncă fizică. Prin noua tehnologie, com- ponenții betonului-ciment în amestec cu agregate se pun in operă în stare de umiditate naturală, prin basculare directă din autocamioane. fiecare strat turnat urmind să fie tasat cu ajutorul unui vibrocompac- tor. Tehnologia „betonului cilindrat" — cum este numită aici — sporește considerabil ritmul de execuție, elimină în totalitate consumul de cofraje și oțel beton, reduce cu peste 30 la sută consumul de ciment, rezultînd în final baraje mai zvelte, mal ușoare, mai rezistente. De a- ceea, ea stă în atenția constructorilor de pe Jiu pentru a fi generalizată la toate celelalte baraje de acest gen.Sînt multe alte lucrări ce se execută de-a lungul Jiului, independent sau corelat cu aceste obiective. „Din Valea Sadului și pină la Turceni — ne spunea un veteran al șantierelor hidrotehnice. maistrul Vasile Bădescu, — plimbăm Jiul din loc în loc, ca pe un copil. Se află în curs de amenajare trei lacuri de a- cumulare, executăm canale de fugă, poduri, terasa- mente și Îndiguiri, noi platforme tehnologice și lucrări de protecție care ne cer să stăpînim bine apele Jiului, să le dirijăm conform țelurilor noastre. Pe întregul curs al Jiului se desfășoară astăzi o autentică epopee constructivă".

Da, o autentică șl entuziastă epopee a muncii șl luptei oamenilor cu apele și munții pentru a trezi la viață mari suprafețe aride, pentru a prinde noi stele de lumină în salba energetică a României. Scrutind viitorul,, tînărul inginer Romeo Săliște, directorul , Antreprizei de construcții hidrotehnice „Jiul", fiu al Gorjului, cu o bogată carte de vizită în domeniu, a ținut să ne spună :— Sfera activității noastre va cunoaște o amploare deosebită în anii ce vin, pentru că este prevăzut ca Jiul să fie amenajat și explorat de la izvoare pînă la vărsarea in Dunăre. Va . fi realizat un lanț întreg de hidrocentrale mari și mici. Dar amenajarea Jiului nu este gindită pentru a avea doar caracter energetic. Prin lucrări adecvate vor fi scoase din zona de inundație și redate circuitului agricol mari suprafețe de teren. Prin lucrări secundare vor fi captate și acumulate și apele unor afluenți din zona montană pentru mărirea debitului Jiului și crearea unor noi surse de alimentare cu apă potabilă. Cu oglinzile de apă ce vor fi amenajate. Jiul va schimba înfățișarea locurilor, cu deosebire în zona orașului Tirgu Jiu, oferind numeroase puncte de încîntare, baze turistice și de agrement. Constructorii care lucrează în prezent în antrepriza noastră știu că sînt necesare eforturi deosebite și acționează fără preget, cu spirit de Înaltă dăruire profesională, pentru ca bă- trînul Jiu să devină un nume în constelația hidroenergeticii românești.
Dumitru PRUNAcorespondentul „Scinteii"

______________________

»
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PLANUL PE ACEST AN ÎNDEPLINIT EXEMPLAR. 
PRODUCȚIA ANULUI VIITOR TEMEINIC PREGĂTITĂ

După cum se subliniază în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organizațiilor democratice și organizațiilor de masă și obștești, reducerea consumurilor materiale, și energetice trebuie să fie în continuare o preocupare esențială, deopotrivă, a colectivelor din întreprinderi, a specialiștilor din cercetare și proiectare.în articolul publicat pe această temă în ziarul „Scînteia“ din 15 decembrie a.c. au fost prezentate cîte- va probleme și soluții legate de perfecționarea tehnologiilor de fabricație în vederea creșterii coeficientului de utilizare a materiilor prime și materialelor. O cale esențială de reducere a consumurilor o reprezintă însă și reprolectarea constructivă sau proiectarea de produse noi, astfel ca acestea să fie fabricate cu consumuri materiale și energetice reduse în comparație cu produsele anterioare. în literatura de specialitate se menționează că în ramurile industriei prelucrătoare circa 70 Ia sută din reducerile de consum se pot obține prin reproiectări constructive și tehnologice și numai 30 la sută ini cursul execuției. în acest sens, o cerință de mare răspundere o reprezintă intensificarea preocupărilor specialiștilor din institutele de cercetare, inginerie tehnologică și proiectare, ca și a celor din unitățile industriale, pentru ca toate noile produse introduse în fabricație să fie în pas cu cele mai noi realizări ale științei și tehnicii moderne. Aceasta cu atît mai muit cu cît din analizele efectuate de organele de. specialitate a rezultat că unele grupe de produse nu au fost proiectate și modernizate de mai mulți ani. Excludem desigur, de la bun început, din categoria așa-zise- lor „reproiectări" orice tratamente ,,cosmetice" aplicate unor produse, care nu aduc îmbunătățiri de fond nici performanțelor tehnico-funcțio- nale, nici calității și fiabilității produselor. și nici consumurilor materiale și energetice, atît în faza de fabricație, cît și în cea de exploatare. Cum ar fi, de exemplu, repro- iectările unor utilaje și aparataje care au condus la reduceri cu totul nesemnificative ale consumului de metal, de numai 1—2 la sută față de produsul anterior.Industria noastră națională dispune, în numeroase unități ale sale, de un bogat tezaur de idei și soluții valoroase, materializate în concepția ■unor produse noi sau modernizate, în tehnologii avansate, care asigură reducerea efectivă a consumurilor materiale, creșterea gradului de utilizare a materiilor prime.Pentru economisirea metalelor neferoase sint asimilate în fabricație bucșile bimetalice din oțel placat cu bronz, care asigură o economie de 50—60 la sută metal neferos comparativ cu tipul clasic de bucșe. Din păcate însă, această soluție tehnică nu este încă utilizată pe scară largă. Aria de aplicabilitate a acestui nou produs este în măsură să acopere, practic, in totalitate necesitățile economiei, iar prin generalizarea utilizării lor se pot economisi importante cantități de cupru, staniu, aluminiu și alte componente metalice.La numeroase produse noi și-a dovedit eficienta nitrurarea ionică a reperelor supuse la uzură prin frecare, reperele fabricate permițind atît economisirea unor cantități de oțeluri aliate, cit și prelungirea duratei de funcționare a pieselor, ceea ce determină o sensibilă diminuare, cu 30—50 la sută, a consumului de piese de schimb din categoria respectivă. Există in prezent mai multe zeci de instalații de nitrurare ionică, dar deocamdată ele sînt folosite în proporție de numai 15—25 la sută din capacitatea nominală. Iată de ce se impune ca, in primul rind, ministerele cu profil de construcții de mașini să acționeze cu fermitate, împreună cu Institutele de cercetare și inginerie tehnologică de specialitate, pentru stabilirea, pe centrale și întreprinderi, a nomenclatoarelor de repere care trebuie fabricate din metal mai ieftin și tratate prin nitrurare în vederea economisirii metalelor de aliere și să adopte măsurile organizatorice privind cooperările și
în rindurile ce urmează ne propunem ca, pornind de la concluziile ce se desprind din modul în care s-au desfășurat în anul acesta irigațiile în județul Tulcea, să evidențiem cum se acționează acum pentru pregătirea activității viitoare.Din dapul locului trebuie arătat că repararea sistemelor nu constituie o problemă, intreprinderea județeană de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare dispunind de baza materială pentru efectuarea lor în bune condiții. De altfel, la această dată, lucrările în rețelele interioare sint terminate, iar la agregatele de pompare graficele de reparații sînt respectate (datorită și faptului că, prin fabricarea și recondiționarea unui mare număr de repere pentru pompe, întreprinderea își asigură 85 la sută din necesarul de piese de schimb), canalele au fost curățate în totalitate de vegetație, în timp ce decolmatările s-au făcut in proporție de 70 la sută. Trebuie arătat însă că lucrările de căptușire la canalele dalate s-au executat doar pe 41 la sută din graficul perioadei. Ne- realizarea acestor din urmă lucrări la nivelul stabilit se datorește concentrării forțelor, imediat după încheierea irigațiilor, la conductele subterane și hidranți, unde s-au produs defecțiuni mai mari, pentru a termina aceste lucrări pînă la venirea ploilor. A început, de asemenea, repararea echipamentelor de udare, unde, datorită deteriorărilor produse in timpul campaniilor, se apreciază că va fi mult de lucru.In articolul de față însă, ne vom ocupa nu atit de stadiul reparațiilor, întrucît există condiții să fie încheiate la timp, ci de lipsa de grijă manifestată in numeroase unități agricole pentru menținerea în stare de funcțiune a amenajărilor și echipamentelor din administrare proprie. Din evidențele întreprinderii județene de îmbunătățiri funciare Tulcea rezultă că in perioada efectuării lucrărilor agricole din acest an s-au deteriorat, mai ales din cauza neglijenței mecanizatorilor și șefilor de fermă, 3 607 hidranți și 1 346 conducte subterane. Foarte mult, apreciază specialiștii de la întreprinderea de profil, avind în vedere că pentru repararea acestora s-au cheltuit peste șapte milioane lei și s-au consumat mari cantități de piese și conducte, îmbinări, garnituri, mufe, vane și hidranți. în plus, au trebuit 

colaborările dintre unitățile subordonate pentru aplicarea pe scară mult mai largă a procedeului.în articolul precedent arătam că în industria mobilei, numai circa 50 la sută din cheresteaua utilizată este încorporată în produsele finite, restul constituind deșeuri destinate u- nor. prelucrări ulterioare, cu valorificare inferioară față de cea inițială, în citeva unități de profil din țară au fost puse la punct o serie de' tehnologii de recroire și de îmbinare a capetelor și resturilor de lemn rezultate din debitare, care permit sâ se „reconstituie" de fapt materia primă inițială — cheresteaua — la parametri calitativi cu nimic inferiori. materialului nou. Totuși, cu excepția cîtorva combinate de pre
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lucrare a lemnului, produsele realizate prin această soluție dețin încă o pondere foarte mică în ansamblul producțieiMulte idei tehnice de acest fel au apărut în perioada care • a trecut de la inițierea acțiunii de modernizare. Desigur, preluarea lor în toate unitățile de profil ridică unele probleme, între care putem aminti necesitatea unei mai mari accesibilități și circulații a informației tehnico-eco- nomice în cadrul centralelor și ministerelor, ca și realizarea unor dispozitive, mașini, instalații. Și realmente există condiții pentru aceasta : în planul cincinal este inclusă prevederea referitoare la orientarea cu prioritate a fondurilor de investiții pentru realizarea programelor de modernizare și dotare cu noi mașini și utilaje, impunîndu-se în același timp să se acorde maximă atenție reducerii costului lucrărilor de acest fel. Iar generalizarea soluțiilor tehnice și tehnologice valoroase reprezintă in mod cert un mare avantaj, o cale sigură nu numai de promovare rapidă a progresului tehnic, dar și de ieftinire a eforturilor financiare necesare pentru aceasta.Practica a demonstrat că extinderea folosirii materialelor înlocuitoare, mai ieftine, mai eficiente, pro

Aspect din secția montaj excavatoare de Ia întreprinderea de utilaj greu „Progresul" din BrăilaFoto : E. Dichiseanu
făcute săpături, scoasă apa, ceea ce înseamnă deplasări de utilaje și oameni, consum de carburanți. Foarte mult — spunem și noi — dacă avem în vedere chiar faptul că în urmă cu șase ani numărul unor asemenea defecțiuni era de șase ori mai mic. De ce această situație ? înainte de a intra in fondul problemei, este necesară o precizare. Potrivit unor reglementări din anul trecut ale Ministerului Agriculturii și ale Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, amenajările interioare de pe teritoriile cooperativelor agricole — conducte îngropate și 

Concluzii desprinse dintr-o analiză efectuată în unități agricole din județul Tulcea

hidranți, aflate pînă atunci în administrarea întreprinderii județene de îmbunătățiri funciare — au fost preluate de acestea. Dar iată că, deși a trecut mai bine de un an de la apariția acestui act normativ, practic nu s-a întreprins nimic întrucît a- menajările interioare au rămas fără stăpîn. Presupunînd că unitățile nu au avut condiții pentru a executa lucrările de întreținere a amenajărilor, atunci de ce nu au asigurat supravegherea acestora ? Soluții pentru păstrarea intactă a hidranților există. Una din acestea ar fi ca ei să fie dați în primire șefilor de fermă care supraveghează efectuarea lucrărilor in cimp, iar răspundere^ mecanizatorilor să fie întărită prin precizarea în ordinele de lucru a aliniamentelor unde se află hidranții spre a fi feriți. Or, nici acest lucru elementar nu s-a făcut.Sînt pregătite cooperativele agricole să preia acum amenajările interioare pentru a le exploata și a le întreține în anul viitor ? „La această oră, rețeaua de conducte din întreg județul este reparată — ne spune inginerul Anghel Vasian, director la intreprinderea județeană de îmbunătățiri , funciare. Problema este 

duse în tară, constituie una din direcțiile importante pentru economisirea muncii sociale. In societatea modernă, procesul de . înlocuire a materiilor prime și a materialelor clasice s-a dezvoltat și diversificat într-un ritm accelerat, ca urmare firească și directă a dezvoltării științei și tehnicii, a promovării în producție a Unor produse și tehnologii tdt mai eficiente. <Din multitudinea de factori care au propulsat în mod exploziv substituirile de materiale se desprinde însă ca dominant cel privitor la sporirea eficientei economice. Acesta este de fapt centrul în jurul căruia gravitează măsurile întreprinse în țara noastră, programele elaborate în diferite domenii privind aplica

rea pe scară largă a unor înlocuitori eficienți ai materiilor prime deficitare. Și de fapt, în ultimii 15—20 de ani, în economia noastră au avut loc mutații esențiale în ceea ce privește introducerea și utilizarea pe scară tot mai largă a unor materiale înlocuitoare, care au permis e- conomii importante de metale feroase și neferoase, ciment, lemn, bumbac, lină, piei naturale și altele.'Ce criterii trebuie să stea la baza alegerii celui mai potrivit material ? De bună seamă, în principal consumul energetic cumulat, greutatea specifică a materialului, durabilitatea, costurile de achiziție și prelucrare, posibilitățile de obținere a resursei respective, influența asupra consumului în exploatare, căile practice de valorificare a materialelor refolosibile. Iar în analiză și in elaborarea deciziei este necesar să se țină seama de întreg complexul de criterii, de factori.Așa cum arată experiența țării noastre, a altor țări, în domeniul metalelor, fabricarea șl utilizarea o- telurilor cu grad de aliere mai scăzut in locul celor aliate și inalt a- liate constituie un domeniu de mare perspectivă, intrucit permite atît e- conomisirea unor metale de aliere deficitare, foarte scumpe : nichel.

cui o vom da în primire. Ca să răspundă cerințelor, unitățile agricole trebuie să-și creeze sectoare hidro proprii, conduse de tehnicieni de îmbunătățiri funciare (de mai bine de zece ani legea prevede aceasta pentru orice unitate care deține cel puțin 500 de hectare, amenajate), precum și echipe de meseriași dotate cu mijloace de transport, piese de schimb și materiale pentru intervenții. Or, trebuie să arăt că nici o cooperativă din județul nostru nu dispune de astfel de formații". Mai mult, nu sînt decît puține unitățile care dispun de oameni calificați 

pentru această profesie. Am făcut această precizare intrucit existența acestor tehnicieni în unități este determinantă pentru buna organizare și conducere a activității de irigații.Aplicarea reglementărilor amintite ridică și o problemă de altă natură. întrucît unitățile nu dispun în momentul de față de condiții pentru repararea defecțiunilor survenite la amenajările interioare în timpul exploatării (utilaje, materiale, piese de schimb, oameni calificați), aceste o- perații urmează să le execute în continuare formațiile de la sistemele de irigații pe bază de contracte de prestări servicii. „Dacă ar fi să se respecte întru totul prevederile din aceste contracte, ar însemna să fim inoperanți — ne spune șeful sistemului Mahmudia, inginerul Eugen Hasan. Pînă la apariția acestor ultime reglementări, la orice semnal de avarie recepționat de la o unitate, formațiile noastre mobile se deplasau imediat la locul respectiv ca să le remedieze rapid, iar irigațiile să continue. Acum lucrurile s-au complicat, ceea ce poate duce la întîrzie- rea depanărilor. Aș putea spune că s-a instalat un adevărat birocratism 

crom, vanadiu, wolfram, molibden și altele, cît și reducerea costurilor de producție la utilizatori. Eficiența u- nor asemenea substituiri este demonstrată de rezultatele activității comisiei centrale de avizare a consumului de oțeluri aliate și elemente de aliere, care a obligat proiectanții să recurgă la soluții de înlocuire a oțelurilor scumpe, la nivelul țării reajizindu-se economii anuale de ordinul miilor de tone de feroaliaje. Trebuie arătat însă că în această direcție nu au fost epuizate toate posibilitățile, întrucît din analize recente rezultă că mai sînt numeroase repere la care oțelurile aliate pot fi înlocuite. Spre a da numai un exemplu, acesta este cazul roților dințate din oteluri aliate, cu viteze periferice mici și nesolicitate la șoc, la care s-ar putea folosi oțeluri'de îmbunătățire sau varianta cu coroană dințată din oțel aliat sudată pe butuc din oțel carbon. Ținind seama de sfera vastă de utilizare a roților dințate, asemenea soluții, practicate pe scară largă în țări industrializate, pot determina economii însemnate.Dar să ne referim și la un alt domeniu, cel al materialelor plastice, care s-au impus chiar în condițiile creșterii prețurilor țițeiului, ca unui din cei mai eficienți înlocuitori în foarte multe domenii. Astfel, în afara unor înlocuiri, care au devenit de pe acum banale, sînt de menționat realizarea de pompe dozatoare din polietilenă sau din rășini furfu- rilice, a ventilatoarelor din polietilenă, polipropilenă sau relon, a ven- tilelor și garniturilor din teflon sau din polietilenă grafitată, a reperelor tehnice pentru autovehicule și trac- toare etc., domenii care permit reduceri de consumuri la metalele deficitare.Una din direcțiile principale de acțiune pentru valorificarea superioară a resurselor o reprezintă fabricarea de produse finite cu nivel tehnic și calitativ ridicat, calitatea re- prezentînd în continuare problema fundamentală a întregii dezvoltări economico-sociale și o sarcină prioritară a actualului cincinal. De altfel, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor constituie o sursă principală pentru economisirea de resurse materiale și energetice, pentru că un produs de bună calitate va necesita pe parcursul utilizării sale un consum mai mic de energie, de piese și materiale pentru întreținere și reparații. Așa cum s-a mai subliniat în articolele publicate în „Scînteia". asigurarea calității costă, dar „noncalitatea" costă și mai mult, inclusiv sub aspectul consumurilor materiale.Pentru înfăptuirea cerinței esențiale a reducerii consumurilor materiale. economia noastră dispune de toate condițiile tehnice și tehnologice necesare. Important este ca acestea să fie bine folosite, să se asigure pretutindeni gospodărirea cit mai judicioasă și utilizarea resurselor materiale și energetice strict in limitele consumurilor normate.
Mircea PÂRJOL

în acest sens. Iată, pe scurt, ce demersuri se prevăd în contractul-tip pentru orice fel de reparație. Se semnalează defecțiunea la sistem, iar un delegat al sistemului se deplasează pe teren să constate, după care întoeînește devizul de lucrări și se prezintă cu el la unitate pentru acceptare. Aceasta, la rîndul ei, face nota de comandă și aduce de la bancă dovadă Că are disponibilități în cont, pe care o prezintă conducerii sistemului, după care delegații sistemului și ai unității trebuie sa se întilnească la sediul acesteia din urmă ca să stabilească volumul lu

crărilor. O dată făcute constatările, se întocmesc graficele de execuție, iar echipa se deplasează să efectueze remedierile. Foarte, foarte mulți kilometri parcurși, cam multă hîrtie consumată ca să repari un hidrant sau să înlocuiești o conductă". Este bine că s-a introdus un control riguros al cheltuirii fiecărui leu. Dar măsura, așa cum a fost luată, are un efect contrar, iar factorii de execuție direct implicați sînt unanimi in a aprecia că este necesară găsirea unui procedeu mai simplu și operant care să evite deplasările și hîrtiile inutile.După ce au trecut din administrația unităților la sisteme, și invers, echipamentele mobile de udare și-au găsit în sfîrșit locul la cei ce le exploatează — cooperativele agricole. Singurele date din evidențele întreprinderii de îmbunătățiri funciare spun mult în această privință, dar nu totul. Din 436 000 conducte de aluminiu existente, s-a programat să fie reparate 40 000. Aproape 10 la sută din numărul conductelor nu e o cantitate neglijabilă, pentru că înseamnă cheltuieli care se ridică la sume de ordinul milioanelor de lei. Fapt este că programul de reparații
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La Trustul de foraj 
extracție Moinești

Petroliștii din cadrul Trustului de foraj-.eStracție Moinești au pășit în ultima lună a acestui an ferm ho- tărîți să sporească producția de țiței și gaze, astfel incit să iși aducă o contribuție cît mai mare la asigurarea bazei de materii prime și energetice a tării. Acționînd în spiritul indicațiilor și orientărilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, toate formațiile de lucru de la Zemeș și Modîrzău, de la Comănești și Tirgu Ocna, de la celelalte schele de foraj și producție petrolieră și-au intensificat eforturile, înscriind zilnic în cronica întrecerii socialiste noi și semnificative fapte de muncă. Se acționează, practic, pe două fronturi principale. In primul rînd pentru punerea în valoare a umor noi zăcăminte de țiței, prin finalizarea. înainte de termen-. a fiecărei sonde aflate în foraj, și, în al doilea rînd, pentru exploatarea întregului fond de sonde la potențial maxim. în acest scop se aplică sistematic măsurile prevăzute în programele de modernizare, sînt folosite mai bine mașinile, instalațiile și utilajele din dotare, se introduc noi tehnologii de lucru, se folosesc fluide și materiale de înaltă eficiență. De notat că se muncește organizat, zi și noapte, în- t.r-6 deplină ordine și disciplină. Grăitoare în acest sens sînt rezultatele. Inginerul Gheorghe Dona, directorul trustului, ne spunea că de curînd a fost descoperit și pus în exploatare, pe cîmpul de la Uture. un nou zăcămînt de țiței. Concomitent, s-au extins suprafețele productive pe zăcămintele de țiței in exploatare de la To- poru, Mihoc. Ghelința. precum și pe zăcămîntul de gaze de la Burcioaia. 
in perioada care a trecut de la înce
putul anului au fost forate și pre
date producției peste 100 noi sonde 
de țiței și gaze.La Tirgu Ocna, unitate de foraj fruntașă în întrecerea socialistă pe ramură, stăm'de vorbă cu inginerul Ion Cipcă, directorul schelei : „Ne-am concentrat atenția spre zonele cu o producție de țiței mai mare și am organizat munca în așa fel încît fiecare sondă să fie conectată la circuitul economic înainte de termenele planificate". Spusele inginerului au deplină acoperire în fapte. Printr-o mai bună organizare a muncii, o aprovizionare tehnico-materia- lă corespunzătoare, prin folosirea unor sisteme rigidizate de foraj și fluide de bună calitate, sondorii din Tirgu Ocna au depășit lună de lună viteza planificată de foraj cu aproape 60 de metri pe fiecare instalație, in- registrind pînă acum un avans de aproape 10 000 metri. Ca urmare, toate cele 17 sonde forate în ultima vreme au fost predate producției înainte de termen. Brigada condusă de inginerul Clement Nicolau, de exemplu, a cîștigat la forarea sondei de gaze de la Bucium un avans de aproape o lună de zile. Totodată, formațiile conduse de maiștrii Ion Drăghin și Emil Ionașcu au început forajul la sondele de țiței 380 Gri- vița și, respectiv, 86 Glăvănești cu aproape două săptămîni mai de- yreme decît prevedea planul.Rezultate meritorii au obținut și sondorii de la Schela de foraj Zemeș. Aici, prin îmbunătățirea asistenței tehnice la toate locurile de muncă și ridicarea calificării sondorilor, avariile și complicațiile la lucrările de foraj au foit eliminate în bună măsură, ceea ce a determinat reducerea timpului neproductiv cu aproape 50 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Au fost forate pînă acum 30 de sonde noi și începute lucrările la alte 37. Prin îmbunătățirea continuă a tehnolo
nu se bazează pe date reale, întrucît nu s-a făcut încă inventarierea echipamentelor de udare. Iată, de altfel, ce arată un sondaj întreprins in cîteva unități din consiliul agroindustrial Mahmudia. C.A.P. Sarina- suf are în inventar 8 479 conducte din aluminiu. Contabila-șefă a unității, Gherghina Ceplinschi, nu ne poate spune însă cîte sînt acum în depozit. De ce ? N-au. fost date în primire cu proces-verbal celor trei șefi de fermă, așa cum se procedează cînd se scoate orice obiect de inventar din unitate, iar cînd au fost aduse din cîmp n-au fost preluate în 

același mod. Depozitul arată așa cum sînt și evidențele ; o parte din conducte sînt așezate în stivă, alta într-o grămadă mare din care șeful de sistem aprecia că se pot repara cel mult jumătate, iar în a treia grămadă sint, de fapt, conducte strivite și rupte. întrebăm cine se ocupă de echipamente și ni se răspunde că la ora actuală nimeni.Ne oprim și la C.A.P. Mahmudia. Aici, din 3 152 conducte aflate în inventar, doar 225 au fost date la reparat, 304 nu se știe unde sînt, iar 20 au fost distruse. Nu s-au întocmit documentele obligatorii nici cînd au fost scoase la cimp aripile de ploaie, și nici cînd au fost aduse. N-am putut afla cine răspunde pentru conductele care' lipsesc și pentru cele distruse întrucît nu s-au întocmit nici documente de casare, nici de imputare.în mod firesc, echipamentele de udare, ca orice bunuri de inventar, trebuie să fie păstrate și folosite conform normelor stabilite. Pentru că nu se procedează așa, ci „se ia din grămadă", numărul echipamentelor scade și trebuie mereu înlocuite cu eforturi mari, materiale și ener

giilor de lucru, in acest an s-au realizat 30 000 metri prin foraj optimizat cu jet. „Rezultatele puteau fi și mai bune dacă am fi primit la vreme materialul tubular, prăjinile de foraj, burlanele și alte materiale absolut necesare — ne spunea maistrul Gheorghe Georgescu, secretarul comitetului de partid. Din păcate, continuăm să ne confruntăm cu asemenea greutăți și dacă nu se vor lua măsuri de către forurile de resort nu ne vom putea îndeplini sarcinile de plan la producția fizică și nu vom putea preda producției toate sondele aflate în foraj". Pentru a suplini lipsa acestor materiale, la nivelul trustului se desfășoară o largă acțiune de recuperare, recon- diționare și reintroducere în circuitul economic a unor piese de schimb, subansamble și material tubular. Planul la acest indicator a fost depășit cu aproape 7,5 milioane lei. Totuși, materialele recuperate nu acoperă nici pe departe cerințele producției.Intens se muncește în aceste zile și in schelele de producție petrolieră. La Modîrzău, Comănești, Zemeș și Ghelința se aplică un program complex de măsuri geolbgotehnologi- ce pentru creșterea factorului de recuperare a țițeiului din zăcăminte. Au fostexecutate pînă acum peste 4 400 operații geologotehnologice — acidi- zări, fisurări, adiționări etc. — cu- un aport de producție de 82 000 tone țiței. Numai prin aplicarea injecției cu apă la 38 de zăcăminte s-a obținut un aport de 412 000 tone țiței.Cele mai bune rezultate se înregistrează la Schela de producție petrolieră Comănești. Aici, în cadrul acțiunii de modernizare, au fost tele- mecanizate aproape 600 de sonde, fapt ce asigură o mai bună supraveghere a acestora, scurtarea timpului de întrerupere și, în consecință, creșterea producției de țiței. Totodată, au fost executate reparații capitale la un număr de 10 sonde, ceea ce a făcut ca producția zilnică să sporească cu 12—15 tone țiței, iar în prezent se execută reparații capitale la alte sonde de pe structurile Buciumeni și Matca. Inginerul Nicolae Constantin, directorul schelei, ne spunea că, în ultima vreme, la Ciu- răști, Clejani, Pecica și pe alte cimpuri petrolifere au fost înființate încă 12 formații de întreținere â sondelor și repunere a acestora în circuitul productiv, ceea ce a dus la reducerea timpului neproductiv cu peste 5 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut.Planul pe 1989 prevede sarcini mobilizatoare pentru petroliștii de la Moinești. Ce se întreprinde pentru pregătirea temeinică a producției anului viitor ? Directorul trustului ne spunea că au fost luate o serie de noi măsuri tehnice și organizatorice, care vor asigura buna desfășurare a producției, în primul rînd în anotimpul friguros. Atît în schelele de foraj, cît și în cele de producție petrolieră au fost pregătite împotriva înghețului claviaturile exterioare de apă, gaze, țiței și noroi de foraj ; s-a executat revizia liniilor aeriene de joasă tensiune, a posturilor de transformare și a instalațiilor de forță ; au fost îngropate o serie de conducte de apă, țiței și gaze și reparate ■ multe din drumurile de acces Ia punctele de lucru. Sint măsuri și acțiuni care vor contribui la sporirea zilnică a producției de țiței și gaze, la îndeplinirea ritmică a planului pe anul 1989.
Gheorghe BALTĂcorespondentul „Scînteii"

getice, ca să nu vorbim de pagubele pe care ie produc unităților agricole. Este, deci, nu numai firesc, ci și obligatoriu ca pe primul plan al preocupărilor unităților agricole care au în dotare echipamente mobile să fie menținerea acestora în perfectă stare de funcțiune cît mai mult timp, în legătură cu termenul de folosință a conductelor de aluminiu, notăm opinia directorului întreprinderii județene de îmbunătățiri funciare : „Termenul de funcționare de 10 ani stabilit prin lege pentru o conductă de aluminiu este prea scurt. Bine păstrată și manipulată cu grijă, ea poate dura mult mai mult".Prin actualele reglementări, cheltuielile făcute cu repararea, întreținerea și exploatarea amenajărilor interioare le suportă unitățile beneficiare, care trebuie să fie interesate, deopotrivă, in menținerea acestora in funcțiune cu cheltuieli cit mai mici, cit și în irigarea la timp a culturilor. Din cele constatate rezultă că la nivelul unităților agricole cooperatiste activitatea de irigații a fost lăsată să meargă de la sine. Răspunderea pentru această situație • revine în primul rînd conducerilor unităților, contabililor-șefi ai acestora. De asemenea, cadrele de la sistemele de irigații nu trebuie să fie indiferente la modul în care sînt folosite echipamentele mobile. O răspundere o poartă și organele agricole județene, consiliile agroindustriale, care au ca sarcină să controleze activitatea cooperativelor și. implicit, modul în care acestea asigură realizarea programelor de udări.Din multitudinea de probleme ce se cer rezolvate pentru ca sistemele de irigații din județul Tulcea să fie folosite cu randament maxim supunem atenției organelor agricole județene cîteva pe care le socotim deosebit de importante : darea în primire a amenajărilor interioare pe ferme, organizarea sectoarelor hidro în toate unitățile, pregătirea profesională a celor ce lucrează în aceste formații, întronarea disciplinei și respectarea reglementărilor în gestiunea materialelor.
Lucian C1UBOTARU 
Adrian VAS1LE corespondentul „Scînteii"

Averea, dar și 
răspunderea 

noastră: pămîntul 
(Urmare din pag. I)și scarificare. Nimic mai adevărat i administrarea a numai 20 tone gunoi de grajd la hectar echivaiează cu peste 300 kilograme îngrășăminte complexe. Iar lert'ilizarea cu 40 de tone la hectar a unei suprafețe pe care se va cultiva porumb asigură o producție echivalentă cu aplicarea dozei de 124 kilograme azotat la hectar, in condițiile fertilizării optima cu fosfor și potasiu. Prin măsurile luate reușim să transportăm anual in cimp, cu peste 100 de atelaje, care au o capacitate de pînă la 4 000 kg, gunoiul de grajd necesar pentru circa 500 hectare. Cheltuim mult cu acește transporturi de îngrășăminte, dar cîștigul este incomparabil mai mare decit al celor care judecă strîmb eficiența finală a acestui efort. Pentru că cine nu fertilizează pămîntul cu îngrășăminte organice nu va reuși niciodată să păstreze procentul de humus din sol, problemă care devine de acum capitală pențru evoluția viitoare a agriculturii noastre.Foarte dăunătoare pentru starea de-sănătate a pămintului sint trecerile repetate cu mașinile și tractoarele. De obicei, după ce am făcut ogoarele și pînă încheiem semănatul distrugem în mare măsură structura solului, iar producția scade corespunzător. Ce s-ar putea face? înainte de toate ar trebui să funcțioiie ze, nu numai teoretic, ci și practic acele agregate de mașini și utilaj- care cel mai adesea nu se văd p- ogoare. Evident, există și deficiența care țin de noi, de modul în care or ganizăm munca. Dar oricît de mat sînt aceste neajunsuri, există unei lucruri ce nu țin de noi. Din calcule] pe care le-am făcut, la. o singură tre cere se pierd circa 250 kilograme <3 cereale la hectar. Cîștigul de produ< ție este atît de evident încît cred t este momentul să renunțăm la une tehnologii clasice de lucrare a pămîr tului in favoarea altora mai noi ■■ mai eficiente. în această ordine c idei, sint de părere că ar trebui e? tinsă folosirea aviâției utilitare, car in plus, are avantajul că asigură a< ministrarea la timp, indiferent < condițiile climatice, a ingrășămint lor și erbicideîor, cu toate efecte pozitive pe care le are un asemeni mod de administrare a substanței chimice. Desigur, această metoi trebuie avută în vedere doar ca i mijloc suplimentar la care să se peleze doar in condiții de exceptSe poate evita și o a treia trec re, cea de combatere a bolilor dăunătorilor, dacă se respectă și efectuează la timp toate preveder tehnologiilor. De pildă, se intim] adesea ca toamna, după recoltai mecanizată a porumbului, coce să nu fie adunați imediat. Dacă in timp vine o ploaie, ei devin nefo sibili, drept pentru care in unele - zuri aceștia se discuiesc și se inc porează in sol. IJe lingă faptul s-au pierdut furaje importat dăunătorii găsesc condiții ideale iernare. Tot eliberarea cu intirzi a terenurilor duce și la prolifera unor boli și dăunători. Iată de ce impune curățarea la timp a miri și a porumbiștii, întoarcerea ii diată a pămintului. Procedind ; fel am obținut în timp o sp re a fertilității naturale a mîntului, ceea ce a dus la crești masivă a randamentelor la hec ca de fapt și la eliminarea t cheltuieli pe care adeseori sin înclinați să le justificăm prin felul de explicații.Buna gospodărire a pămînti sporirea potențialului său de proi ție se realizează și prin amplas judicioasă a culturilor. Unit noastră dispune în acest sens de asolamente de cite 1 000—1 200 tare, împărțite in sole de 150- hectare. Această structură asigu rotație corespunzătoare a cui lor, ele revenind pe aceeași su față la 2—3 ani sau chiar la ani, în cazul-sfeclei de zahăr asemenea, se creează posibili cultivării griului, porumbului, i cartofului după cele mai bune ) te’ premergătoare, cum sînt tril nele.Redarea în circuitul product unor noi suprafețe de teren, re tarea cu strictețe a programed scarificare și afînare a solului, tuarea unor lucrări agropedoan rative, asigurarea sursei de apă tru udarea la timp a culturilor stituie alte căi de creștere a pr țiilor prin buna gospodărire i mintului. întrucît comuna Si este departe de Mureș sau de sursă de apă, am căutat alte tii, am făcut forajele necesare extins canalele de aducțiune a freatice la 8 kilometri. Orga du-ne astfel, în prezent -irigi întregime suprafețele cultivate gume și culturi furajere, plus c din porumb — în total 700 di tare.Avem, de acum, o experien gată și dispunem de . condiții! teriale necesare pentru a i producții tot mai mari. Este în voie ca, beneficiind de spriji îndrumarea organelor agric specialitate, să gindim mai mu pra celor mai adecvate măsv creștere a potențialului produ pămintului, a eficienței munc rentabilizare a tuturor activ împletind răspunderea individ cea colectivă, așa cu,m ne înc tovarășul Nicolae Ceaușescu, să dezvoltăm spiritul revol în muncă și gîndire, să acțioi hotărîre împotriva a tot c vechi și perimat, să promo' îndrăzneală noul. Pămîntul es ția noastră cea mai de pr- această realitate ne obligă s rim răspunderea fiecăruia buna lui gospodărire, pentri rarea permanentă a sănătă Numai procedind în acest 1 putea răspunde prin fapte rr toarei chemări adresate de rul general al partidului ot muncii de la sate, de a mu fel încît să facem din anul 1989 anul cu cele mai bu ductii în toate domeniile d cultură.
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X NOI DIMENSIUNI CREATOARE
ACTIVITĂȚII CULTURAL EDUCATIVE

DE FORMARE A OMULUI NOU

Opere de artă pentru
oamenii timpului nostru

Red. : Așa cum se arăta în partea întîi a acestei dezbateri („Scînteia" nr. 14 408), Expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu la marele forum democratic, a pus in fața activității cultural-educative, de formare a omului nou, sarcini de mare însemnătate. Ridicarea pe noi trepte calitative a acestei activități, legarea ei mai sțrînsă de cerințele vieții și muncii oamenilor stau pe prim plan. Desigur, fiecare localitate, fiecare județ dispun de propria lor experiență, bogată, in organizarea și desfășurarea activității cultural-educative. a manifestărilor din cadrul Festivalului național „Cîntarea României". I-am rugat, de aceea, pe interlocutorii noștri — președinți și vicepreședinți ai unor comitete județene de cultură și educație socialistă să împărtășească, pe scurt, direcțiile în care activitatea din județele pe care le' reprezintă se desfășoară cu bune rezultate, urmînd ca ea să fie amplificată, ridicată la noi cote valorice, la o nouă și mai înaltă eficiență educativă.Maria Cristian : Ar fi, desigur, multe de spus. Voi începe însă cu una dintre direcțiile de acțiune a cărei perfecționare mi se pare deosebit de importantă : pregătirea cadrelor, ridicarea permanentă a nivelului lor de cunoștințe și generalizarea experienței înaintate in domeniul muncii de planificare, organizare și desfășurare a activității cultural-educative și artistice din județul nostru — Cluj. Am desfășurat periodic instruiri metodice, schimburi de experiență, consfătuiri, întîlniri cu cadre de specialitate, acțiuni de îndrumare și control urmate de analize, prilejuri cu care s-au stabilit măsuri concrete pentru îmbunătățirea și creșterea calității manifestărilor cultural-educative. In- tr-un cuvinit, am acționat pentru „e- iucarea educatorilor", a cadrelor :are activează în așezămintele noas- re de cultură, pentru întărirea spiritului revoluționar în muncă, sporirea competenței acestora în elabo- ■area, pregătirea și desfășurarea fie- ;ărei acțiuni. în acest sens, de mare itilitate s-a dovedit consfătuirea cu ema „Casa de cultură — centru de ducație multilaterală a oamenilor luncii", organizată de comitetul ju- ețean de cultură și educație socia- stă la Dej, bogat schimb de expe- iență’ care a pus în valoare idei ș; îițiative noi în conformitate cu exi- ențele și comandamentele actuale, utem aprecia că aceste preocupări u dinamizat activitatea consiliilor » conducere ale așezămintelor de îltură, ducînd la organizarea unui umăr mai mare de acțiuni de in- irmare a oamenilor muncii privind ilitica internă și externă a parti- ilui și statului nostru, simpozioane, rpuneri, dezbateri, mese rotunde, tîlniri cu brigada științifică, expo- ții de carte și de artă plastică, zile 8 filmului românesc, sub generice : „Epoca Nicolae Ceaușescu —np de glorie și măreție a patriei", ’artidul — coloana infinită a țării", ladran politic românesc", „O po- ică destinată fericirii și bunăstării țiunii", „Știința și viața", „Știin- tehnica și producția" și altele, ezămintele noastre de cultură au osit în mai mare măsură formele rticipative, dezbaterea, colocviul, ■e, alături de cursurile universită- >r cultural-științifice, de lectorate antice, intilnirile cu membrii bri- :ilor științifice, abordează proble- legate de creșterea productivită- muncii, a calității produselor, Uzarea de economii la materii me, materiale și energie, pentru șterea eficienței economice și soț le a activității productive in in- trie, pe șantierele de construcții, igricultură.-au derulat in acest interval ac- li complexe organizate de comiți județean de cultură și educație alistă, cum ar fi : reuniunea co- . „Omagiu partidului", sărbătorile ulare tradiționale „Avram Iâncu" Bobîlna" sau altele, ca : „Zilele ural-științifice" la CIuj-Napoca, Turda, manifestări care au căit un conținut mobilizator mai ;nant. S-au desfășurat „Zilele arii clujene" — bogat program manifestări politico-educative și iral-artistice dedicat împlinirii a ie ani de la făurirea statului mal unitar român.atenție deosebită acordăm In ala ediție a Festivalului național tarea României" consolidării ac- âții formațiilor nou înființate în a de masă, realizării in acest 1 a unor structuri cît mai echi- te pe genuri și formații ; urna ca genurile cu mai mare în- tură educativ-formativă, cu puternică forță mobilizatoare — ti, montaje, dans cu temă, cor — să aibă o pondere corespun- re in fiecare așezămînt de cul- Inregistrăm o creștere a nu- lui cercurilor de creație știin- , tehnică, artistică și populară, ce a determinat să perfecțio- și cadrul organizatoric care să re finalitatea activităților, prin •area lor in contextul celorlalte estări inițiate în cadrul com- îi.irezent, cu deosebire, eforturi- astre sînt' îndreptate spre că- î și casele de cultură, pentru a și dezvolta activitatea aces- >e măsura exigențelor calitati- funcționalitate ca centre de i și creație „Cîntarea Româ-eea ce privește instituțiile ioniste de spectacole și con- în această perioadă sîntem păți de creșterea nivelului arii ideologic al repertoriului a. Avem bune rezultate în.
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dezvoltarea legăturilor cu oamenii muncii, instituțiile noastre profesioniste prezentînd spectacole în incinta unităților economice,, pe scenele așezămintelor de cultură, iar artiștii profesioniști, ceilalți specialiști fiind integrați pentru sprijinirea activității cultural-educative din întreprinderi și instituții. Sîntem conștienți — și acționăm în acesîi sens — de necesitatea sporirii eforturilor pentru diversificarea manifestărilor culturale, creșterea nivelului lor artistic și pe această bază a veniturilor, a indicilor de autofinanțare.Alexandru Toma : Și în județul Suceava tezele și orientările secretarului general al partidului au constituit un puternic stimulent pentru ridicarea conținutului educativ și artistic al tuturor manifestărilor destinate formării omului nou. Dezbaterea acestor teze cu întregul activ, reorient'area programelor de activitate ale instituțiilor județene de cultură, ale așezămintelor culturale de la orașe și sate au fost primele măsuri întreprinse de noi încă din primăvară. Am pus un accent deosebit pe stimularea inițiativei culturale, care să slujească comandamentelor politice și economice din întreprinderi, instituții, sate. Fiecare instituție culturală și-a înscris, săptă- mînal, în programul de activitate, dezbateri, expuneri, calcule ’ economice pentru adîncirea problematicii mecanismului economic, pentru perfecționarea continuă a tehnicii și tehnologiilor, pentru folosirea materialelor recuperabile, pentru economisirea resurselor. Aceste programe au fost îmbinate și cu acțiuni vi- zind celelalte laturi ale muncii educative : lărgirea orizontului de cu-
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spirituale actuale
noaștere, popularizarea cuceririlor științei, întllnirea cu muzica, poezia, arta plastică, toate avind ca scop educarea oamenilor muncii in spiritul dragostei de patrie, partid și popor.Anul 1988 a corespuns cu etapa de masă a actualei ediții a Festivalului național „Cîntarea României", etapă despre care cred că este cea mai importantă din întreg festivalul : este laboratorul în care se gindesc, se plămădesc, se creează valorile culturii noastre noi ; este exercitarea cea mai concretă a democratismului nostru cultural. Județul Suceava a antrenat în această etapă peste 100 000 artiști amatori. Este, de asemenea, momentul cind depistăm, atragem și modelăm noi valori, noi talente. De aceea, pornind de la recomandarea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a da un conținut tot mai larg Festivalului național „Cîntarea României", în județul Suceava a fost inițiată o întrecere a tuturor mijloacelor și formelor muncii politico-educative și cul- tiîral-artistice, intitulată „Primăvara culturală suceveană", pentru sate, și „Dialogul artelor", pentru orașe. Scopul principal urmărit în această întrecere a fost permanentizarea și activizarea formațiilor artistice, in- terpreților, creatorilor, dialogul dintre ei ca schimb de experiență, dar și dialogul cu publicul, cu beneficiarii acestor manifestări. Au fost organizate numeroase expoziții de creație tehnico-științifică, expoziții de artă plastică, de creație populară, expoziții de carte social-politică, în- tîlniri cu autori și editori de carte, seri de poezie și muzică, reuniuni corale, ample spectacole cu public.Care sint ciștigurile ? Mișcarea artistică de amatori a crescut cu peste 100 de formații și aproape 500 de creatori ; în sălile de spectacol am adus de aproape lația județului ; mice cu care se monstrează că și fost implicat.Silvia Cosma : mai mare pe acțiunile care vizează educația politică, economică, patriotică și estetică a oamenilor muncii, urmărind ancorarea tot mai puternică a problematicii educaționale in realitățile concrete. Coroborînd două din ideile fundamentale care vizează munca noastră — cea referitoare la faptul că eficiența acțiunilor educative se reflectă în nivelul și gradul de îndeplinire a sarcinilor economice și cea referitoare la rolul determinant al științei în actuala etapă de dezvoltare a societății noastre — situăm constant în centrul preocu- părilbr acțiunile de creație și propagandă tehnico-științifică, de ridicare a nivelului general de cunoaștere al tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Relevante sînt, din aceste puncte de vedere, din multitudinea acțiunilor organizate, expoziția. „Creația tehnico-științifică — factor hotăritor în realizarea programelor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție", sesiunea de comunicări „Realizări și perspective în direcția modernizării și înnoirii proceselor și tehnologiilor de fabricație în unitățile industriale din județul Sălaj", alte manifestări pe această problematică, desfășurate in cadrul

patru ori popu- rezultatele ecopp- înscrie județul de- efortul nostru aAm pus un accent

•Miracolul : VOLGA (79 71 26) — 
11; 13; 15; 17; 19, LIRA (317171) 
9' 11*  13*  15*  17*  19

Chirița in Iași : SCALA (11 03 72) 
i; 11; 13: 15: 17; 19, EXCELSIOR 
19 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
SIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
19
Sacrificiul suprem („Zilele filmu- 
cubanez") : STUDIO (59 53 15) — 

. 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30 
lanul dintre dealuri ~ '
I 40) — 9; 11; .13;
Cucoana Chirița : 
5 46) — 9; 11; 13 
imbet de soare
8 48) — 15; 17: 19 
luzica e viata mea : DRUMUL
II (3128 13) — 15; 17; 19 
evadarea : AURORA (35 04 66) — 
: 13; 15; 17; 19

19,00 Telejurnal
19,25 Tezele și orientările formulate 

de tovarășul Nicolae ceaușescu 
— program de muncă șl acțiune 
revoluționară pentru pregătirea 
Congresului al XIV-lea al parti
dului, pentru progresul economic 
și social al României • Trecerea 
României la stadiul superior de 
țară mediu dezvoltată — factor 
de Importanță deosebită pentru 
realizarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria noas
tră. Documentar (color)

19,50 Industria — programe prioritare.

internaționale : Politehnica
Intr-o derației omologat clasamentele finale ale sezonului competițional 1988. La automobilism, titlurile de campioni au revenit următorilor : la raliuri — Vasile Șt.—Scobai Ov. (Dacia Pitești), campioni absoluți și grupa CI; Cojocaru P.—Pop E. (Oltcit Craiova), grupa A ; Bucur M.—Moldovan Al. (IATSA Pitești), grupa C2 ; IATSA Pitești, pe echipe : la viteză — Gri- goraș N. (Dacia Pitești) grupa CI, pe circuit și în coastă ; Preoteasa Gh. (Dacia Pitești) grupa A, circuit și coastă ; Nicoară V. (Dacia Pitești) grupa C 2, circuit și coastă ; Hirsch- vogel W. (CJAK Olimpia Reșița),*• ȘAH. Primul campionat mondial de șah rapid, desfășurat la Ma- zatlan (Mexic), s-a încheiat cu victoria marelui maestru sovietic Anatoli Karpov, fost campion mondial, în finala de 10 partide cu Viktor Gavrikov, scorul a fost egal (5—5), dar Karpov, avînd un coeficient Bu- cholz superior, a fost declarat învingător. La turneu au luat parte 61 "ae șahiști din 48 de țări. De menționat că anul acesta Karpov a ciști-

• Tatăl lu’i Serioja : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Unde riurile curg repede : FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Soluție de urgentă : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Declarație de dragoste — 9; 11; 
13. și asta va trece — 15; 17: 19 : 
BUZEȘTI (50 43 58)
• Azilul de noapte: UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• In plină iarnă : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Vraciul: COSMOS (27 54 95) — 9; 
12; 15; 18
• Gheata verde: CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Patrula de noapte : FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Hello, Dolly ! : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15; 18 

„Lunii științei și tehnicii sălăjene", organizată cu implicarea directă a sindicatelor, acțiunile din cadrul „Săptămînii științei și tehnicii pentru tineret".Considerăm deosebit de important ca in toate aceste activități, ca și în multe altele pe care le organizează instituțiile și așezămintele de cultură, unitățile economice, organismele cu atribuții educative, să antrenăm specialiștii cei mai valoroși pe care-i avem în județ, dar și personalități ale vieții științifice din . țară, specialiști în diverse domenii din unități similare ca profil, urmărind generalizarea experienței pozitive, aplicarea noilor cuceriri ale științei și tehnicii în procesele de producție.Un suflu nou am reușit să imprimăm și mișcării artistice de masă din cadrul Festivalului național „Cîntarea României". S-au făcut pași importanți în direcția dezvoltării unor genuri cu puternică forță de Influențare : muzica revoluționară, poezia patriotică, brigada artistică. Permanentizarea unor manifestări cum sînt „Ziua întreprinderii", spectacole organizate în comune, trecerile în revistă la nivelul comunelor șl orașelor, întrecerile pe zone asigură antrenarea unui număr tot mai mare de oameni ai muncii atît ca interpreți, cît și ca spectatori. In spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu am întărit conlucrarea cu uniunile de creație, cum sînt Uniunea scriitorilor, Uniunea artiștilor plastici, ceea ce ne-a permis organizarea, și în aceste domenii, a unor evenimente culturale deosebite, cu puternice rezonanțe în viața spirituală a județului nostru.Horia Truță : Se poate aprecia că în general în activitatea centrelor de cultură și creație „Cîntarea României", a cluburilor, bibliotecilor, muzeelor, cinematografelor, librăriilor s-au conturat multe elemente înnoitoare privind transformarea lor în instituții multifuncționale, adevărate „cetăți ale educației permanente", așa cum indica tovarășul Nicolae Ceaușescu. Manifestările cultural-educative, concentrate programatic sub egida celei de-a VII-a ediții a Festivalului național „Cîntarea României", care în județul Arad, prin dezvoltarea amplă a ariei sale de cuprindere, a devenit o largă mișcare de masă, sînt structurate tematic pe probleme ce vizează cu prioritate educația economică, revo- luționar-patriotică, etică și estetică, moral-cetățenească sau materialist- științifică. Cu prilejul consfătuirilor de lucru metodice care au avut loc cu întregul activ cultural, al diverselor analize cu toți factorii implicați în festival, prin „Studioul artistului amator", cursurile de perfecționare, schimburile de experiență care au avut loc s-au luat măsuri pentru promovarea permanentă în sistemul așezămintelor de cultură, al cluburilor, în întreprinderi, instituții, școli, unități militare a manifestărilor cul- turăl-artistlce cu valențe educative sporite, menite să valorifice mai plenar forța de creație tehnico-științifică și artistică românească.Simpozioanele, dezbaterile, expozițiile pe teme ca : „File de aur în istoria neamului — Epoca Nicolae Ceaușescu", „Din marile ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu", „Nicolae Ceaușescu, promotor al păcii în întreaga lume", s-au bucurat la Arad, Ineu, Lipova Siria. Vinga, Chișineu-Criș, Nădlac, Sîntana, la întreprinderile de vagoane și mașini-unelte etc. de o largă audiență de public, ele fiind realizate sub semnul exigențelor programului ideologic al partidului. Interesante au fost simpozioanele pe teme ca „Revoluția tehnico-științifică contemporană", „Bioingineria — o știință pluridimensională", „Săp- tămînile științei și tehnicii", „Zilele universității cultural-științifice", expozițiile de creație tehnică și științifică, lectoratele, inițiativele muncitorești organizate la întreprinderile de mașini-unelte, vagoane, la combinatul de prelucrare a lemnului etc. prin care s-au dezbătut probleme legate de modernizarea producției, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, reducerea consumurilor specifice, creșterea eficienței economice. Aceste acțiuni, alături de numeroase altele, au contribuit la antrenarea a peste 93 000 de oameni ai muncii în activitatea de creație tehnico-știin- țifică, fiind propuse spre rezolvare aproape 3 000 teme, din industrie și agricultură, care vor aduce o eficiență economică estimată la aproape 500 milioane lei. O puternică des-' fășurare cunoaște activitatea artistică de masă, care cuprinde în prezent 2171 formații și cercuri de creație, cu 37 246 membri — cifra fiind superioară cu 2 000 membri ediției anterioare a festivalului.Red. : Desigur, sînt experiențe, rezultate promițătoare, care dau garanția că întreaga activitate va cunoaște un nou stadiu, o nouă calitate. Pentru aceasta este necesar ca acum, concomitent cu bilanțul etapei de masă a actualei ediții a Festivalului național „Cîntarea României", să se treacă neîntîrziat la acțiune, la concentrarea eforturilor spre abținerea eficienței educative superioare. Sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, comitetele de cultură trebuie să asigure unirea tuturor forțelor creatoare, desfășurarea unei activități permanente, strîns legate de cerințele vieții, ale producției, ale ridicării nivelului cultural-științiflc al tuturor domeniilor muncii. Pină la urmă, rezultatele acestei vaste activități se identifică în noua atitudine a oamenilor față de muncă și viață, în contribuția lor la edificarea patriei socialiste.
M. COSTEA

t a t r
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Harap Alb — 18; (sala Am
fiteatru) : Don Juan 2 000, Philippe 
Avron, Franța — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
de orgă Felician Roșea. Colaborează 
Orchestra de cameră ..LYCEUM". Di
rijor : Petru Andriesel — 18
• Opera Română (13 18 57) : „Festival 
Verdi—Puccini". Traviata — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Prin
țesa circului — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18

lnsușirea celor moi noi cunoștințe la disciplinele de profil, pregătirea te
meinică in meserie, la nivelul tehnicii de vîrf folosite astăzi în agricultură, 
reprezintă obligații fundamentale ale procesului instructiv, desfășurat în 
liceele agroindustriale. In fotografie, aspect de la o oră de curs desfășu
rată în laboratorul de patologie de la Liceul agroindustrial din comuna

Armășești, județul Ialomița

La nivelul agriculturii
moderneI

mâri, în care plantați aleile de parc anexă, gospo-

Cu aproape un secol în urmă, primii elevi pășeau pragul Școlii practice de agricultură și industrie mixtă, construită în comuna Armășești, în inima Bărăganului. Școala de agricultură își dobîndi repede prestigiul, chiar dacă numărul absolvenților nu era deloc mare (puțin peste 300 în 25 de ani). înaintea primului război mondial, școala din Armășești se făcuse deja cunoscută pentru calitatea pregătirii cadrelor medii din agricultură. Devenită, succesiv, școală tehnică profesională de agricultură și industrie alimentară, centru școlar profesional și tehnic, liceu industrial pentru industria alimentară, unitatea de învățămînt de astăzi — Liceul agroindustrial din Armășești — este una din școlile reprezentative ale județului Ialomița și totodată unul dintre liceele de profil fruntașe din țară.Vorbind despre tradiția vechii școli de agricultură, directorul liceului, profesorul de biologie Ci- prian Rădulescu, nu uită să amintească de trecerea, pe aici, a lui Calistrat Hogaș (secretar și profe- sor-conferenți.ar al școlii în 1915— 1916), de Topirceanu, care și-a petrecut o parte a copilăriei in acest loc' (mama poetului, Paraschiva, a funcționat ca maistru de țesut covoare la atelierul din incinta școlii, mențiune aflată și în Istoria literaturii de G. Gălinescu). Clădirea impunătoare, cu holuri spațioase și ferestre curtea sini brazi ornamentali, engle.z, clădirile ______ , „__dărite cu grijă și strălucind de curățenie, lasă impresia, mai degrabă, a unei stațiuni experimentale, ridicată în mijlocul cîmpiei. Un scurt citat din Pseudo-Kynegctikos vrea, parcă, să evoce sensurile adînci la deslușirea cărora invită întinderea orizontală, calmul ei aparent. Posibilele reflecții pe care unica dimensiune spațială le provoacă, acele „sensuri fără margine" care i se păreau lui Alexandru Odobescu atit de caracteristice — poetic — Bărăganului.Curtea școlii, in care se află toate dotările sociale necesare (cămine- interriat luminoase și impecabil organizate, cantină, gospodărie anexă etc.), se sfîrșește, așa cum s-ar cuveni în toate liceele agroindustriale, cu terenul de aplicație — lotul agricol și poligonul pentru conducerea tractorului. Ferma didactică, de 22 ha (din care, 19 teren arabil), este dotată corespunzător, elevii puțind face cunoștință — și aplicații — cu principalele soiuri de plante cultivate in cimpia Bărăganului. Dar faptul care merită remarcat, spre deosebire de unități de învățămînt similare, este că poligonul de conducerea tractorului oferă condițiile reale, din cîmp, în care viitorul absolvent va lucra, fiind o suprafață — suficient de mare — de teren arabil, cuprins în lotul a- gricol. Astfel se înlătură de la bun început riscul unei pregătiri „artificiale", pe terenuri improprii, departe de condițiile practice ale viitoarelor meserii (agronom mecanizator, horticultor mecanizator). Rezultatele sînt elocvente : pregătiți minuțios în cadrul școlii, în toamna aceasta, în două săptămîni de practică agricolă în cadrul întreprinderii agricole de stat, elevii care au lucrat pe tractor au ajuns la substanțiale eîștiguri (2 000 lei), răsplată a seriozității cu care sint in- struiți. „Toți absolven*ii  noștri, adaugă directorul liceului, știu să conducă tractorul, să lucreze la întreținerea culturilor, cu întregul set de mașini agricole". Este, de altfel, una dintre principalele atribuții ale școlilor de profil — care trebuie să pregătească muncitori agricoli apți să lucreze la nivelul tehnic cerut de agricultura de astăzi, să se integreze imediat și eficient activității tot mai complexe — din punct de vedere tehnic-profesio- nal — presupusă de noua revoluție agrară.O grădină de legume, o mică seră, o colecție fitotehnică și o livadă care, în colaborare cu stațiunea de cercetări Băneasă, va deveni intensivă. completează ferma didactică. Important de amintit e că tot ceea ce elevii cultivă aici provine din răsadurile proprii, din seră și solar: se parcurge astfel întregul ciclu al

LICEUL AGROINDUSTRIAL
ÎN FAȚA EXIGENȚELOR 

ACTUALE

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05)Ano
nimul venețian — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : tntr-o dimineață — 18: 
(sala Studio) : O noapte furtunoasă 
— 18,30
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Regina balului — 18
O Teatrul satirlc-muzical „C. Tâna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Tempo, 
tempo — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
victoria) : Bu-Ali — 15; (sala Cos- 
monauțllor, 11 12 04) : Motanul Încăl
țat — 15

mijloace create în zootehnic — liceul zootehnie, cu me-unei lucrări, cu școală. Sectorul are și profil de seriile : zootehnist mecanizator, zootehnist pentru producerea furajelor și veterinar — este și el bine reprezentat (100 de porci, 150 de iepuri), nu atît cantitativ, cît calitativ. In ce privește însă spațiile destinate creșterii și îngrijirii animalelor, cu amenajările și dotările corespunzătoare ale acestora, se ivesc unele dificultăți. Din discuțiile cu interlocutorii noștri, cadre didactice la liceul din Armășești, am desprins cerința imperioasă ca școlile de profil să pregătescă muncitori în specialitatea construcții agrozootehnice, știut fiind că asemenea amenajări presupun și ele cunoștințe distincte, specializare, execuție pe măsură. S-ar înlătura astfel o serie de lipsuri cu care se confruntă, uneori, beneficiarul care apelează la întreprinderile de construcții, nu întotdeauna specializate în ramura în discuție.Dar nu numai prin ferma didactică și. prin calitatea practicii agricole liceul din Armășești reușește să se impună ca unitate-model a în- vățămîntului România. Cei cursuri de zi agroindustrial din aproape 900 de elevi, seral; au la dispoziție o bază didactică modernă, constînd in cabinete și laboratoare organizate conform cerințelor unei tehnologii didactice e- ficiente. fera uneia dintre nele este

Și

Atmps- specifipă sau alteia discipli- de profil susținută printr-o elocventă prezentare a unor materiale didactice pe coridoare, lingă fiecare dintre cabinete. Se urmărește astfel ca elevul să poată avea, in permanență, la în- demînă colecții! de plante, ierbare, planșe și panouri care sistematizează cunoștințele, imagini semnificative ale muncii în agricultură, dar și rezultate ale propriilor cercetări. Căci temele de cercetare științifică finalizate de cadre didactice și e- levi sînt, aici, integrate în desfășurarea procesului instructiv-educa- tiv. Pe lingă acest aspect,, fundamental — deoarece munca de cercetare științifică nu trebuie considerată. in învățămîntul mediu, ca activitate separată, de cerc, ci ca o formă de perfecționare a instruirii in meserie , reținem și directa aplicabilitate a unor investigații la situații concrete din zonă. Așa sînt, de exemplu, „Optimizarea teh- nico-energetică a îngrășămintelor pe bază de azot la I.A.S. Urziceni" cultura griului in (unitatea patrona- toare a liceului), temă cu care eleva Mihaela Matei a obținut premiul III la sesiunea națională de comunicări științifice, „Toxicozele de gestație — cauze și măsuri de profilaxie în C.A.P. Armășești" (ing. Maria Comănici și eleva Daniela Io- . niță), „Influența irigațiilor asupra unor procese fiziologice la hibrizi de porumb din Consiliul unic agroindustrial Urziceni" (prof. Ciprian Rădulescu) ș.a. împletită organic cu pregătirea in meserie, la nivelul tot mai ridicat cerut de agricultura modernă, intensivă, activitatea de inițiere în cercetare, dorința de a promova rezultatele obținute experimental au, desigur, un rol 'formativ prioritar. Tot așa cum esențial rămîne ca, pe lotul agricol destinat instruirii tehnologice și practice, e- levii care se pregătesc pentru a deveni muncitorii agricoli de mîine să obțină rezultate cît mai bune, concretizate in folosirea judicioasă a terenului, în exploatarea lui intensivă, în cantitatea și calitatea recoltelor. Cele 15 000 kg de porumb știuleți la hectar, în condiții de ne- irigare, obținute pe lotul experimental al liceului din Armășești, reprezintă fără îndoială nu numai o carte de vizită onorantă, ci certitudinea pregătirii profesionale de calitate.
Costin TUCHILA 
Mihal V1ȘOIU corespondentul „Scînteii

A apârut:

Almanahul
Scînteia“

1989
Lectura așteptată de 
cititorii

400 de pagini bogat ilus 
trate

O bibliotecă intr-o carte, 
o carte pentru biblioteca

Responsabilitatea creatorului de frumos dobîndește in condițiile dezvoltării artei contemporane sensuri deosebite nu numai artistice, dar și din ce in ce mai larg sociale. Această responsabilitate, îndatorire a oricărui creator a fost relevată de curînd de secretarul general al partidului în magistrala Expunere la lucrările recentei plenare. „Avem nevoie de noi opere de artă care să contribuie la ridicarea nivelului general de cultură, de cunoaștere științifică a poporului nostru", afirma tovarășul Nicolae Ceaușescu, formu- lînd tQtodat'ă un îndemn la consecvență și seriozitate, la crearea unei arte reprezentative. Sînt cuvinte care subliniază încă o dată că arta plastică are menirea să contribuie la o nouă calitate a vieții sociale și individuale, să realizeze un spor de frumos și lumină pentru oamenii zilelor noastre. îndemnul de a continua cu mai multă forță să înfățișăm în lucrările noastre impresionantul efort constructiv al concetățenilor noștri angrenați în edificarea unei opere durabile, frămîntările lor, realizările pe care Ie obțin în procesul de producție va rodi desigur în multe din lucrările de artă ce vor fi create.La baza oricărei realizări stă fără îndoială munca, iar rezultatul muncii, in cazul trudei artistice, este opera de artă. Exigența cu. care fiecare artist își prezintă de obicei lucrările este de natură să exprime crezul și atitudinea lui față de arta pe care o servește, față de societatea din care face parte. Poate nu se știe întotdeauna cită muncă fizică și intelectuală este necesară unui artist pină să-și prezinte publicului opera finită. Desigur, efortul, munca, nenumăratele reluări nu au decît o însemnătate secundară în raport cu opera, cu valoarea ei. Ceea ce are o deosebită importanță este ca rezultatul acestei munci, lucrarea de artă, să fie realizată cu măiestrie și e- xigență, să exprime cu limpezime intențiile creatorului. Dacă va întruni aceste calități, fără îndoială că va fi bine primită de public, care va recunoaște în ea. tot ceea ce artistul a vrut să exprime.Ni s-au transmis, din generație în generație, valori culturale de o inestimabilă valoare cu care astăzi ne mindrim, conștienți fiind că sint ale noastre. Le păstrăm cu a- ceeași grijă cu care au făcut-o 
t

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
HANDBAL. Viitoarele meciuri ale echipelor românețti 

în cupeleIeri s-a efectuat la Basel tragerea la sorți a meciurilor pentru sferturile de finală ale cupelor europene Ja handbal masculin. Echipele românești calificate în această fază a competiției vor juca după următorul program : „Cupa campionilor europeni" : Steaua București — Ortiga Siracuza (Italia) ; Cupa cupelor ; Dinamo București — S.C. Einpor Rostock (R.D.G.) ; Cupa federației
Campionii pe 1988 la automobilism *1  kartinq ședință recentă, biroul Fe- Automobil Clubul Român a

Înaintașii pentru a le transmite generațiilor viitoare. Așa ni s-au păstrat monumente de seamă realizate de artiștii veacurilor trecute, specifice timpului și locului în care au fost create, monumente care pentru noi, astăzi, constituie tradiție, patrimoniu național, tezaur de inteligență creatoare. In acest sens, prin arta noastră, noi creatorii contemporani, înțelegem să ne aducem contribuția la acest patrimoniu pe care-I dorim îmbogățit cu noi opere încărcate de va- • lențele timpului pe care-1 trăim, de marile idealuri ce ne conduc pașii spre viitor. Sînt lucrări pe care le dorim mereu perfectibile pentru ca ele să se poată înscrie într-o succesiune firească a tradițiilor artei românești.Artiștii contemporani au înțeles cît de important este să se inspire din tumultul vieții cotidiene. Treptat au prins chip concret marile realizări ale epocii contemporane cu uzinele, hidrocentralele, construcțiile moderne atît de specifice pe care artiștii le-au cuprins in opere prestigioase. Pictura sau grafica, sculptura sau artele decorative au înregistrat, an de an, lucrări de valoare, lucrări noi. moderne, dar cu rădăcini adînci în tradiția noastră. Este însă în preocuparea statornică a creatorilor ca noul să-și spună și mai amplu cuvintul și in artă, ca și în celelalte ramuri de activitate. Noul în arta noastră este menit să exprime o nouă spiritualitate afirmată în noile condiții social-politice și clădită pe o moștenire culturală de prestigiu. Și pină acum creatorii contemporani au realizat, în culoare sau formă, lucrări cu conținut patriotic, istoric, au dat imagine concretă unor teme destinate să cinstească memoria celor ce au luptat în decursul timpului pentru libertatea și independența noastră pe acest pămînt străbun.Avem artiști de mare talent, de o deosebită forță creatoare care se consideră — și aceasta o dovedesc lucrările lor — angajați să făurească noi opere care să exprime Ia un nivel superior deosebita calitate a plasticii contemporane, fie ea pictură, sculptură sau grafică, contribuind astfel la educația artistică a oamenilor muncii, oameni care construiesc cu dăruire. răspundere și devotament prezentul și viitorul scumpei noastre patrii.
Gabriela MANOLE ADOC

In spiritul indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu • Calitatea 
producției și produselor : proble
ma nr. 1 a activității economice 

20,10 Trăim decenii de împliniri mărețe.
Emisiune literar-muzical-coregra- 
fică (color)

20,40 Mlndrla de a fi cetățean al Româ
niei socialiste (color) • Pe teme
lia trainică a faptei pentru țară

20,55 Din marea carte a patriei (color). 
Imagini contemporane pe Valea 
Mureșului (I)

21,15 înalta răspundere patriotică, re
voluționară a tineretului pentru 
viitorul României (color)

21,35 Te cintăm iubită țară. Muzică 
ușoară românească (color)

21.50 Telejurnal 
22,00 închiderea programului

Tura Diisseldorf
europeneTimișoara (R.F.G.).A avut loc de asemenea tragerea la sorți a meciurilor din optimile de finală ale cupelor europene la handbal feminin. In „Cupa campionilor", Mureșul Tg. Mureș va în- tîlni formația norvegiană Byasen Trondheim, iar în „Cupa cupelor* 1 II *, Știința Bacău va juca în compania formației S.C. Empor Rostock (R.D.G.).întîlnirile se vor disputa anul viitor.
grupa E, circuit ; Peteanu E. (CJAK Olimpia Reșița) grupa E, coastă ; Dacia Pitești (pe echipe, circuit și coastă). In campionatul de karting, la viteză pe circuit — Rusu C. (Unirea Tricolor București), clasa Național și clasa Sport ; Szabo M. (Metalul Tg. Secuiesc), clasa începători ; Szabo A. (Metalul Tg. Secuiesc), clasa Cădeți ; Stefan L. (Metalul Tg. Secuiesc), clasa C ; Mulner E. (Auto L.I.A. Timișoara), clasa E ; Scheffler Gabriela (Nord Kart Unio Satu Mare), clasa Fete ; Unirea tricolor București, echipe ; la anduranță — Muntean M.—Tănase A. (Danubius Galați) și Calculatorul—CMAK București (pe echipe).

★gat și campionatul european de șah rapid, disputat la Gijon (Spania). • Meciul de șah desfășurat la Madrid între echipa U.R.S.S. și o selecționată mondială s-a încheiat cu scorul de 32,5—31,5 puncte (s-a jucat la fi mese) in favoarea jucătorilor sovietici.BOB. Concursul de bob—4 persoa- . ne de Ia Sarajevo, contînd pentru „Cupa mondială", a fost cîștigat de primul echipaj al R.D. Germane.
vremea

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunici timpul probabil pentru 
intervalul 21 decembrie, ora 20 — 24 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va Intra treptat lntr-un proces de În
călzire, Îndeosebi In a doua parte a 
intervalului și mai ales In nordul ță
rii șl în regiunile de deal șl de munte 
după o răcire ușoară de la începutul 
intervalului. Cerul va fi variabil, cu 
înnorâri mai accentuate în regiunile 
sudice la început. Precipitații sub for
mă de ninsoare, neînsemnate cantita
tiv, var cădea, izolat, la sflrșitul inter
valului, în regiunile nordice. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat. Tempe
raturile maxime vor fi cuprinse, in 
general, intre minus 5 și plus 5 grade, 
iar cele minime între minus 10 și zero 
grade în prima noapte, apoi, în ge
neral, Intre minus 6 șl plus 2 grade. 
Frecvent se va produce ceață, asociată 
șl cu depunere de chiciură mai ales 
în prima parte a intervalului. 
București : Vremea va fi rece, 
ales la început. Iar cerul mai 
noros va deveni treptat Variabil, 
dițil reduse de precipitații. Vînt 
pină Ia moderat. Temperaturile 
xlme vor oscila Intre zero șl 4 grade. 
Iar cele minime Intre minus 3 și plus 
un grad. Dimineața se va producă 
ceață.

In 
mai. 

mult 
Con- 
slab 
ma-
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Domnului KURT WALDHEIM
Președintele Federal al Republicii Austria VIENACu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez calde felicitări, precum șl cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu,Vă mulțumesc cordial pentru felicitările și bunele urări pe care mi le-ați transmis cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.Adresîndu-vă, la rîndul meu, dumneavoastră și poporului român prieten cele mai bune urări de fericire și prosperitate, folosesc acest prilej pentru a exprima satisfacție față de intîlnirea noastră ce va avea loc curînd și care, sînt încredințat, va constitui un nou impuls pentru dezvoltarea cu succes a relațiilor de prietenie și bună vecinătate, a colaborării tot mai largi dintre cele două țări ale noastre.

RAIF DIZDAREVICI
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
........................... .................. ............ , -.......... ............ . ....... .... .......

TELEGRAMA

JUDEȚELE SIBIU $1 SUCEAVA AU ÎNDEPLINIT PIANUL 
IA PRODUCTIA-MÂRFĂ PE TREI ANI Al CINCINALULUI

Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a adresat o telegramă primului ministru al Regatului Thailanda, general Chatichai Choonhavan, prin care exprimă sen
Cronica zileiCu prilejul celei de-a 4X-a aniversări a Zilei Armatei Populare Iugoslave, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, Boro Denkov, împreună cu atașatul militar, aero și naval,\ Milan Radeka, au oferit, marți, o recepție.Au participat general-locotenent Ilie Ceaușescu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri.Au luat parte atașați militari, alți membri ai corpului diplomatic.
POPORUL FORIA SUPREMA A REMRCRATIEI MUNCITRRESTI-REVRIUTIRNARE

(Urmare din pag. I) 

PARTICIPARE Șl RĂSPUNDERE IN PROCESUL 
CONDUCERII SOCIETĂȚII

timente de sinceră și adincă compasiune acestuia și familiilor celor care au suferit de pe urma recentelor inundații din sudul Thailandei, care au provocat numeroase pierderi de vieți omenești și mari pagube materiale.
La cinematograful „Studio" din Capitală au început, marți, „Zilele filmului cubanez", organizate cu prilejul celei de-a X^CX-a aniversări a victoriei revoluției cubaneze.La spectacolul de gală au participat reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Asociației cineaștilor, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Niel Ruiz Guerra, ambasadorul Cubei la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră. (Agerpres)

cimentează alianța clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor categoriilor sociale, determină unitațea social-politică, ideologică și morală a întregului popor, creșterea rolului său în realizarea obiectivelor societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerii la comunism.Avînd în vedere caracterul obiectiv al diviziunii sociale a muncii, care se adîncește continuu sub incidența noii revoluții științifico-teh- nice și a procesului de modernizare generală a vieții sociale, structura inteînă a poporului se înfățișează sub forma unei unități în diversitate, aceasta caracterizind procesul cristalizării poporului muncitor unic, al omogenizării sociale. Aceasta nu are nimic comun cu uniformizarea sau nivelarea elementelor constitutive ale poporului, ale națtunil. Omogenizarea socială — proces de importanță istorică — semnifică dispariția treptată a deosebirilor dintre sat și oraș, dintre munca fizică și cea intelectuală, apropierea nivelurilor de pregătire profesională, tehnică, -culturală la cotele superioare cerute de progresul forțelor de producție moderne, de progresul social în general, „Procesul de apropiere și omogenizare a claselor și categoriilor sociale — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Tezele din aprilie — va avea loc pe baza celor mai noi cuceriri ale științei, tehnicii și culturii, a conlucrării tot mai strinse in procesul de producție, de ridicare a întregii societăți pe noi culmi de progres și civilizație". Omogenizarea e un proces de mobilitate socială pe o linie ascendentă. de integrare și comunicare socială la niveluri calitativ superioare. Poporul muncitor unic va dispune de o mare coeziune internă, care joacă rolul unei puternice forțe motrice a progresului in toate domeniile vieții sociale.Unitatea și coeziunea poporului ca notă dominantă, absența antagonismelor, caracteristică societății noastre socialiste, nu exclud și nu vor exclude manifestarea unor contradicții, acțiunea legii generale a luptei dintre nou și vechi. Iată de ce partidul nostru promovează cultivarea spiritului revoluționar — caracterizat tocmai prin intransigența față de tot ceea ce este sau devine vechi și perimat, prin susținerea cu îndrăzneală a noului, menținerea combativității față de ideile și practicile conservatoare, față de manifestările ideologice și morale ce vin în contradicție cu valorile fundamentale ale socialismului.
rații. Așa cum faptele demonstrează, logica unui asemenea demers nu vine din sfere extranaționale, ci din perceperea realistă a stadiului de dezvoltare economico-socială și a existenței noastre într-o comunitate internațională saturată de probleme vitale, de contradicții și tensiuni, u- nele insolubile la ora actuală.In acest sens, conceperea și practicarea democrației muncitorești- revoluționare nu pot fi decit rodul gîndirii și eforturilor oamenilor muncii, al întregului popor, — proprietarii, producătorii și beneficiarii avuției naționale fiind singurii în măsură să realizeze mobilizarea eforturilor pentru dezvoltarea intensivă a economiei, ținînd seama de propriile lor năzuințe.Concepută în vederea valorificării aspirațiilor umane, a satisfacerii e- chitabile a trebuințelor oamenilor muncii, democrația socialistă, pilonul său esențial — participarea oamenilor muncii la procesul conducerii vieții economico-sociale — sintetizează, într-o viziune nouă, revoluționară, contradicția fertilă dintre a fi și a deveni, locul comun al înfruntării vechiului cu noul fiind focalizat în dezbaterea forumurilor democratice instituționalizate la toate nivelurile. *

construcției socialiste nu au putut epura puterea politică de obstacolele care se opuneau ridicării poporului la conducerea treburilor publice, în plenitudinea forțelor sale creatoare. Congresul al IX-lea al partidului a constituit un moment politic ale cărui concluzii au deschis total ecluzele puterii poporului, fă- cînd loc unei noi concepții și unei noi practici de edificare a socialismului in țara noastră desfășurate sub imperativul adîncirii democrației socialiste.In acești ani glorioși s-a trecut de la conducerea „în numele poporului" la conducerea cu poporul și pentru popor a întregii opere de făurire a noii societăți. Este edificator, în acest sens, faptul că forța politică conducătoare a societății, Partidul Comunist Român — care s-a transformat dintr-o forță situată deasupra societății într-un puternic partid de masă, integrat organic în structurile șl compartimentele vieții sociale — își trage seva și asigură dinamizarea potentelor creatoare ale națiunii din contactul nemijlocit cu oamenii muncii, cu poporul, ceea ce îi conferă, în mod legitim, calitatea de centru vital al națiunii noastre socialiste, al întregii societăți. Nu mai puțin important este faptul ă statul socialist, dint.r-un stat al .ictaturii proletariatului, instrument aflat în miinile clasei muncitoare pentru învingerea împotrivirii claselor răsturnate de la putere, a devenit un stat al democrației munci- torești-revoluționare, un autentic exponent al proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor avuției naționale, în cadrul căruia titularul real și nominal al puterii este poporul. Tot în acești 23 de ani am asistat la transformarea organizațiilor de masă și obștești, din „curele de transmisie" — situate între centrele de decizie politică și popor — în forme de exprimare politică a intereselor membrilor care le compun, în autentice participante la conducerea societății. în același context al transformărilor înnoitoare înregistrate după Congresul al IX-lea în configurația puterii politice se situează crearea Frontului Democrației și Unității Socialiste, organism politic reprezentativ, expresie a unității forțelor sociale și politice ale societății noastre, mărturie autentică a faptului că in România socialistă poporul reprezintă forța supremă a democrației muncitorești-revoluționare.Petru Pânzaru : Comunitatea de Interese fundamentale este cea care
Ileana Stănescu : Aplicarea strategiei creatoare a partidului a a- sigurat făurirea în acești 23 de ani a unui sistem democratic cu o structură complexă, unitară, prin concepție și funcționalitate, fundamentat pe principii proprii și realizat în forme care reflectă aplicarea creatoare a legităților generale la realitățile specifice societății românești, la necesitățile și posibilitățile existente in fiecare etapă. Originalitatea acestui sistem — unic în felul său — își găsește expresia în modalitățile de particularizare și concretizare, în raport de cerințele dezvoltării econo- mico-sociale ale țării noastre, a unor principii ca : autoconducerea muncitorească — principiu director în sistemul democrației muncitorești-revoluționare, care își are sorgintea in proprietatea socialistă, constituind modalitatea concretă de realizare a calității oamenilor muncii de proprietari, producători și beneficiari ; autogestiunea economică și autofinanțarea — ca suport material al autoconducerii și democrației economice socialiste ; autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială, care aU o importanță deosebită în creșterea răspunderii organelor locale pentru realizarea planurilor de dezvoltare în profil teritorial ; îmbinarea activității organelor de stat, democratice și ele prin esența puterii pe care o reprezintă, cu cea a organismelor democratice, care oferă un cadru larg de manifestare a poporului, în structura cărora reprezentanții direcți ai maselor hotărăsc asupra destinelor țării.loan Vida : Dobîndindu-și în mod legitim calitatea de titular al puterii economice și politice, de forță supremă a democrației noastre revoluționare, poporul integrează in deciziile politice propriile sale aspi

pină în zilele noastre, ce și-a sărbătorit el însuși, în acest an. șase decenii de existență.Calendarul actual al tîrgurilor și expozițiilor din Brno numără anual 12—15 manifestări naționale sau internaționale, între care se detașează, prin importantă economică și participare. Tîrgul internațional al construcțiilor de mașini, organizat în fiecare toamnă și ajuns la a XXX-a ediție. In acest an au participat 2 800 de expozanți, din 32 de țări ale lumii, printre care și România, numărul total al vizitatorilor fiind de 460 mii, din care 15 mii de peste hotare.Dincolo de cifre, un tîrg internațional este o fereastră deschisă spre lume, loc de confruntare pașnică și creatoare a celor mai importante direcții ale evoluției. Dacă am încerca să desprindem o trăsătură dominantă a ediției din acest an, aceasta este, fără îndoială, pătrunderea tot mai accentuată a electronicii și tehnicii de calcul In dotarea mașinilor și instalațiilor, oricare ar fi ramura de producție căreia îi sînt destinate. Utilajele sînt în mod evident tot mai mici ca dimensiuni fizice, dar mai „inteligente", capabile să execute „singure", după program, numeroase operațiuni, îmbinind precizia cu siguranța.Totodată, este de remarcat rata înaltă a înnoirii produselor expuse. Iată un singur exemplu în acest sens -din construcția de autovehicule, în care noutățile nu pot. obiectiv vorbind, să apară peste noapte: și, totuși, din cele circa 250 produse prezentate de întreprinderea cehoslovacă de comerț exterior „Motokov" — autoturisme, camioa

ÎN INDUSTRIA TEXTILA — MĂTASE, IN, CÎNEPALocul I : întreprinderea „Țesă- toria de mătase" Sighișoara, județul Mureș.Locul II : întreprinderea textilă „Republica" Dîrste, județul Brașov.Locul III : întreprinderea de mătase „Flamura roșie" București.ÎN DOMENIUL INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUILocul I : întreprinderea de industrializare a laptelui Ialomița.Locul II : întreprinderea de Industrializare a laptelui Teleorman.Locul III : întreprinderea de industrializare a laptelui Constanța.ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICALocul I : întreprinderea poligrafică Sibiu.Locul II : întreprinderea poligrafică „Bucureștii Noi".Locul III : întreprinderea poligrafică „Crișana" Oradea.ÎNTREPRINDERI AGRICOLE DE STAT PENTRU CREȘTEREAȘI ÎNGRĂȘAREA PORCILORLocul I : Combinatul agroindustrial Timiș.Locul II : Combinatul pentru producerea și industrializarea cărnii de porc Ialomița.Locul III : întreprinderea pentru creșterea și îngrășarea porcilor To- meștl, județul Iași.ÎN SECTORUL CONSTRUCȚII- MONTAJ — ALTE MINISTERELocul I : Trustul antrepriză generală construcții-montaj și reparații Brașov — Ministerul Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții.Locul II : întreprinderea antrepriză de construcții-montaje miniere Rovinari, județul Gorj — Ministerul Minelor.Locul III : întreprinderea antrepriză „Frigotehnica" București — Ministerul Industriei Alimentare.ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR FEROVIARE — STAȚII DE CALE FERATĂLocul I i Stația de cale ferată Iași.Locul II : fetația de cale ferată Cluj-Napoca Est.Locul III : Stația de cale ferată Fetești, județul Ialomița.

Ileana Stănescu : Specificitatea sistemului democratic românesc este relevată de formele concrete prin care se realizează funcționalitatea democrației muncitorești-revoluționare ca și în consacrarea lor prin norme juridice. Acțiunile întreprinse în acest sens după Congresul al IX-lea al partidului au urmat, simultan și corelat, două planuri : perfecționarea sistemului de constituire și funcționare a organismelpr democratice ale statului și crearea de noi organisme

Intr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de Comitetul județean Sibiu al P.C.R., se raportează că oamenii muncii din unitățile industriale ale județului Sibiu au îndeplinit planul la producția- marfă pe trei ani ai actualului cincinal în ziua de 20 decembrie 1988. Pe această bază, pină la sfirșitul anului se va realiza o producție suplimentară în valoare de peste 1,8 miliarde lei. concretizată în aproape 2 500 tone utilaje tehnologice pentru metalurgie și industria materialelor de construcții, produse de mecanică fină totalizind circa 120 milioane lei, peste 2 000 autobasculante, precum și importante cantități de cherestea, tricotaje și confecții textile, sticlărie, produse ale industriei alimentare. Se arată, totodată, că în acest an producția- marfă industrială obținută peste prevederile planului va reprezenta 1,3 miliarde lei. întregul spor de producție obținut în primii trei ani ai cincinalului are la bază creșterea productivității muncii. De asemenea, ponderea produselor noi și re- proiectate în totalul producției industriale a ajuns la peste 51 la sută,
★Oamenii muncii din unitățile economice ale județului Suceava raportează, într-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar generai al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de comitetul județean de partid, -că au îndeplinit planul la producția-marfă industrială pe anul 1988 la 20 decembrie. Pină la sfirșitul anului se va obține o producție suplimentară de peste 700 milioane lei, livrîndu-se, peste prevederi, însemnate cantități de pirită, cherestea, mobilier, iar sistemul energetic național va primi, în plus, peste 33 mii MW energie electrică. De asemenea, vor fi îndeplinite și depășite sarcinile anuale la export. In telegramă se evidențiază că. prin a- plicarea consecventă a măsurilor de organizare și modernizare a proce- 

democratice, potrivit dinamismului dezvoltării economico-sociale a țării. S-a trecut la aplicarea unui sistem larg democratic de alegere a depu- taților în Marea Adunare Națională și consiliile populare, prin depunerea de țnai multe candidaturi pentru un deputat și asigurarea reprezentării tuturor organizațiilor politice, de masă și obștești.Totodată, au fost create organisme democratice noi : consiliile oamenilor muncii în toate domeniile de activitate, care au organisme județene și naționale cu o foarte largă reprezentare și care asigură, practic, participarea întregului popor la elaborarea politicii interne și externe a statului. Printre noile organisme se înscriu și Congresul oamenilor muncii din industrie și alte sectoare, Congresul țărănimii și al oamenilor muncii din agricultură, Congresul științei și învățămîntulul. Congresul culturii și educației socialiste. . Congresul consiliilor populare — care se convoacă la 4—5 ani, cu o participare foarte amplă a oamenilor muncii din domeniile respective.
COMPETENȚA Șl DĂRUIREA - SUBSTANȚA

UNEI DEMOCRAȚII EFICIENTEPetru Pânzaru : Sistemul democrației socialiste, reprezentative și directe, care funcționează în țara noastră este, pe de o parte, o expresie a rolului hotăritor al maselor, al poporului, în întreaga dezvoltare economico-socială, în viața politică și culturală, iar, pe de altă parte, este cadrul optim și suportul solid al manifestării inițiativei, creativității, într-un cuvînt, al personalității maselor populare. Democratismului socialist i se asociază, firesc, competența și responsabilitatea socială, performanța în activitatea economico-socială, dovadă a caracterului funcțional, neformal al democrației muncitorești-revoluționare. Dezbaterea democratică presupune ca, o dată adoptată o hotărî- re, să se treacă la o activitate organizată care să ducă la realizarea hotărîrii — ordinea, disciplina, legalitatea fiind părți constitutive ale democrației socialiste. Neîmpăcarea cu lipsurile și rămînerile în urmă, cu angajamentele sau autocriticile verbale, formale, organizarea tuturor forțelor în vederea realizării la timp și în bune condiții a sarcinilor de producție și sociale, ridicarea în acest scop a nivelului de pregătire profesională și politică, spiritul de cooperare și solidaritate socială sint, de asemenea, elemente care exprimă și realizează cerințele democrației muncitorești-revolu- ționare, care asigură creșterea rolului activ al maselor in întreaga viață socială, în realizarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Creînd cadrul optim de participare a poporului la conducerea propriului stat, cadru asigurat după Congresul al IX-lea al partidului de sistemul vast și complex al instituțiilor democratice statale și obștești imbinate cu organismele democrației muncitorești-revoluționare, partidul nostru consideră că acesta poate și trebuie perfecționat continuu spre a-și valida marile virtuți înscrise în însăși natura acestui sistem.Ileana Stănescu : Chintesența strategiei partidului nostru în domeniul perfecționării democratice a societății românești, exprimată in teza de amplă rezonanță „construirea socialismului și comunismului cu poporul și pentru popor", sintetizează dreptul tuturor membrilor societății, al poporului de a participa la conducerea întregii activități economice și sociale. Participarea responsabilă a proprietarilor asociațl la conducere nu este numai un drept pe care îl au toți membrii societății socialiste, ci și o datorie întărită de faptul că poporul, ca stă- pin absolut al avuției naționale, trebuie să vegheze și să asigure gospodărirea rațională, eficientă a acesteia. în sistemul democrației muncitorești-revoluționare, participarea efectivă, la autoconducere, la soluționarea marilor probleme ale economiei naționale și locale, ale societății în ansamblu și participarea la adoptarea respectivelor decizii, este modalitatea de realizare atît a calității de proprietar-producător, cît și a personalității umane la nivel individual, dar și colectiv.Exercitarea calității de coproprietari a membrilor societății socialiste, a celei de subiect al conducerii 

superioară sarcinilor de plan, iar în producție s-au aplicat, în aceeași perioadă, tehnologii noi și modernizate și s-au economisit, prin diminuarea consumurilor normate, circa 10 700 tone metal, peste 30 000 tone combustibil convențional și 34 000 MWh energie electrică. Oamenii muncii din județul Sibiu au îndeplinit, totodată, planul anual valoric la investiții cu aproape o lună înainte de termen, ceea ce creează posibilitatea realizării unui volum suplimentar de lucrări în valoare de peste 330 milioane lei.In telegramă se subliniază că oamenii muncii din unitățile industriale ale județului, puternic mobilizați de indicațiile și orientările secretarului general al partidului, vor acționa în continuare, cu abnegație și înaltă exigență comunistă, pentru amplificarea succeselor obținute, valorificarea superioară a potențialului tehnic, material și uman de care dispun, astfel încit să asigure înfăptuirea planului pe anul 1989 și pe întregul cincinal, întîmpinînd cu rezultate de prestigiu cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.
★selor de producție, planul productivității muncii a fost depășit, iar prin diminuarea consumurilor normate de materii prime s-au economisit 750 tone metal, 10 000 tone combustibil convențional, 28 000 MWh energie electrică. Rezultate bune s-au obținut și în activitatea de investiții, fiind puse în funcțiune fonduri fixe în valoare de peste 1 500 milioane lei. ,In încheierea telegramei se exprimă angajamentul oamenilor muncii din județul Suceava de a munci, și în continuare, cu abnegație și dăruire pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, întîmpinînd cu noi și remarcabile succese cel de-al XIV-lea Congres al partidului și a 45-a aniversare a revoluției de «liberare socială și națională, antifascistă șl antiimperialistă.

Un loc de primă însemnătate în sistemul democrației muncitorești- revoluționare îl ocupă organismele autoconducerii muncitorești, reflectare a democrației socialiste în acțiune. Adunarea generală a oamenilor muncii, principalul organ al autoconducerii, constituie forul suprem al proprietarilor și producătorilor, cel mai democratic și eficient cadru de afirmare a drepturilor, obligației și răspunderii oamenilor muncii de a participa la conducerea și gospodărirea patrimoniului aflat în folosința și administrarea acestora. Consiliul oamenilor muncii și biroul executiv al acestuia, ca gestionar colectiv, răspund pentru activitatea lor in fața forului suprem de decizie — adunarea generală a oamenilor muncii.In România conduce poporul — iată o realitate definitorie pentru epoca noastră. Așa cum a subliniat pe drept cuvînt secretarul general al partidului nostru în recenta sa Expunere, poporul este forța supremă a democrației noastre muncitorești-revoluționare.
democratice a întregii societăți, care implică, după cum am arătat, drepturi și obligații, ridică numeroase e- xlgențe. Este necesară, în primul rind, perfecționarea permanentă a cadrului, de participare a oamenilor muncii la conducere, respectiv adîncirea democrației muncitorești- revoluționare — problemă de ordin mai general, care își găsește soluționarea in cadrul măsurilor de dezvoltare a democrației socialiste. In acest sens, secretarul general al partidului sublinia că „avem un cadru bun. Cred însă că este necesar să-l perfecționăm in continuare, să facem să crească în toate sectoarele răspunderea fiecărui colectiv de oameni ai muncii, a adunărilor generale, a consiliilor oamenilor muncii ca organe colective de conducere, de sus și pină jos, ca expresie a înaltei democrații revoluționare muncitorești".Deosebit de mari sînt însă exigențele față de oamenii muncii ca participant! la conducere. Experiența țării noastre, că și a altor țări socialiste, demonstrează că dezvoltarea democrației directe, participative se află într-o legătură nemijlocită cu pregătirea și experiența oamenilor muncii, cu competența lor profesională și cu pregătirea politi- co-ideologică. Actul conducerii, participarea la decizii implică o pregătire specială, cunoștințe tehnice, organizatorice, economice și politice. Buna pregătire în domeniul conducerii, al economiei se cere nu numai pentru cadrele de specialiști, ci pentru toți membrii societății, astfel ca aceștia să-și exercite cu eficiență cît mai ridicată dreptul de a participa la conducere. Ridicarea întregului popor, pe baza calității de proprietar- producător, la situația de a fi concomitent factor de execuție, dar și de decizie impune extinderea orizontului de pregătire, renunțarea la conceptul de pregătire limitată, strict specializată, și adoptarea unei strategii de pregătire mai cuprinzătoare. Strategia partidului nostru în a- cest domeniu pornește de la necesitatea lărgirii orizontului de cunoaștere, avînd în vedere strînsa intercondiționare dintre pregătire- competență profesională-responsa- bilitate. Asumarea de răspunderi trebuie să se realizeze pe fundamentul trainic al unei temeinice pregătiri științifice, profesionale, politice care să asigure exercitarea e- ficientă a drepturilor și obligațiilor în cadrul sistemului democrației muncitorești-revoluționare.In procesul complex al dezvoltării societății socialiste, conducerea democratică se profesionalizează, iar adîncirea și perfecționarea democrației muncitorești-revoluționare garantează înflorirea multilaterală a personalității umane. Este un vast și complex proces dialectic înscris în arcul amplu al devenirii socialiste și comuniste a poporului român. Făurindu-și neabătut destinul, unit ca un singur om în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporul român, aflat în cea mai luminoasă epocă a existenței sale, dovedește prin nenumărate fapte de muncă și de creație, de conștiință că este și va fi întotdeauna forța supremă a noii orînduiri.

Din țările socialiste
BRNO-VOCAȚIA COLABORĂRII
Se povestește că in anul 1645 generalul suedez Torsenson, în fruntea unei puternice armate, a încercat să cucerească orașul și cetatea Brno. După patru luni de asediu, comandantul suedez a decis ca atacul final să aibă loc în miezul zilei următoare, iar semnalul să fie dat chiar de... asediați : bătaia clopotului catedralei Petrov, anunțînd ora 12. Aflînd de acest ordin, locuitorii orașului au avut o idee ce s-a dovedit a fi salvatoare : miezul zilei a fost anunțat cu o oră mai devreme ! Luați prin surprindere, asediatorii au eșuat în tentativa lor, fiind siliți să renunțe la cucerirea cetății morave. De atunci, ca un omagiu adus înaintașilor, zi de zi, clopotul impunătoarei catedrale anunță ora 12 la... 11.O filă dintr-o îndelungată și zbuciumată istorie (prima mențiune scrisă a sa datează din anul 1091) a unui oraș aflat la întretăierea drumurilor, dar și a intereselor marilor puteri europene. Oraș ai cărui locuitori nu au încetat nici- cînd să-și afirme, cu tenacitate, dorința de a construi liber și în pace, de a se îndeletnici cu meșteșugurile și comerțul, de a zidi edificii ale culturii. Cuceritori de tot felul — suedezi, germani, austrieci, chiar și francezi — au venit și s-au dus ; orașul a dăinuit însă, păstrînd și astăzi, cu un discret orgoliu, urmele trecerii veacurilor.Tot atît de evidentă este deschiderea spre viitor, preocuparea pentru ca generația de azi să îmbogățească tradițiile cu noi dimensiuni. Nu există domeniu al vieții sociale și economice în care prezentul să nu-și fi spus cu hotărîre cuvîntul. Astfel, numeroase locuințe din zestrea edilitară își păstrează înfățișarea exterioară, dar în interior au fost modernizate, aduse la standardul exigențelor actualilor locatari. Concomitent, se construiesc noi cartiere, intr-un ritm mediu de trei mii apartamente anual. In ceea ce privește activitatea economică, se continuă — pe trepte noi. desigur — o străveche îndeletnicire reprezentată de industria textilă. Cea mai puternică dezvoltare a cunoscut industria constructoare de mașini, ca și industria electrotehnică și a construcțiilor. Astăzi, în cele mai bine de 200 întreprinderi și uzine din oraș lucrează peste 3 la sută din personalul productiv al Cehoslovaciei, realizind aproape 5 la sută din producția industrială a tării. Capitală a regiunii Moravia de Sud, orașul Brno rămîne un imporțant centru cultural și de învățămînt ce numără șase institute de învățămînt superior cu 30 000 de studenți, șapte teatre permanente, o filarmonică de stat, numeroase muzee si biblioteci.Noi dimensiuni a căpătat în perioada postbelică vechea tradiție ce a dat orașului renumele de important centru comercial european, începuturile acestei tradiții urcă în

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

PANOUL FRUNTAȘILOR PE 11 LUNI ALE ANULUI
Prezentăm, in continuare, rezultatele obținute in întrecerea socialistă 

pe cele 11, luni care au trecut din acest an de colective fruntașe de oa
meni ai muncii din întreprinderi industriale, construcții, transporturi, uni
tăți agricole, precum și din domeniul circulației mărfurilor și al prestă
rilor de servicii.

Pe baza rezultatelor înregistrate și a punctajului general stabilit în 
raport cu realizarea indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a în
trecerii socialiste, la 30 noiembrie pe primele locuri s-au situat :ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE A CĂRBUNELUI LA SUPRAFAȚĂLocul I : întreprinderea minieră Finoasa, județul Gorj.Locul II : întreprinderea minieră Hbrezu, județul Vîlcea.Locul III : întreprinderea minieră Lupoaia, județul Gorj.ÎN DOMENIUL PRODUCERII DE ENERGIE ELECTRICĂ PE BAZĂ DE HIDROCARBURILocul I : Întreprinderea electro- centrale Galați.Locul II : întreprinderea electro- centrale Timișoara.Locul III : întreprinderea elec- trocentrale Brăila.ÎN DOMENIUL PRODUSELOR REFRACTARELocui I : întreprinderea de produse cărbunoase Slatina.Locul II : întreprinderea „Refractar" Aleșd, județul Bihor.Locul III : întreprinderea „Răsăritul" Brașov.ÎN INDUSTRIADE MAȘINI-UNELTE, MECANICĂ FINA, SCULE ȘI ECHIPAMENT SPECIALLocul I : întreprinderea de ma- șini-unelte Arad.Locul II : întreprinderea de scule și elemente hidraulice Focșani.Locul III : întreprinderea „Industria tehnică medicală" București. ÎN DOMENIUL CHIMIEI ANORGANICE — ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICELocul I : Combinatul chimie Rimnicu Vilcea.Locul II : întreprinderea chimică Dudești, București.Locul III : Combinatul de îngrășăminte chimice Tîrgu Mureș.ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ȘI HÎRTIEILocul I : întreprinderea de hir- tie „Bistrița" Prundu Birgăului, județul Bistrița-Năsăud.Locul II : întreprinderea de hîr- tie Petrești, județul Alba.Locul III : întreprinderea de cărtoane și confecții Scăeni, județul Prahova. 

istorie pînă în veacul al XIII-lea, cînd, în anul 1243, regele Vences- las I a acordat orașului dreptul de a organiza un tîrg, o dată pe an. Chiar dacă de-a lungul secolelor au existat și perioade de reflux, tradiția s-a păstrat, favorizată de dezvoltarea meșteșugurilor.în urmă cu un secol se organiza la Brno o mare expoziție economică, deschisă din octombrie 1888 pinS în ianuarie 1889, chemată „să arate publicului rezultatul eforturilor artizanilor și manufacturierilor moravi, să obțină un succes materializat în vînzarea sau comandarea obiectelor expuse". Au fost repre- zentați atunci 400 de expozanți, iar numărul vizitatorilor s-a ridicat la peste o sută de mii. După alte patru decenii, în 1928, pentru a celebra a zecea, aniversare a Republicii Cehoslovace, a fost inaugurat parcul de expoziții din Brno — sediu al manifestărilor comerciale
însemnări din

R. S. Cehoslovacă 

ne, vehicule utilitare etc. — 40 au constituit o premieră la tîrg.Prezent la această ediție jubiliară, reporterul a avut satisfacția să consemneze evoluția constant ascendentă a relațiilor economice româno-cehoslovace, orientarea lor tot mai accentuată spre ramuri de vîrf ale științei și tehnicii, spre forme noi de cooperare. Sistemul de calcul românesc INDEPENDENT 102 F, bunăoară, este foarte apreciat pe piața cehoslovacă, pentru performantele sale deosebite, pînă în prezent fiind deja instalate în diferite unități economice peste 60 asemenea sisteme. La tîrg. întreprinderea „ELECTRO- NUM“ a prezentat o nouă variantă, cu memoria internă a 4 megabiți.La pavilionul rezervat întreprinderii „MECANOEXPORTIM- PORT" aveam să aflăm detalii despre o fructuoasă colaborare în producție între întreprinderile „Pro- gresul“-Brăila și „Tatra": în urmă cu trei ani a fost realizat în comun autoexcavatorul AT-801, un an mai tîrziu a fost prezentată . varianta îmbunătățită AT-802 pentru ca. în acest an, să fie lansat excavatorul pe șenile SM-802, adaptat pentru teren mlăștinos. Chiar în timpul tirgului a fost semnat un contract pentru livrarea în Cehoslovacia a 30 de bucăți de acest tip, adăugîn- du-se celor peste 1 500 excavatoare românești exportate în această țară.De altfel, o trăsătură dominantă a relațiilor economice româno-cehoslovace este accentuarea specializării și cooperării în producție, îndeosebi în domeniul mașinilor- unelte. Obiectivul fixat este ca, pînă în anul 1995, acțiunile de cooperare să ajungă la o pondere de 45—50 la sută din totalul schimburilor, adică mai mult decît dublul nivelului actual.Carnetul de reporter a adunat numeroase declarații ale partici- panților, impresii ale vizitatorilor, opinii din timpul conferințelor de presă. Iată o sinteză a acestora, formulată de inginerul Karel Svoboda, director general al întreprinderii de tîrguri și expoziții Brno : „Noi, care am fost martori ai nașterii Tîrgului internațional de construcții de mașini din Brno, ca organizatori sau expozanți, ca și alți particlpanți la tîrg, nu putem să nu facem o retrospectivă. Desigur, am putea face bilanțul din punctul de vedere al dezvoltării parcului de expoziții, al succeselor expozanților sau al satisfacției vizitatorilor. Eu însă consider anii scurși sub un alt unghi. Am în vedere atmosfera din zilele tîrgului, în care dpmiriă strîngerile amicale de mîini, sinceritatea privirilor.• bunăvoința și spiritul amical al cooperării. Factorul de comunicare este cel care contează întotdeauna printre -stilpii de rezistență» ai fiecărui tîrg".
Euqen RADULESCU

ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR AUTO — ALTE MINISTERELocul I : întreprinderea de transporturi și utilaje pentru construcții Rovinari. județul Gorj — Ministerul Minelor.Locul II : întreprinderea de transporturi auto București — Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.Locul III : întreprinderea de transporturi auto produse petroliere „PECO" București — Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice.ÎN DOMENIUL COMERȚULUI — ÎNTREPRINDERIDE ALIMENTAȚIE PUBLICALocul I : Întreprinderea comercială de stat pentru alimentație publică Tirgu Jiu.Locul II : Întreprinderea comercială de stat pentru alimentație publică Satu Mare.Locul III : întreprinderea comercială de stat pentru alimentație publică Constanța.ÎN DOMENIUL TURISMULUI — OFICII JUDEȚENELocul I : Oficiul județean de turism Prahova.Locul II : Oficiul județean de turism Brașov.Locul III : Oficiul județean de turism Alba.ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII ȘI VALORIFICĂRII MATERIALELOR REFOLOSIBILELocul I : întreprinderea județeană de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile Teleorman. ,Locul II : întreprinderea județeană de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile Sălaj.Locul III : întreprinderea județeană de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile Constanța.ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI COMUNALE ȘI LOCATIVELocul I i Întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Botoșani.Locul II : întreprinderea Județeană de gospodărie comunală și locativă Vaslui.Locul III : întreprinderea județeană de gospodărie comunală ș locativă Harghita.ÎN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂLocul I t Uniunea județeană Sa ceava.Locul II: Uniunea județeană Ti miș.Locul III : Uniunea județean Harghita.



Manifestări consacrate 
României

MOSCOVA. — N. Chilie transmi
te: Sub auspiciile Ministerului Cul
turii al U.R.S.S., la Moscova a 
avut loc vernisajul expoziției de 
artă contemporană românească.- ce 
cuprinde lucrări de pictură, gra
fică și sculptură.

La festivitatea deschiderii expo
ziției au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Culturii al U.R.S.S., ai 
Uniunii artiștilor plastici, oameni 
de cultură și artă, ziariști, un nu
meros public.

In alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, N.V. Kutuzova, director ad
junct al Direcției artelor și ocroti
rii monumentelor din Ministerul 
Culturii al U.R.S.S., a relevat pu
ternica înflorire a culturii, arte
lor și învățământului in România, 
nivelul ridicat al creației artistice 
contemporane din România.

ADDIS ABEBA. — La Universi
tatea din Addis Abeba a avut loc o 
manifestare in cadrul căreia biblio
tecii dcestei instituții i-a fost do
nată o colecție de cărți istorice, so- 
cial-politice, juridice, de artă și 
cultură românească.

La loc de cinste s-au, aflat lu
crări din opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu, oglindind vasta 
sa activitate teoretică și practică 
pusă în slujba construirii socialis
mului și comunismului in România.

Președintele universității, dr. 
Abiye Kifle, a exprimat mulțumiri 
pentru cărțile valoroase donate, 
expresie a bunelor relații existente 
intre cele două țări. .

Cu acest prilej au fost evocate 
trecutul glorios de luptă al po
porului român, succesele obținute in 
construirea noii orinduiri, continua 
ridicare a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului român.

LIMA. — Biblioteca municipală 
San Isidoro din Lima a găzduit o 
manifestare in cadrul căreia au 
fost puse în evidență realizările 
obținute de poporul român in edi
ficarea societății socialiste multila
teral dezvoltate, îndeosebi in peri

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri în capitala Austriei • Întrevederi egipteano — 
britanice • Apel la încetarea

populației palestinieneVIENA 20 (Agerpres). — Președintele Austriei, Kurt Waldheim, a conferit cu președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat. La o conferință de presă, după intîl- nire, președintele austriac a relevat marea importanță internațională a ultimelor evoluții în problema palestiniană.Anterior, cancelarul Franz Vra- nitzky a declarat că împărtășește o- pinia lui Yasser Arafat în ceea ce privește necesitatea organizării unei conferințe internaționale de pace asupra Orientului Mijlociu și realizării de progrese rapide la această conferință, ca primi pași spre solutionarea conflictului din zonă.După întrevederile avute în Austria, Yasser Arafat a sosit într-o scurtă vizită de prietenie în R.S.F. Iugoslavia.CAIRO 20 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, l-a primit pe William Weldgrave, ministru de stat la Ministerul britanic al Afacerilor Externe și Commonwealth; care a efectuat o vizită oficială in Egipt. într-o declarație de presă, citată de agenția F.A.N.A., Weldgrave a arătat că Marea Bri- tanie se pronunță pentru convocarea unei conferințe internaționale de pace in problema Orientului Mijlociu.
Romania - militant consecvent pentru soluționarea globală, 

trainică și justă a problemelor din Orientul Mijlociu
„Ne-am pronunțat întotdeauna pentru soluționarea pe cale 

politică a situației din Orientul Mijlociu, pentru o pace trainică și 
justă în această regiune, care să asigure dreptul la autodetermi
nare al poporului palestinian - inclusiv la crearea unui stat pa
lestinian independent - securitatea șt integritatea tuturor statelor 
din regiune, inclusiv a Israelului. Țara noastră a salutat și recu
noscut noul stat palestinian, considerind hotărîrea Consiliului Na
țional Palestinian privind proclamarea noului Stat Palestinian In
dependent ca o hotărîre de o însemnătate deosebită, care des
chide calea unei soluționări juste a problemelor”.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Expunerea la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al P.C.R., 

a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești)Una din orientările principiale ale îliticii externe a partidului și sta- tlui nostru, promovată cu consecință în perioada inaugurată de mgresul al IX-lea, reafirmată Tezele din aprilie, ca și în centa Expunere a tovarășului icolae Ceaușescu, o constituie rijinul ferm acordat luptei poarelor pentru eliberare națională dezvoltare de sine stătătoare, •sfășurarea acestui proces irever- >il are loc în condiții de o mare mplexitate, impunind tot mai preg- nt soluționarea pe cale politică a uațiiior conflictuale existente, în iformitate cu interesele de inde- adență, pace și securitate ale tu- •or popoarelor — poziție pe care mânia socialistă s-a situat cu con- :vență și a Cărei justețe este per- nent confirmată de viață.vstfel, după cum este cunoscut, in imul timp au avut loc o serie de >luții noi, de o deosebită importă, in problema palestiniană, ca și, general, în problemele Orientului jlociu, evoluții ce se situează în trul atenției opiniei publice in- raționale. Este vorba de declara- Statuîui Palestinian Independent Palestina, urmată de larga recu- ștere internațională a noului stat, sesiunea Adunării Generale a ,U„ de la Geneva, consacrată blemei palestiniene, precum și de 

oada de cînd în fruntea țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Un stand de carte a prezentat la 
loc de frunte vojume din opera 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
De asemenea, o expoziție documen
tară de fotografii a ilustrat marile 
realizări ale României socialiste in 
domeniul dezvoltării industriei, a- 
griculturii, construcțiilor social- 
culturale.

Au participat senatori, membri ai 
conducerilor locale ale unor parti
de, membrii Așociației de prietenie 
româno-peruană, ziariști.

BUENOS AIRES. — In orașul 
Cordoba, puternic centru economic 
și cultural din Argentina, a fost 
organizată „Expoziția cărții poli
tice".

A fost prezentată o selecție de 
lucrări din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, in 
care figurau volume apărute în edi
turi argentiniene, precum și cu pri
vire la istoria poporului român, la 
realizările țării noastre in anii so
cialismului, îndeosebi după Con
gresul al IX-lea al P.C.R.

La închiderea expoziției, cărțile 
și publicațiile menționate au fost 
donate Bibliotecii Consiliului parti
delor politice din provincia Cor
doba.

BONN. — In orașul Coburg din 
R.F. Germania a fost organizată o 
expoziție documentară de fotografii și de carte românească, in cadrul 
căreia au fost prezentate lucrări 
din opera social-politlcă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România. De asemenea, au 
fost expuse lucrări științifice ale 
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu.

La festivitatea inaugurală au luat 
parte reprezentanți ai municipali
tății, oameni de afaceri, ziariști.(Agerpres)

acțiunilor represive împotriva 
din teritoriile ocupateNAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).— Adjunctul reprezentantului permanent al Statului Palestinian Independent — Palestina la Națiunile Unite, Riyad Mansour, a înminat secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, o scrisoare prin care îi cere să exercite presiuni a- supra Israelului pentru a se pune cit mai grabnic capăt măsurilor represive împotriva populației palestiniene din teritoriile ocupate. în document se informează că, la 14 decembrie, autoritățile israeliene de ocupație au expulzat trei palestinieni din teritoriile ocupate, iar peste alte două zile soldații israelieni au ucis cinci persoane civile în Nablus și au rănit alte cîteVa zeci. Scrisoarea cere Iui Perez de Cuellar să ia toate măsurile care se impun pentru a determina Israelul să respecte prevederile celei de-a patra Convenții de la Geneva privind protecția populației civile.
Acord intre marile partide 

nouluiTEL AVIV 20 (Agerpres). — Blocul „Likud“ și Partidul Muncii din Israel au. căzut de acord să formeze viitorul guvern al țării pe următoarea perioadă de patru ani. Postul de prim-ministru 11 va ocupa liderul 

începerea, la Tunis, a unui dialog politic intre S.U.A. și Organizația pentru Eliberarea Palestinei. Practic, după o îndelungată perioadă de tensiune și imobilism, se conturează perspective noi, de natură să deschidă calea spre soluționarea justă, globală și trainică a problemelor de ansamblu din această regiune atît de greu încercată, inclusiv spre împlinirea năzuințelor legitime ale poporului palestinian de dezvoltare liberă, de sine stătătoare.Toate aceste • evoluții pozitive au fost salutate cu vie satisfacție și deplină aprobare de poporul român, de conducătorul partidului și statului nostru ; consecventă poziției sale principiale, România a recunoscut noul stat palestinian. Sînt bine cunoscute rolul proeminent al tovarășului Nicolae Ceaușescu în acțiunile și demersurile consacrate rezolvării pe cale politică a problemelor din această regiune, sprijinul a- cordat de-a lungul timpului cauzei poporului palestinian, promovării dialogului constructiv, afirmării rațiunii și lucidității, în consens cu interesele de pace și securitate ale popoarelor respective și ale întregii omeniri.Pe această , linie se cuvine astfel subliniat că tovarășul Nicolae Ceaușescu a abordat, încă cu mulți ani în urmă. în convorbi

Demers la Națiunile Unite privind supravegherea 
retragerii trupelor cubaneze din AngolaNAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a propui Consiliului de Securitate crearea unei misiuni a Națiunilor Unite de verificare, formată din a- proximativ. 70 de observatori militari și 20 civili, pentru a supraveghea retragerea unităților militare cubaneze din Angola.Perez de Cuellar a precizat, în- tr-o declarație făcută presei, că a primit scrisori din partea Angolei

Întrevederi iugoslavo-albanezeBELGRAD 20 (Agerpres). — Bran- ko Mikulici. președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, l-a primit, la Belgrad, pe Shane Korbeci, ministrul comerțului exterior al R.P.S. Albania, informează agenția Taniug. Au fost abordate aspecte privind extinderea cooperării bilaterale, precum și a colaborării în Balcani. De asemenea, Shane
Cooperare în combaterea producției 

și traficului de droguri
Convenție adoptată la conferința internațională de la VienaVIENA 20 (Agerpres). — La Viena s-au încheiat lucrările unei conferințe internaționale consacrate luptei împotriva substanțelor narcotice și psihotrope. Reuniunea, care s-a desfășurat' sub egida O.N.U., a adoptat o convenție referitoare la lupta împotriva narcomaniei.Documentul completează acordurile existente in domeniul respectiv și deschide noi posibilități pentru cooperarea în lupta împotriva producției și traficului de substanțe narcotice. între aceste măsuri se numără asistența juridică reciprocă, sancționarea persoanelor implicate în contrabanda și traficul cu droguri.
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și-a exprimat „profundă îngrijorare" în legătură cu noile pierderi de vieți omenești in teritoriile arabe ocupate, unde forțele armate israeliene au folosit muniție de luptă împotriva demonstranților palestinieni — a declarat un purtător de cuvint al Națiunilor Unite.CAIRO 20 (Agerpres). — Președintele Internaționalei Socialiste, Willy Brandt, a avut, la Cairo, convorbiri cu președintele Hosni Mubarak, cu alte oficialități egiptene. El a declarat că a abordat cu președintele egiptean ultimele evoluții în situația din Orientul Mijlociu, eforturile ce se depun in vederea reglementării problemelor zonei pe cale politică.CAIRO 20 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Cairo, Francis Blanchard, directorul general al Biroului Internațional al Muncii, a relevat că Organizația Internațională a Muncii va trimite misiuni de informare în teritoriile ocupate de Israel pentru a stabili cele mai bune modalități de a acorda ajutor muncitorilor palestinieni din aceste teritorii, relatează agenția MENA.

israeliene pentru alcătuirea 
guvernblocului „Likud", Yitzhak Shamir. Din lista viitorului guvern au fost anunțați pînă acum titularii ministerelor finanțelor — Shimon Peres, afacerilor externe — Moshe Arens, și apărării — Yitzhak Rabin.

rile cu conducerea O.E.P., problema creării unui stat palestinian independent. încă din 1972, conducătorul partidului și statului nostru aprecia ca legitime și firești „năzuințele, dorința poporului palestinian de a se constitui ca națiune, deci și de a avea o organizare statală proprie". De atunci, secretarul general al partidului, președintele Republicii, a reafirmat în repetate rînduri — în cuvîntări, expuneri, interviuri, ca și în cadrul dialogurilor purtate cu numeroși șefi de stat și guvern, cu reprezentanți de frunte ai diferitor partide politice, de diverse orientări — că fără realizarea unui stat independent' palestinian nu se poate asigura o pace justă și trainică în Orientul Mijlociu.în același timp, gindirea politică a președintelui României a proiectat o puternică lumină și asupra căii practice necesare, a modalității concrete de acțiune în stare să ducă la înfăptuirea obiectivelor păcii — respectiv convocarea unei conferințe internaționale. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta in interviul recent acordat publicației „La Revue du Liban" : „Considerăm că evenimentele din ultimul timp demonstrează că nu există altă cale decît o soluție politică — calea tratativelor. în acest 

și Cubei prin care se solicită stabilirea unui astfel de grup de observatori și se anunță că retragerea unităților cubaneze va începe la 1 aprilie 1989, urmind să se încheie într-un interval de 27 de luni — transmit agențiile China Nouă și A.D.N. Cele două țări au informat, de asemenea, despre decizia lor de a semna la 22 decembrie acordul privind retragerea trupelor cubaneze din Angola.
Korbeci și Nenad Krekici — secretarul federal iugoslav pentru relațiile economice externe, au semnat acordul privind crearea unei comisii interguvernamentale mixte de cooperare economică și tehnico-științifică, precum și protocolul vizînd schimburile comerciale bilaterale în 1989 — transmite agenția iugoslavă de știri.

TEHERAN 20 (Agerpres). — în cadrul măsurilor adoptate de autoritățile iraniene în vederea combaterii contrabandei și traficului de droguri, intre forțele de securitate și un grup de contrabandiști s-a dat o veritabilă bătălie în provincia Kerman, a anunțat postul de radio Teheran.în cadrul operațiunii, autoritățile au confiscat zeci de kilograme de opium, arme automate, lansatoare de grenade și cîteva mii de cartușe. Au fost arestați cinci contrabandiști. Zece traficanți și-au pierdut viața.
PIAȚA COMUNĂ

Poziții divergente
la reuniunea 

miniștrilor agriculturiiBRUXELLES 20 (Agerpres). Reuniunea miniștrilor agriculturii din țările membre ale Comunității Economice (vest-) Europene s-a încheiat la Bruxelles fără a se ajunge la vreun acord asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi. Franța, Marea Britanie, Irlanda și Danemarca au refuzat, din motive diferite, să aprobe propunerile de compromis prezeptat'e de Comisia C.E.E.Aceasta a fost cea de-a treia reuniune-maraton a miniștrilor a- griculturii din țările C.E.E. consacrată preconizatelor reforme în sectorul agricol. Ș-a hotărît ca următoarea ședință să aibă loc la mijlocul lunii ianuarie.
OBIECȚII

ALE HONDURASULUI
respinse de Curtea de ia HagaHAGA 20 (Agerpres). — Curtea Internațională de Justiție de la Haga a respins, în unanimitate, o- biecțiile formulate d,e Honduras și a admis plingerea Nicaragua! împotriva prezenței pe teritoriul hon- durian a unor forțe care urmăresc răsturnarea regimului sandinist de la Managua — transmite agenția Prensa Latina.

sens, am considerat întotdeauna că numai o conferință internațională, cu participarea tuturor celor interesați, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, ca reprezentant unic al poporului palestinian, poate duce la o soluție justă, ia o pace trainică, in măsură să asigure atît existența unui stat palestinian independent, cit și existența Israelului independent".Demersurile de amplă rezonanță internațională ale președintelui României se bucură de o largă prețuire. Au o profundă semnificație in acest' sens aprecierile calde exprimate zilele tfecute la București, cu ocazia întîlnirii cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, de către președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, in cadrul conferinței de presă : „Președintele Nicolae Ceaușescu a fost primul om de stat care s-a referit la necesitatea constituirii statului palestinian, chiar într-un context istoric in care mulți oameni și lideri politici se opuneau unei asemenea idei". De asemenea, a declarat Yasser Arafat — „doresc să subliniez că președintele Nicolae Ceaușescu a fost primul om de stat care a evidențiat — pentru prima oară in lume — necesitatea convocării unei conferințe internaționale de pace pentru soluționarea situației din Orientul Mijlociu și a problemelor acestuia, inclusiv problema palestiniană. In numele meu personal, in numele conducerii palestiniene, al întregului popor palestinian adresez cele mai sincere mulțumiri, întreaga mea gratitudine tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru tot sprijinul pe care ni-I acordă, pentru tot ce face in folosul poporului palestinian".Se cuvine subliniat că, așa cum s-a arătat in știrile date publicității, pozi- ția consecventă a României în sprijinul drepturilor legitime ale poporului palestinian, inclusiv dreptul la crearea unui stat propriu, ca parte inseparabilă și imperativ al unei reglementări globale de pace în Orientul Mijlociu, a fost afirmată deschis, cu principialitate și claritate, în cursul convorbirilor avute, de-a lungul anilor, la București, de președintele 

tokio ; ConvorbiriTOKIO 20 (Agerpres). — Primul- ministru al Japoniei, Noboru Takes- hita, l-a primit marți pe ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, care a întreprins o vizită in Japonia, relatează agenția T.A.S.S. în cadrul convorbirii, părțile au reafirmat dorința țărilor lor de a îmbunătăți și dezvolta relațiile bilaterale pe multiple planuri. Primul-ministru al Japoniei a
LA HAMBURG

Un original monument dedicat păcii 
dintr-o rachetă nucleară dezafectată

BONN 20 (Agerpres). — La Ham
burg a fost dezvelit un original 
monument dedicat păcii. El a pri
mit denumirea de „Simbolul păcii". 
Monumentul este format dintr-o 
bucată de metal ce a făcut parte 
pînă nu de mult dintr-o rachetă nu

Măsuri de înlăturare a urmărilor 
cutremurului din R. S. S. Armeană

• 514 000 persoane au rămas fără adăpost • 23 700 victime 
scoase de sub dărîmături • 15 300 cetățeni salvați • 10 380 

internați în spitale. MOSCOVA 20 (Agerpres). — Luind cuvîntul în cadrul unei conferințe de presă la Erevan, Nikolai Rîjkov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comisiei Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S. pentru lichidarea urmărilor cutremurului devastator din Armenia, a relevat că „distrugerile din zona afectată sînt uriașe. Este vorba de zeci de mii de morți și de pierderi materiale în valoare de miliarde de ruble". în R.S.S. Armeană s-au distrus aproximativ 8 milioane mp de spații locative — aproape jumătate din fondul locativ din zona afectată. Au rămas fără adăpost 514 000
S. U. A.

Adîncirea discrepanței dintre bogali și săraci
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Intr-un articol publicat de ziarul 
„Washington Post" se arată că, ală
turi de dificilele probleme pe care 
le ridică pentru Administrația S.U.A. 
deficitele bugetului federal și cel 
al balanței comerciale, se conturează 
tot mai pregnant un alt aspect deo
sebit de preocupant în ultimii ani — 
decalajele pe plan social in Statele 
Unite. Intr-un recent editorial, zia
rul scrie că „evidenta dezintegrare 
socială este tot mai greu de ignorat.

R. F, G.

Deficitele concernelor - subvenționate din buzunarul 
contribuabililor

nipono - sovieticeacceptat invitația de a face o vizită oficială în U.R.S.S.în aceeași zi s-au încheiat convorbirile dintre miniștrii de externe ai Japoniei și U.R.S.S. După convorbiri, miniștrii au semnat note privind intrarea în vigoare a programului de schimburi culturale dintre cele două țări pe perioada 1989—1991.

cleară cu rază medie de acțiune, 
distrasă în conformitate cu Tratatul 
semnat între U.R.S.S. și S.U.A. cu 
privire la lichidarea rachetelor cu 
rază medie și mai scurtă de ac
țiune.

persoane, s-au transformat în ruine numeroase locuințe, clădiri industriale și agricole.Subliniind că încă nu există date definitive privind numărul victimelor, Nikolai Rîjkov a precizat că de sub dărîmături au fost scoase 23 700 cadavre. Au fost salvate 15 300 persoane. Au fost internate în primele zile în spitale 10 380 persoane, dintre care 4 800 se află spitalizate și in prezent.Președintele Comisiei Biroului Politic a precizat' că în prezent începe a doua etapă a lucrărilor, și anume reconstrucția localităților afectate de cutremur.

Discrepanța dintre bogați și săraci 
a căpătat cele mai mari proporții 
din ultimii 40 d» ani". „Copiii sînt 
cei mai loviți de sărăcie, fiind cel 
mai defavorizat grup social. Circa 20 
la sută dintre ei sînt situați in cate
goria săracilor, iar din totalul celor 
lipsiți de mijloace la nivel național 
40 la sută sînt copii". Situația — sus
ține ziarul citat — este și mai dra
matică in rindul populației de cu
loare.

statul s-a angajat ca pînă în anul 2000 să suporte pierderile înregistrate de concern în domeniul programului aeronautic vest-european, ceea ce va costa contribuabilul vest- german 15 miliarde mărci. „în afara tabu-urilor politice și economice, relatează revista, concernul-gigant riscă să evoce spectrul complexelor militar-industriale dintr-o perioadă cu amintiri dureroase pe care nimeni nu dorește s-o vadă reînviată".
acordă atît rolului O.E.P., cît și cerința de a se pune capăt pozițiilor rigide, obstrucționiste și de â se trece, în sfîrșit, la dialogul politic, la tratative, sub forma unei conferințe sub egida O.N.U.De fapt, prin proclamarea statului independent palestinian — Palestina s-au creat condiții noi, posibilități favorabile convocării unei conferințe internaționale care să ducă la o reglementare globală a problemelor complexe din Orientul Mijlociu, posibilități ce se cuvin valorificate cu contribuția comunității mondiale. Este, așa cum se arăta mai sus, ideea susținută permanent de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu, în concepția tării noastre, la o asemenea conferință urmind să participe toate țările interesate, inclusiv statul independent Palestina și Israelul, precum și membrii permanenți ai Consiliului de Securitate.în sfîrșit, se impune relevată re- orientarea manifestată in poziția S.U.A. prin angajarea unui dialog politic de substanță cu O.E.P., măsură apreciată în cercuri largi ale opiniei publice internaționale ca un act de realism, de mult necesar și de certă însemnătate pentru dezvoltarea dialogului și convocarea conferinței internaționale de pace in Orientul Mijlociu. De altfel, este știut că întreaga evoluție a vieții internaționale din ultimul timp este tot mai mult marcată de tendința de a se trece la negocieri și dialog chiar între părți situate pe poziții aparent ireconciliabile, tendință ce se manifestă cu putere, chiar dacă cu reculuri și sinuozități, pe meridiane și în zone ain cele mai diferite ale globului — în zona Golfului sau in America Centrală, în Africa australă sau Afganistan ori Asia de sud-est.Instituirea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu, acest străvechi leagăn de civilizație. se înscrie ca o cerință vitală pentru dezvoltarea liberă și independentă a tuturor popoarelor din zonă. Iată de ce poporul nostru iși exprimă încrederea că se va trece neîntîrziat la o reglementare pașnică, de mult scadentă, că, depășin- du-se orice prejudecăți și acționîn- du-se cu spirit de răspundere, potrivit imperativelor noii gîndiri politice, rațiunea va prevala, pacea și liniștea se vor putea înscăuna în zonă, creîndu-se condițiile promovării bunei vecinătăți, potrivit intereselor fundamentale ale acestor popoare, năzuințelor de înțelegere, destindere, dezvoltare pașnică ale tuturor națiunilor.
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PREȘEDINTELE R.P. CHINEZE, Yang Sha.ngkun, l-a primit pe pri- * Iniul-ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, aflat in vizită la Beijing. în I cursul convorbirii — anunță agenția I China Nouă — au fost abordate

BONN 20 (Agerpres). — Hotărîrea guvernului vest-german de a permite unificarea uriașelor concerne Daimler-Benz și Messerschmitt- Bolkov —' Blohm (M.B.B.), cu un puternic profil militar, a declanșat proteste în rindul diferitelor sectoare ale opiniei publice vest-euro- pene — relatează revista franceză „L’Express". Consecințele economice ale fuziunii constituie o preocupare pentru populația R.F.G., deoarece

Nicolae Ceaușescu și cu factorii de conducere ai statului Israel.Poziția principială pe care s-au situat permanent, cu nedezmințită consecvență, președintele Nicolae Ceaușescu, România socialistă își găsește deplină validare în desfășurarea evenimentelor.Astfel, s-a confirmat cu pregnanță importanța deosebită a constituirii statului palestinian independent — Palestina, act care a marcat un moment istoric, deschizînd o etapă nouă, superioară în lupta poporului palestinian pentru împlinirea aspirației sale legitime la autodeterminare. Și, Intr-adevăr, la numai două săptămîni de la acest eveniment. s-au de-i clanșat largi și cuprinzătoare procese politice, implicind o abordare nouă a problemei poporului palestinian, ca și a problemelor de ansamblu din Orientul Mijlociu. O mare însemnătate în acest sens are faptul că evoluțiile din Orientul Mijlociu tind să intre, în sfîrșit, pe făgașul legalității internaționale, prin recunoașterea necesității soluționării problemelor din regiune pe baza rezoluțiilor 242 și 338 ale Consiliului de Securitate al O.N.U., pre- conizînd constituirea a două state — statul arab palestinian și statul Israel —, recunoașterea dreptului lor la existență și dezvoltare liberă, în condiții de independență și securitate, precum și recunoașterea primatului principiilor Cartei O.N.U. asupra anacronicelor metode ale politicii de forță, care au îpsingerat decenii de-a rindul această zonă a lumii.Ansamblul acestor evoluții evidențiază cu putere rolul Organizației pentru Eliberarea Palestinei ca factor politic de deosebită importanță în impulsionarea întregului proces vizînd - reglementarea situației din Orientul Mijlociu, înseși dezbaterile consacrate problemei palestiniene din cadrul actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., dezbateri care au fost transferate de la New York la Geneva, în urma refuzului de a se acorda viza de intrare în S.U.A. delegației O.E.P., au demonstrat uriașul sprijin, practic imposibil de ignorat, pe care comunitatea internațională il
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I probleme privind relațiile bilate- | I rale și aspecte ale situației inter- I naționale actuale. Părțile au rele- 1 Ivat interesul ambelor țări de a in- . treține relații de prietenie și coo- I perare, de a învăța una din expc- I riența celeilalte.PLENARA. La Beijing se des- | fășoară lucrările plenarei lărgite a 1 I Comisiei Militare Centrale a R.P. .Chineze. După cum informează a- I genția China Nouă, la lucrări par- I Iticipă Zhao Ziyang, secretar general aj C.C. al P.C. Chinez. Deng I Xiaoping, președintele Comisiei | Militare Centrale, Yang Shangkun, ‘ I președintele R. P. Chineze, Li IPeng, premierul Consiliului de I Stat, alți conducători de partid și 1
I de stat chinezi.LA NICOSIA a început o nouă I rundă, de convorbiri între pre-
I ședințele Ciprului, Ghiorghios Vas- I siliou, și liderul comunității turco- I cipriote, Rauf Denktaș. Ă pârtiei- '
Ipat reprezentantul special al se- . cretarUlui general al O.N.U. în Ci- I pru, Oscar Camillon.I ÎN ENCLAVA TABA a început I I fixarea bornelor de frontieră. Acest I teritoriu a revenit sub suveranita- 1
Ițea Egiptului, in conformitate cu . verdictul dat de comisia interna- I țională de arbitraj. Operațiunea s-a I I desfășurat în prezența observatorilor Forțelor multinaționale pentru I menținerea păcii în Sinai. Potrivit | unui plan elaborat de experți egip-
Iteni și israelieni, procesul de fixa- ■ re a bornelor de frontieră in zona I menționată se va încheia în luna ‘, ianuarie.I NUMIRE. Președintele ales al | S.U.A., George Bush, l-a numit pe
IJack Kemp în funcția de ministru | al locuințelor și urbanismului. De I notat că, in faza alegerilor preli-
I minare. Jack Kemp s-a . numărat printre candidați! la învestitura I Partidului Republican pentru scru- I ținui prezidențial.ZBORUL COSMIC COMUN AL ECHIPAJULUI SOVIETO-FRAN- 1■ CEZ la bordul complexului științi- . I fie orbital „Mir" se apropie de I I sfîrșit', programul de cercetări fiind I realizat pe deplin. Revenirea pe
IPămint a cosmonauților Vladimir I Titov, Musa Manarov și a astro- I nautului francez Jean-Loup Chre-
Itien este prevăzută pentru 21 de- . cembrie.EXPULZARE. Căpetenia mafiotăI Salvatore Inzerillo, arestat la New I | York, a fost expulzat din S.U.A., | la cererea Italiei. El urmează să
Ifie judecat pentru asasinarea, în i anul 1980, a procurorului Gaetano I Costa, din Palermo. ’
ICON DAMN ARE. Cetățeanul vest- I german Wilhelm Wagner, fost I membru al poliției naziste, a fost I condamnat la închisoare pe viață
Ide un tribunal din NUrnberg, ca I urmare a faptului că s-a făcut vinovat în august 1942 de asasinarea. 1
Iîn Polonia ocupată, a mai multor evrei. I PRODUCȚIA MONDIALA DEI CEREALE. în anul 1989, in lume | I va trebui să se strîngă o recoltă I cu 225 milioane tone mai mare
I decît in anul 1988 pentru ca pe această cale să se completeze, la I un minim critic, rezervele mondia- I
Ile de cereale și a satisface într-o măsură oarecare nevoile alimenta- I re ale populației globului, a decla- I rat' la Roma directorul general al 1
I Organizației Națiunilor Unite pen- . tru Alimentație și Agricultură I(F.A.O.), Edouard Saouma. în ul- I Itimii doi ani, a arătat el, recoltele de cereale au scăzut, într-o se- I rie de țări, din cauza unor condiții | climaterice nefavorabile, unor ca- Ilamități naturale și invaziei fără ■ precedent în istorie a lăcustelor in I Africa de nord.
I SECETA. Numeroase zone rurale I din R.P. Chineză au fost afectate | de o secetă puternică, provocînd
I importante daune recoltei pe circa i 170 milioane hectare — relatează I agenția China Nouă. Autoritățile ' I locale’ se străduiesc să adopte măsuri pentru diminuarea, pe cît po- I sibil, a pagubelor.| FURTUNI. în mai. multe zone ale | | R.F. Germania s-a' ihregistrat o I puternică furtună, vîntul atingind '
I viteze de pînă la 110 kilometri pe oră. La Miinchen au fost smulse I acoperișurile mai multor case, au | căzut antene și copaci. ® Și înI regiunile răsăritene ale Austriei (I s-a înregistrat o furtună puternică. I în mai multe zone vintui a dobo- 1
Irit copaci și stîlpi de telegraf, a . smuls acoperișuri și a provocat, I stricăciuni gospodăriilor țărănești. I
IPe alocuri a nins abundent, stratul de zăpadă ajungind pină la 1,5 me- I tri grosime.I ACCIDENT RUTIER. în Ni- . | gei'ia s-a produs un grav ac- I cident rutier pe autostrada care I
I leagă capitala nigeriana, Lagos, de orașul Benin City. In | urma ciocnirii dintre două au- | tobuze încărcate cu pasageri, care
I circulau din sensuri opuse, și-au ■ pierdut viața 50 de persoane, nu- I meroase altele fiind spitalizate. •O GRAVA AVARIE a avut loc I ' la o întreprindere chimică ce apar- | ține de concernul „Bayer", in lan-I dul Renania de Nord — Westfalia, i | din R.F.G. în urma acesteia I citeva sute de kilograme de sub- 1
1 stanțe chimice deosebit de otrăvi- . toare s-au vărsat în Rin.NINSORI PUTERNICE s-au a- bătut în ultimele zile asupra regiu- I nilor orientale ale Turciei. în dife- | rite provincii grosimea stratului de 1 zăpadă a atins un metru, aproximativ 100 de sate fiind izolate de restul lumii. Din cauza avarierii
Iunor linii de înaltă tensiune, zeți de localități au rămas fără energie I electrică. Au fost luate măsuri I pentru degajarea drumurilor înză- '| pezite.


