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MUREȘ : Importante 
sporuri la producția fizicăAcționind stăruitor pentru a transpune în viață indicațiile și orientările date de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan la fiecare sortiment, oamenii muncii din industria județului Mureș au înscris noi fapte de muncă în cronica întrecerii socialiste. Astfel. lucrătorii din ramurile chimiei, industriei forestiere, construcțiilor de mașini și din alte sectoare ale industriei județului au realizat. în perioada care a trecut din acest an, peste sarcinile de plan, produse electronice, de mecanică fină, optică și echipamente hidraulice in valoare de 111.5 milioane lei, 94 mașini automate de țesut, 117 remorci și semiremorci, 25 845 tone amoniac de sinteză, 50 504 tone îngrășăminte chimice, 5 056. metri cubi prefabricate din beton armat. 546 000 cărămizi și blocuri ceramice, confecții textile și din înlocuitori in valoare de 49.3 milioane lei, precum și alte produse utile economiei naționale; (Gheorghe Giurgiu).--------------- DIN

Arhitectură nouă intr-un oraș încărcat de istorie

Aplicind în viață indicațiile și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general ăl partidului, destoinicul colectiv de oameni ai muncii de la întreprinderea de materiale izolatoare „Premi" din municipiul Vaslui, distins de trei ori cu „Ordinul Muncii" clasa I. raportează un nou și deosebit succes in producție. Printr-o organizare exemplară a activității și sporirea productivității muncii cu aproape 18 000 lei de fiecare lucrător, el și-a îndeplinit cu aproape o lună de zile mai devreme planul anual la producția- marfă industrială, productivitatea muncii, producția fizică, export și ceilalți indicatori de eficiență, de- pășindu-și în acest fel și angaja
CRAIOVA : Un nou echipament electric de forajLa întreprinderea „Electroputere" din Craiova s-a asimilat în fabricație o nouă stație de comandă și reglare pentru echipamentul electric de foraj F-400-EC. destinată exportului. După cum ne spunea Sergiu Stamate, directorul Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru motoare, transformatoare și aparataj electric, noul produs reprezintă unitatea centrală a echipamentului electric de foraj ce asigură alimentarea consumatorilor principali și auxiliari ai sondei, respectiv 8 motoare de curent continuu. Pentru a putea funcționa în zone climatice cu temperaturi cuprinse între minus 40 grade și plus 45 grade Celsius, stația prezintă o incintă ter- moizolantă, asigurind, în interiorul său. o temperatură optimă de funcționare. Noul produs prezintă înalte ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE

mentele suplimentare asumate în întrecerea socialistă, în condițiile încadrării stricte in normele de consum și valorificării superioare a materiei prime și energiei. După cum ne spune comunistul Nicolae Pascu, prim-vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii, pină lâ finele anuiui, colectivul muncitoresc vasluian se angajează să realizeze suplimentar o prooucție- marfă in valoare de 48 milioane lei, 3 020 mc prefabricate și panouri din beton armat, 2100 tone vată minerală și produse din vată, un milion metri pătrați produse hidro- izolatoare, iar la export să livreze peste prevederi produse însumînd peste șapte milioane lei. (Petru Nccula).
caracteristici tehnico-funcționale, ceea ce ii face competitiv pe piața externă. Astfel, reglajul turației motoarelor se face prin redresoare comandate, iar electronica de putere, de comandă și reglare beneficiază de un sistem integrat, de de- fectoscopie electronică. La realizarea stației de comandă și reglare SCR-13 O' contribuție însemnată și-au adus-o secția echipamente complexe condusă de inginer Marian Mincă, de la întreprinderea „Electroputere". atelierul de proiectare tehnologică uzinală, condus de inginer Constantin Raicu, colectivul de proiectări echipamente electrice de foraj, condus de inginer Viorel Șolea. Primele stații de comandă și reglare tip SCR-13 au trecut cu bine probele de încercări si au fost deja livrate partenerilor de peste hotare. (Nicolae Băbălău).
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suplimentare la exportColectivul de muncă al întreprinderii de rulmenți din municipiul Alexandria a raportat îndeplinirea sarcinilor de plan la export pe întregul an, aproape 90 la sută din producția realizată aici fiind destinată numeroșilor parteneri de peste hotare. Au fost, astfel, materializate măsurile și acțiunile inițiate de comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii pentru înnoirea producției, modernizarea tehnologiilor de fabricație. întărirea controlului de calitate. ridicarea parametrilor tehnico-funcționali ai rulmenților la nivelul cerințelor de pe piața mondială. După cum ne spunea directorul comercial ăl întreprinderii, Nicolae Rogoz, pe baza solicitărilor partenerilor externi, pină la sfirșitul anului vor fi realizate și livrate suplimentar la export produse în valoare de peste 40 milioane lei. (Stan Ștefan).
SIBIU : O ncuă fabrică 

de oxigenPe platforma industrială est a municipiului Sibiu a fost pus în funcțiune un nou obiectiv de investiții — fabrica de oxigen a întreprinderii „Independența" — cu o capacitate anuală de. 2,3 milioane Nmc. De asemenea, se află în stadiu avansat de execuție fabrica de azot. Prin intrarea in producție a celor două fabrici se vor obține însemnate economii la prețul de cost, prin eliminarea transportului, respectiv a ..consumului de carburant, asigurindu-se. totodată, ritmicitate producției, (fon Onuc Nemeș).

Lfl IIWlTfiTW TOVflRflMI HIM CEAUSESCU
Astăzi sosește în țara noastră, 

într-o vizită oficială de prietenie, 
tovarășul Raif Dizdarevici, 

președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președin

tele Republicii Socialiste România, astăzi sosește în țara noastră, intr-o vizită oficială de prietenie, tova
rășul Raif Dizdarevici, președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.Țovarășul Raif Dizdarevici s-a născut la 9 decembrie 1926, la Foi- nița, in Bosnia și Herțegovina. Din 1943 a luat parte la lupta de eliberare națională, iar in 1945 a devenit membru al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. în perioada 1945—1951 a ocupat diferite funcții de răspundere pe linia organelor de stat. în anul 1951 și-a inceput activitatea in diplomație, îndeplinind, timp de mai mulți ani, diverse însărcinări politico-diplomatice. în perioada 1967—1972 a fost secretar al Consiliului Sindicatelor din Iugoslavia. între 1972 Si 1974 a Îndeplinit funcția de adjunct al secretarului federal pentru afacerile externe al Iugoslaviei și apoi, intre anii 1974 și 1978, a fost președinte al Consiliului Sindicatelor din Bosnia și Herțegovina, membru al Prezidiului Consiliului Sindicatelor din Iugoslavia și membru al Conferinței Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Bosnia și Herțegovina.în aprilie 1978 a fost ales președinte al Prezidiului Republicii Socialiste Bosnia și Herțegovina. funcție pe care a îndeplinit-o pină in mai 1982, cind a fost ales președinte al Adunării R.S.F. Iugoslavia pe timp de un an. Din mai 1984 pină in decembrie 1987 a ocupat funcția de secretar federal pentru afacerile externe al Iugoslaviei.La 29 decembrie 1987 a fost ales vicepreședinte al Prezidiului R.S.F.I., iar de la 15 mai 1988 deține funcția de președinte al Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.în cadrul Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, tovarășul Raif Dizdarevici a fost din 1974 pină în 1984 membru al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Bosnia și Herțegovina, iar din 1984 — membru al C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.Pentru participarea la lupta de eliberare națională și activitatea in edificarea socialistă a țării a fost distins cu diferite ordine și medalii iugoslave și străine.Vizita oficială de prietenie în Republica Socialistă România a tovarășului Raif Dizdarevici se înscrie pe linia raporturilor tradiționale, prietenești, statornicite prin intilni- rile frecvente ce au avut loc între tovarășul Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito, este o nouă ilustrare a dezvoltării ascendente a relațiilor de prietenie și colaborare rodnică dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia. Ea marchează un nou și important moment în dezvoltarea bunelor raporturi româ- no-iugoslave, la temelia cărora se află vechi și bogate tradiții de luptă comune, pentru înfăptuirea aspirațiilor de libertate, independență și progres ale popoarelor din cele două țări. 1

1. Beneficiind, asemenea tuturor institutelor de cercetare din țara noastră, de indrumarea permanentă și de înaltă competență științifică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, toți lucrătorii institutului nostru au acționat cu perseverență pentru lărgirea bazei de materii prime, pentru asigurarea economiei cu noi produse miniere, valorificarea superioară și creșterea calității produselor minerale, reducerea consumurilor materiale și energetice pe unitatea de produs, sarcini care au ocupat un loc central in activitatea noastră.Astfel, s-au stabilit tehnologiile de valorificare a brucitului pentru obținerea unor produse refractare magneziene, a alabast.rului pentru cretarea hirtiei, a unor materiale de filtrare pentru industria alimentară, antideponenți minerali pentru lacuri și vopsele și numeroase alte tehnologii valorificate in unele întreprin

întilnirile româho-iu- gojslave la nivel inalt au' fost, de fiecare dată, un prilej de reafirmare a voinței ambelor părți de a Intensifica și extinde conlucrarea pe. multiple planuri, de a pune in valoare posibilitățile favorabile pe care le oferă economiile în continuă creștere ale Celor două țări de a fixa noi obiective de mare importanță in vederea unei dezvoltări și măi largi a relațiilor și ’ schimburilor bilaterale. în conformitate cu aspirațiile de progres și .bunăstare, ale țărilor și popoarelor; noastre.în domeniul politicii externe. România și Iugoslavia acționează consecvent — așa cum s-a reliefat de fiecare dată în cadrul întilni- rilor la nivel înalt — peptru reducerea . încordării internaționale, oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezar- mare, în primul rind la dezarmarea nucleară, pentru intărirea securității și colaborării in Europa și in lumea întreagă, pentru soluționarea problemelor stringente exclusiv prin mijloace pașnice, prin tratative, excluderea forței și a amenințării cu forța din relațiile dintre state, pentru găsirea unor soluții acceptabile la problema situației economice grave a țărilor in curs de dezvoltare, pentru dezvoltarea colaborării bilaterale și multilaterale intre toate statele din Balcani, pentru transformarea peninsulei intr-o zonă a păcii, securității, colaborării, bunei vecinătăți și înțelegerii, fără arme nucleare și chimice.„Noi — declara tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de prietenie efectuate. Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in noiembrie 1987, la Belgrad — apreciem stadiul actual al relațiilor ro- mâno-iugoslave, care este rezultatul unor îndelungate eforturi depuse de-a lungul anilor, și de o parte, și de alta, și considerăm că avem datoria să facem, și in continuare, totul pentru ca ele să cunoască o dezvoltare tot mai puternică, să se a- firme, intr-adevăr, ca un exemplu de relații intre țări vecine șl prietene, de raporturi internaționale noi, bazate pe deplina egalitate, stimă și respect reciproc".La rindul său. președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia reliefa, cu același prilej : „înseși principiile pe care se bazează această colaborare — este vorba de respectul reciproc. înțelegerea și schimbul util de păreri

cu privire la toate problemele de interes reciproc — ne reamintesc de frecventele și fructuoasele întîlniri dintre președintele Tito și dumneavoastră, tovarășe președinte, care se află la temelia relațiilor iugoslavo- române, pe care ani de zile le-am reconfirmat împreună. Urmind această operă, noi construim în același spirit tradiția prieteniei și colaborării, de natură să răspundă de fapt cerințelor viitorului".poporul nostru iși exprimă convingerea că noua intilnire la nivel înalt româno-iugoslavă și convorbirile ce vor avea loc cu acest prilej între tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Raif Dizdarevici vor constitui o nouă și puternică manifestare a prieteniei tradiționale dintre cele două țări, vor da un nou impuls extinderii și întăririi prieteniei, colaborării și solidarității dintre Partidul Comunist' Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre România și Iugoslavia, în interesul popoarelor țărilor noastre,- gj cauzei socialismului, păcii și securității, destinderii și Înțelegerii in lume.Animat de sentimente de profundă. stimă și prețuire, poporul român îl Intimpină pe înaltul oaspete din Iugoslavia vecină și prietenă cu călduroasa și tradiționala urare de' „Bun venit pe pămintul românesc !“.

Poate că edilii suceveni au avut in minte sensul propriu al cuvintului cind au dat noului și modemului cartier din imagine numele de „Obcine". Denumirea aceasta ne duce, intr-adevăr, cu gindul, întii de toate, la domoale priveliști, la generosul spațiu mioritic în mijlocul căruia se inalță multisecularul oraș. Dar numele acesta, „împrumutat" de natură civilizației, închide in sine o autentică metaforă : priveliștea de beton, oțel și sticlă din fotografie, stă mărturie unui prezent de mărețe înfăptuiri. Asemenea minunatelor obcine bucovinene, ansamblul acesta arhitectonic este, in felul său, o punte între două culmi — intre trecut și viitor. Pentru că. la temelia proaspătului cartier de locuințe se află veacuri de istorie ; pentru că, privind chipul de astăzi al urbei, gindul ne

duce, cu necesitate, spre viitor. Astăzi, în preajma aniversării Republicii, iată, acest colț de țară a îmbrăcat straie noi, sărbătorești. Suceava s-a îmbogățit,'numai in acest an, cu peste 2 700 de apartamente — o cifră grăitoare prin ea insăși.Adevărat „oraș in oraș" — o îmbinare de tradiție și inovație, un echilibru exemplar, de linii și forme, de ritm al volumelor, oferind o nouă dimensiune personalității municipiului — cartierul „Obcine", care va număra in viitorul apropiat in jurul a 7 500 de apartamente, avind încă de pe acum numeroase spații comerciale la parterul 'blocurilor, dotări social-culturale diverse, se adaugă celor 38 000 de apartamente construite in anii care au trecut de Ia Congresul al IX-lea al partidului. De altfel, „Obcine"

reprezintă numai o parte, armonios integrată, a îndrăznețului plan de modernizare, și sistematizare a întregii localități, in care vechi edificii — adevărate monumente de artă medievală — se vor îmbina armonios cu dotări noi, caracterizate printr-un inalt grad de confort, de civilizație, printr-un plus de farmec citadin.Nu in ultimul rind, despre oameni — constructori activi și beneficiari ai propriei lor istorii — vorbește imaginea aceasta. Albul imaculat al zăpezii, care oferă fotografiei o luminozitate aparte, ne face să ne gîndim cu dragoste la oamenii locurilor, să le facem urarea ca visurile lor cele mai frumoase să se împlinească in anul ce vine, spre înălțarea „cetății" contemporane în care trăiesc și muncesc, spre propria lor înălțare. (Leita Munteanu).

Ideile și orientările din Expunerea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu — exemplar Înfăptuite!

Organizațiile de partid - 
tot mai prezente în îndeplinirea 
obiectivelor noii revoluții agrare

PUTERNICA IMPLICARE A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 1NSOLUȚIONAREA PROBLEMELOR MAJORE ALE PRODUCȚIEI
Obiectiv prioritar: dezvoltarea 

bazei de materii prime minerale
Pentru anul 1989, al patrulea din actualul cincinal, sint prevăzute — așa cum reiese din Legea planului național unic de dezvoltare econo- mico-socială a tării și din prevederile altor legi de deosebită însemnătate, recent aprobate de forurile supreme ale democrației noastre .socialiste — însemnate ritmuri de creștere în întreaga structură a producției materiale. In infăptuirea acestui amplu program de dezvoltare multilaterală a patriei, un rol deosebit revine, așa cum s-a reafirmat in magistrate Expunere a secretarului general al partidului, tovarășu1 Nicolae Ceaușescu. la recentul forum al organismelor democrației mun- citorcști-revoluționare, științei, cercetării și invățămîntului, aplicării celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, legării strinse a cercetării cu producția, ridicării continue a nivelului de cunoștințe tehnico-științifice, economice și profesionale ale tuturor oamenilor muncii.Aflată sub directa îndrumare și conducere a eminentului om politic și savant de largă recunoaștere internațională, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și Invățămîntului, cercetarea științifică românească a avut un. rol deosebit de important în crearea condițiilor pentru realizarea planului pe anul 1988 și este chemată in continuare să-și intensifice eforturile in vederea îndeplinirii obiectivelor strategice ale dezvoltării intensive a României socialiste. Continuăm șirul de anchete în institute de cercetare științifică și inginerie tehnologică, in cadrul cărora conducerile acestor unități răspund întrebărilor noastre în legătură cu sarcinile și obiectivele de cercetare la care sint și vor fi angajate în continuare, în vederea soluționării cu operativitate a unor probleme stringente ale procesului dt producție.
1. Cu ce rezultate iți încheie activitatea în anul 1988 co

lectivele de cercetători din institutul dumneavoastră ?
2. Prin prisma exigențelor ți cerințelor etapei actuale, 

cum apreciați activitatea desfășurată ?
•3. Ce direcții de acțiune sînt urmărite în activitatea de 

cercetare pentru anul 1989 ?

Dr. ing. Fodor Iosif, 
director al Institutului 

dc cercetări și proiectări miniere 
pentru substanțe nemetalifere 

din Cluj-Năpoca 

deri miniere din țară sau in propriile noastre unități de producție. Totodată, am extins și diversificat, in continuare, sortimentele unor produse de mic tonaj din producția institutului cu noi produse de înaltă eficientă apreciate de beneficiarii noștri. înlocuind o serie, de substanțe din import.In vederea creșterii gradului de valorificare a zăcămintelor și calității produselor — sarcini de maximă însemnătate în efortul de dezvoltare economică a patriei, precizate cu limpezime in indicațiile și orientările cuprinsă în magistralele Teze din aprilie 1988 — am conceput și realizat noi tipuri de utilaje, ca hidroclcloane, clasoare pneumatice, clasoare hidraulice, ingroșătoare și alte utilaje care conduc la importante economii energetice.2. Subliniind aceste rezultate, trebuie să recunoaștem că in activitatea noastră există încă rezerve insuficient valorificate, că avem posibilități de obținere a unor rezultat? și mai bune. Conducerea colectivă a institutului nu a luat in toate cazurile suficiente măsuri pentru finali-
Vlaicu RADU

(Continuare în pag. a IV-a)

Dezvoltarea unei agriculturi intensive, de înaltă productivitate și eficiență, așezată pe fundamente moderne, științifice, constituie o cerință vitală pentru progresul general al societății noastre. In magistrala Expunere prezentată la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești., refe- rindu-se la strategia dezvoltării economico-sociale a patriei noastre in actuala etapă, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Trebuie să acționăm cu toată ho- târirea pentru infăptuirea programelor de dezvoltare a agriculturii, pe baza obiectivelor noii revoluții agrare, să asigurăm realizarea în 1990 a cel puțin 35 milioane tone cereale, creșterea corespunzătoare a producției in toate celelalte ramuri, inclusiv în Zootehnie, în producția zootehnică". Din această perspectivă, secretarul general al partidului, în cuvîntarea rostită la' plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii. Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, a precizat. cu o deosebită claritate, sarcinile și răspunderile lucrătorilor din această ramură de bază a economiei naționale, printre care : creșterea puternică a producției de cereale prin aplicarea celor mai modeme tehnologii, prin introducerea in cultură a soiurilor de mare randament; folosirea cit mai judicioasă a fondului funciar, concomitent cu înfăptuirea programelor de sporire a potențialului productiv al pămîntului ; creșterea mai puternică a efectivelor și producției din zootehnie, paralel cu dezvoltarea bazei furajere ; îndeplinirea programelor Speciale din sericicultură, apicult.ură. pisci- cultură ; asigurarea fondului de stat cu produse agricole ; încheierea acțiunii de organizare a unităților a- gricole de stat și cooperatiste, corespunzător cu normele stabilite și programul de organizare științifică a activității din agricultură ; creșterea rolului institutelor și stațiunilor de cercetare.Valorificarea Impresionantului potențial material și uman, de care dispune agricultura socialistă. în consens cu marile și complexele o- biective ale noii revoluții agrare, necesită creșterea in continuare a rolului conducător al organelor șî organizațiilor de partid. Ilustrarea cea mai concludentă a eficienței activității politico-organizatorice desfășurate de organele și organizațiile de partid comunale, orășenești, , județene o reprezintă măsura în care se îndeplinesc planurile și progra

mele de dezvoltare a agri cu' ir. >. Arătind că acolo, unde s-au obținut producții agricole bune se poate precia că și organizația de partid a lucrat bine și că, dimpotrivă, dacă pe ansamblul unui județ rezultatele sint nesatisfăcătoare lnseamn că insăși activitatea comitetului județean de partid a fost nesatisfâcâ- toare, tovarășul Nicolae Ceaușescu releva cu deosebită claritate : „A înfăptui rolul conducător al partidului in agricultură înseamnă a înfăptui obiectivele noii revoluții agrare, a obține recolte bune în toate unitățile, in toate județele, in toate sectoarele de activitate". Cerința subliniată cu pregnanță de conducătorul partidului nostru de a se realiza producții bune in toate unitățile se întemeiază pe faptul că in cele mai multe județe, alături de unități cu rezultate remarcabile, se află cooperative agricole de producție și întreprinderi agricole de stat care, in a- celeași condiții, obțin producții vegetale și animaliere modeste, dacă nu chiar slabe. Adesea statisticile, exprimîrid pe ansamblu producții medii satisfăcătoare, ascund activitatea de producție slabă a unor unități și diminuează meritele celor fruntașe. Or, obiectivele noii revoluții agrare vor putea fi înfăptuite numai dacă pretutindeni vor fi obținute producții agricole superioare. De aici și necesitatea, pusă în evidență de secretarul general al partidului, de îmbunătățire generală a 
activității politico-organizatorice a 
organelor și organizațiilor de partid 
din agricultură, de perfecționare a stilului și metodelor de muncă ale acestora.Ridicarea activității de conducere politică desfășurate de organele și organizațiile de partid din agricultură Ia nivelul cerințelor actuale presupune," printre altele, o temeinică cunoaștere a situațiilor din unitățile agricole, o judicioasă planificare a muncii, dezvoltarea democrației de partid, afirmarea mai puternică a democrației cooperatiste, concomitent cu creșterea răspunderii personale, organizarea mai riguroasă a controlului înfăptuirii hotărîri- lor organelor superioare ale partidului, a legilor statului, a propriilor hotărîri. în același timp, organele și organizațiile de partid trebuie să aibă in vedere faptul că in agricultură lucrările diferă de la un ano» timp la altul, de la o zi la alta, so* licitarea mijloacelor materiale și u- rnane implicînd schimbări rapide de ritmuri, iar condițiile de climă grâu de prevăzut determină situații pentru care trebuie elaborate mai mul

te soluții din timp. De asemenea, este necesar să se manifeste o deosebită atenție ca, din cerința firească de a rezolva cit mai grabnic o situație .neprevăzută, să nu se piardă 
din .vedere principalele obiective ale 
activității agricole. Nu o dată, printr-o falsă raportare valorică, rezultatele bune obținute în sectorul vegetal sin; folosite ca paravan pentru a ascunde neimplinirile din zootehnie, sector unde se înregistrează serioase lipsuri. Este un mod greșit de a privi lucrurile, care trebuie, combătu; cu J-rmitate, deoarece un cq- lectiv de muncă poate considera că și-a onorat îndatoririle numai dacă realizează în toate sectoarele preve- dbrile planului de producție.Dintr-o practică îndelungată ss știe că generalizarea experienței po
zitive.^ a metodelor avansate de 
muncă, a. inițiativelor reprezintă cea 
mai eficientă investiție. Una dintre ideile-forță cuprinse in cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii o reprezintă tocmai imperativul extinderii cu rapiditate a experiențelor pozitive : „încă o dată subliniez că este necesar să tragem toate învățămintele din ceea ce avem bun — preciza secretarul general al partidului — și avem multe lucruri bune, și trebuie să ne propunem să generalizăm in toate unitățile, in intreaga țară, aceste realizări". Faptul că a- desea unitățile agricole fruntașe se învecinează cu unități care obțin producții slabe demonstrează că acest bun, care-1 constituie experiența pozitivă, este insuficient valorificat, că experiența bună nu este sistematic și eficient generalizată, deși nu se poate spune că nu s-ar organiza un număr suficient de schimburi de experiență, de acțiuni de popularizare a metodelor și inițiativelor înaintate. Or, sînt situații care scot in evidență faptul că numai participarea la acțiunile de prezentare a experienței pozitive, fără un efort propriu de a aplica cele văzute, nu poate fi echivalată decit cu risipa de timp. Pentru evitarea acestor situații, organele și organizațiile de partid trebuie să combată tendințele de festivism în popularizarea metodelor de muncă înaintate, să aibă in vedere ca acțiunile de generalizare a experienței pozitive să fie însoțite de criticarea manifestărilor de formalism și birocratism, de inerție și rutină, care uneori ba-

Constantin VARVARA
(Continuare în pag, a II-a)
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IDEILE Șl ORIENTĂRILE DIN EXPUNEREA

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU - EXEMPLAR ÎNFĂPTUITE!

Prin conlucrarea cu cetățenii, sarcinile 
pot fi mai bine, mai operativ îndeplinite

Mai larga si efectiva autonomieIn recenta Expunere la marele forum al democrației noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Sint necesare măsuri pentru îmbunătățirea și perfecționarea activității consiliilor populare — ca cele mai largi organisme ale statului — care trebuie să acționeze in toate împrejurările in strînsă legătură și deplină unitate cu toți oamenii muncii, cu poporul, conform tezei construirii socialismului cu oamenii și pentru oameni, cu poporul și pentru intregui popor !“. Iată deci un puternic imbold pentru perfecționarea întregii activități a organelor puterii de stat, pentru îmbunătățirea continuă a stilului de muncă pe baza antrenării tot mai largi a cetățenilor la analizarea, dezbaterea și aprobarea tuturor planurilor și programelor de dezvoltare economico-so- cială în profil teritorial, la rezolvarea tuturor problemelor ce apar în viața localităților.In rindurile care urmează ne vom referi la cîteva dintre aspectele cele mai importante ce țin de implicarea maselor de cetățeni in exercitarea actului de conducere de către consiliile populare, așa cum au fost ele puse în evidență cu prilejul dezbaterii organizate în județul Olt. dezbatere la care au participat tovarășii Vasile Sulger, vicepreședinte al consiliului popular județean, Ion Manea, președintele Consiliului popular municipal Slatina, Constantin Neacșu, președintele Consiliului popular al comunei Scornicești, Constantin Nijloveanu, șeful Oficiului pentru probleme organizatorice și îndrumarea activității obștești din cadrul Consiliului popular municipal Slatina, Nicolae Con- stantinescu, directorul întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă, și Marin Stegaru, președintele asociației de locatari nr. 26 din municipiul Slatina.
Modalitate permanenta de lucru

— Cit de des vă întîlniți cu cetă
țenii, tovarășe vicepreședinte ?V. Sulger : Nu am avut niciodată timp să stau și să socotesc. Dacă ar fi insă să mă gîhdesc fie și numai la intîlnirile, să le spunem „in- stituționalizate", Cum ar fi adunările cetățenești sau cele presupuse de calitatea de deputat al consiliului popular județean, cele din cadrul „Tribunei democrației" sau cele prilejuite de audiențe, cred că sint îndreptățit să afirm că legătura cu cetățenii este o parte inseparabilă a activității pe care o desfășor atît eu,. cit și ceilalți activiști ai consiliului popular județean.

— Dar intîlnirile „neinstituționali- 
zate“ ?V. Sulger : Acestea sînt chiar mai multe decît cele dinții. Este șl firesc, dat fiind faptul că fiecare dintre activiștii de stat este repartizat in teritoriu pentru a sprijini activitatea desfășurată de organele locale ale puterii de stat. De altfel, cind oamenii au probleme nu așteaptă ziua de audiențe sau adunarea cetățenească pentru a le soluționa. Te trag de minecă, cum se spune, căci uneori nu sînt numai probleme personale, ci și din cele care țin de o mai bună gospodărire a localităților sau chiar de activitatea productivă.

— Cum se văd aceste intilniri de 
la nivelul municipiului ?I. Manea : Activitatea organelor de stat este astfel concepută incit ne întilnim în permanență cu cetățenii. Practic, muncim împreună. Multitudinea sarcinilor privind înfăptuirea planurilor de dezvoltare e- conomico-socială în profil teritorial ar fi aproape imposibil de soluționat dacă masele de cetățeni nu ar fi implicate, nu ar veni cu propuneri și soluții practice de realizare a lor. în mod efectiv, de la dezbaterea planurilor și programelor de autoconducere și autoaprovizionare, de autofinanțare și autogospodărire și pînă la problemele activității curente, pe toate le discutăm și le ho- tărim împreună cu cetățenii. Din punct de vedere organizatoric, această modalitate de lucru este asigurată și de o măsură simplă, dar eficientă. Municipiul este împărțit pe zone, pe întreprinderi, circumscripții electorale, asociații de locatari, și în fiecare dintre acestea este totdeauna prezent fie un deputat, fie împuternicitul consiliului popular, fără a-i mai socoti pe activiștii organizațiilor democratice de masă și obștești.C. Neacșu : Pot să adaug că la noi în comună, ca să dau doar un exemplu, sint zile întregi in care in sediul consiliului popular nu poate fi găsit nici un activist, căci toți sînt pe teren, Acolo, în mijlocul oamenilor. este locul nostru de muncă, practic acolo ascultăm și rezolvăm problemele ridicate de oameni. Ca urmare, dacă au vreun necaz, vreo problemă, dacă au vreo propunere sau sugestie, cetățenii nu mai sînt nevoiți să aștepte pe scările primăriei pină găsesc pe cineva s-o rezolve. De regulă, acum asemenea probleme se rezolvă direct la locul lor de muncă. Dar este la fel de adevărat că nici primăria nu aleargă după oameni cind trebuie să ducă la bun sfîrșit o sarcină. Intre cele două as
(Urmare din pag. I) 

pecte, vă asigur, este o legătură cit se poate de directă.
— De fapt, ce reprezintă pentru 

organele locale ale puterii de stat le
gătura cu nțasele de cetățeni ?V. Sulger : Vă voi răspunde cit se poate de scurt : garanția indeplinirii sarcinilor și atribuțiilor ce ne revin, garanția unei activități cit mai bune, cît mai eficiente. Spuneam mai înainte că noi, activiștii de stat, încercăm permanent să scurtăm cît mai mult drumul către cetățeni. Și aceasta nu numai pentru că aceasta constituie un principiu de bază al democrației noastre socialiste, subliniat in atitea rînduri de secretarul general al partidului, ci și pentru că ne-am dat seama din propria experiență că, astfel, multe dintre problemele legate de activitatea consiliilor populare pot fi soluționate direct și operativ la locul unde trăiesc și muncesc oamenii. Pe de altă parte,, realizarea unor programe atît de generoase, dar și atît de complexe, cum sint cele de autoconducere și autoaprovizionare in profil teritorial, ar fi compromise dacă oamenii — cei care de fapt sînt beneficiarii acestora — nu ar fi profund implicați, angajați in rezolvarea tuturor problemelor ce se ivesc necontenit în activitatea noastră. Ajutorul pe' care ni-1 oferă cetățenii este inestimabil deoarece, în afara capacității lor de muncă, oamenii aduc cu ei un adevărat tezaur de gîndire practică, de idei și soluții, fac propuneri concrete cu privire la îmbunătățirea unei anume activități, activitate pe care, de cele mai multe ori, o cunosc mai bine decit oricine altcineva. Numai în acest an, in cadrul, a- dunărilor cetățenești ținute la toate nivelurile, în județul nostru au fost făcute peste 900 de propuneri de perfecționare a activității edili- tar-gospodărești și din alte domenii.

— Care ar fi, după părerea dum
neavoastră, cele mai eficiente forme 
de legătură cu masele ale consiliu
lui popular ?V. Sulger : Dintre formele lnsti- tuționalizate, în mod categoric, a- dunările cetățenești. Organizarea a- cestora la toate nivelurile, pornind de la sat și comună și mergînd pînă la județ, faptul cățele reprezintă o legătură directă cu cetățenii, nemarcată de rețineri, asigură o înaltă eficiență acestei modalități de lucru, care, de altfel, a căpătat din ce în ce mai mult in ultima vreme un caracter clar de exercitare a actului de conducere de către masele de, cetățeni. Poate unii, străini de problemele noastre, sînt mirați de unanimitatea cu care la noi sînt aprobate unele hotărîri. Dar această unanimitate este cît se poate de firească. Tot ceea ce se aprobă, ceea ce se transformă în indicator de plan, în sarcină de lucru, în program de acțiune este mai întîi supus dezbaterii și aprobării in adunările generale ale oamenilor muncii, în adunările cetățenești, oamenii sînt consultați în cadrul „Tribunei democrației", își spun părerea și, nu de puține ori, intervin direct, chiar pentru unele modificări pe care ei le simt necesare. Această realitate incontestabilă a activității noastre explică nu numai unanimitatea manifestată față de hotărîrile luate, ci și larga participare la înfăptuirea acestora.
tehnologii, să lucreze în așa fel incit să depășească condițiile nefavorabile de climă și să asigure obținerea de producții bune. Acest lucru a fost demonstrat de unitățile cu rezultate bune". Astfel, pornind de la adevărul că omul este acela care hotărăște soarta recoltei, a producției de carne, de lapte, de lină, organele și organizațiile de partid au datoria să.
ORGANIZAȚIILE DE PARTID
determine buna desfășurare a învă
țământului politico-ideologic, a invă- 
țămintului agrozootehnic de masă 
pentru a asigura ridicarea continuă 
a gradului de pregătire profesională 
și întărire a spiritului revoluționar al celor ce muncesc în această ramură importantă a economiei naționale, cu atit mai mult cu cît în perioada următoare se pune un accent deosebit pe laturile intensive ale dezvoltării agriculturii.în efectuarea la timp și de bună calitate a lucrărilor, în toate sectoarele agriculturii, în folosirea cu un randament ridicat a tehnicii de care dispun unitățile agricole, o mare răspundere o poartă specialiștii. Și

— Am putea afirma deci că tocmai 
această largă consultare cu masele 
de cetățeni;■ la toate nivelurile, re
prezintă o caracteristică fundamen
tală a democrației noastre muncito- 
rești-revoluționare...C. Neacșu : Indiscutabil. Aș afirma chiar că această conlucrare este o condiție esențială a unei bune activități nu numai in activitatea consiliilor populare, ci în toate domeniile vieții economico-sociale din țara noastră.

— Oare totdeauna decurg lucrurile 
atit de clar, atit de firesc 1I. Manea : Nici vorbă... Sint și momente, destule, in care sub imperiul urgenței unele birouri sau comitete executive ale consiliilor populare iau decizii fără o consultare a cetățenilor. în asemenea cazuri, de cele mai multe ori este nevoie ca ulterior să se aducă corecturi, modificări, completări măsurilor luate. Alteori, este adevărat, sînt și cazuri in care apar unele probleme ce nu se pot rezolva pe moment. Important este însă faptul că problema aceea nu este uitată în vreun sertar al primăriei — în paranteză fie spus, nici nu prea ar avea cum, căci în întîlni- rile noastre cu cetățenii trebuie totdeauna să dăm seama și a- șupra activității noastre — ci ră- mîne permanent în atenția noastră, pentru ca, în funcție de posibilități, să o rezolvăm ulterior.C. Neacșu : Din păcate, mai sint și altfel de probleme. Cele legate de persistența unor anumite

Rezolvarea problemelor obștești— Ce loc ocupă rezolvarea proble
melor cetățenilor in asigurarea le
găturii dintre organele locale ale 
puterii și administrației de stat și 
mase ?I. Manea : Să dau un exemplu. Avem satisfacția de a fi realizat cu un an mai devreme darea în funcțiune a extinderii alimentării cu apă a municipiului. Trebuie spus insă că am reușit acest lucru în primul rînd datorită celor 315 mii ore de muncă patriotică efectuate de toți cetățenii orașului. De altfel, numai in acest an, la nivelul întregului județ numărul orelor de muncă patriotică se ridică la 22 334 000, iar valoarea acestora la peste 750 milioane de lei.C. Nijloveanti : în ceea ce privește direcțiile de îmbunătățire a stilului de muncă al consiliului popular . în privjnța legăturii cu masele, eu cred că ar trebui găsite soluții mai eficiente de îmbunătățire a activității, asociațiilor de locatari. în acest sens, ar trebui, poate, revăzut Decretul nr. 387/1977, cel carer se referă la organizarea și funcționarea asociațiilor de locatari, mai ales în ceea ce privește prevederile referitoare la administratorii asociațiilor de locatari. Deocamdată, aceștia sînt un fel de activiști obștești, or, normal ar fi ca ei să funcționeze în baza unui contract de muncă. Altfel și-ar îndeplini atribuțiile aceștia.N. Constantinescu : Este și părerea noastră, a'celor de la I.J.G.C.L. Noi însă chiar am avanșa propunerea ca aceste asociații să treacă în subordinea directă a întreprinderii de gospodărie comunală. Multe probleme ale activității lor, multe greutăți pe care le în- timpină in relațiile cu diferite instituții' și întreprinderi ar fi astfel înlăturate, iar personalul care ar deservi aceste asociații ar avea alte răspunderi, o mai adecvată calificare. Totodată, ar crește autoritatea a- cestora, inclusiv rolul asociațiilor in mobilizarea oamenilor la mai buna întreținere a locuințelor, a spațiilor comune, în acțiunile de educație cetățenească.

— Cum ar fi munca dumneavoas
tră, a activiștilor de stat, in absența 
legăturii cu cetățenii ?I. Manea : Nu-mi pot Imagina a- cest lucru. Fără dialogul permanent cu oamenii nu ar mai avea loc nici participarea lor la îndeplinirea multitudinii de sarcini ce revin consiliilor populare. Mă refer, . desigur, la acea participare conștientă, angajată. Cum să infăptuiești, de e- xemplu, programul de autogospodărire, vasta activitate de dezvoltare și modernizare a municipiului sau, spre exemplu, programul de autoaprovizionare sau autofinanțare fără conlucrarea cu cetățenii ? Este inimaginabil. Practic, fără implicarea oamenilor in aceste activități munca noastră nu ar mai avea scop.— De ce anume depinde această 
implicară, care este resortul ei 
intim ? tV. Sulger : Cred că ceea ce se sugera o clipă mai înainte : creditul pe care l-ai dobîndit în ochii oamenilor. Poate că vă surprinde, 
pînă acum, cei mai mulți dintre ei au lucrat cu dăruire și abnegație, cu dragoste față de agricultură. Cu atît mai mult in actuala etapă de dezvoltare intensivă a agriculturii este necesar ca specialiștii să aibă un rol și mai activ. „Trebuie să facem să crească rolul acestor specialiști și ingineri — arăta secretarul general al partidului. Să-i și ajutăm să în- 

teleagă problemele noi, tehnologiile noi.' Dar și ei trebuie să înțeleagă că trebuie să învețe continuu și să-și facă datoria". în lumina acestor cerințe, se impune schimbarea stilului de muncă al specialiștilor și inginerilor chemați să înfrunte cu mai mult curaj greutățile, să le abordeze frontal, trăgind concluzii din succese și eșecuri. Un specialist trebuie să gîndească permanent în perspectivă. Atunci, cind, de pildă, se află în plină campanie de recoltare, să-și pună mereu întrebarea : unde să semene sfecla, unde porumbul, unde să amplaseze celelalte culturi. Extrem de importantă în munca unui specialist este alierea fiecărui cooperator, a fiecărui mecanizator la 

practici de conducere, învechite șl autoritare care vin în contradicție cu principiul participării maselor la actul de conducere. De pildă, stăm de vorbă cu oamenii, stabilim împreună anumite lucruri, anumite planuri și progrartie în funcție de posibilitățile, de cerințele și condițiile noastre locale, ca apoi anumite direcții din Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare să ne transmită alte programe. Trebuie să se înțeleagă că, practic, organele centrale nu pot să ne planifice în mod efectiv munca nouă, celor din comune, pînă în cel mai mic amănunt. Nici măcar județul nu are această posibilitate. Sînt condiții diferite de la un sat la altul, dar de la o zonă la alta ! Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, este vorba de o oarecare neîncredere in capacitatea noastră de a ne autoconduce. Trebuie să se acorde mai multă încredere cadrelor din conducerile consiliilor populare pentru ca în rezolvarea problemelor locale să nu mai fie nevoite să aștepte dispoziții pește dispoziții. Activistul zilei de astăzi trebuie să se afle mereu in mijlocul oamenilor, și nu să manipuleze zeci și zeci de hîrtii pe zi, hîrtii care nu hrănesc pe nimeni în afara birocraților. Iată de ce cred eu că trebuie să reflectăm cît se poate de serios la cele arătate de secretarul general al partidului, în sensul că trebuie să se aplice legile, să eliminăm o dată dezordinile, anomaliile și să facem astfel incit rolul consiliilor populare să crească in mod efectiv.
dar, după părerea mea, antrenarea cetățenilor la actul de conducere nu depinde atit de sistemul democratic existent — larg, cuprinzător și gîn- dit în termenii unei maxime eficiente — ci mai ales de modul in care acest sistem este folosit, „umplut cu viață", ca să zic așa. Or, a- cest lucru depinde, de foarte multe ori, de cel ales a fi în fruntea obștii : primarul, deputatul, activistul de s,tat. Să vă dau un exemplu, în ultimii zece ani, comuna Ștefan cel Mare s-a aflat permanent între primele cinci comune din județ cu rezultate foarte bune în întrecerea socialistă. Tot din această comună, de ani de zile, nici nu le mai știu numărul, organele județene nu au primit măcar o singură plîn- gere, o singură scrisoare de la cetățeni I Dar este tot atît de adevărat că, în această comună, președintele consiliului popular se implică în toate problemele cetățenilor, se află permanent în mijlociii lor. Din păcate, avem și altfel de exemple, cind unii tovarăși, in loc să se afle printre oameni, stau și păzesc telefonul, dar nu pe acestea le socotim a fi reprezentative pentru activitatea noastră. Dimpotrivă, încercăm să eliminăm în totalitate manifestările de formalism in muncă, de neimplicare în problemele cetățenilor.

— Ce părere au despre aceasta 
cetățenii ? 'M. Stegaru : Păi, noi ce să zicem, nu de primărie ne-am plînge, că acolo cind ne ducem se rezolvă toate. Dar parcă tot am vrea să-1 vedem mai des în mijlocul nostru pe deputat, și nu pe primar, că a- cesta din urmă o avea și treburi mai importante. Or, adevărul este că-1 vedem mai des pe primar. A- poi, credem că organizațiile demo- .crației și unității socialiste ar putea fi mai mult angrenate în activitățile de gospodărire a localităților, căci, așa cum spunea cineva aici, nimeni nu cunoaște mai bine problemele care există in fiecare comună sau oraș ca locuitorii acestora.Desigur, tn cursul dezbaterii s-au emis și alte idei, opinii și propuneri. Asupra lor ne propunem să revenim cu ocazia altor articole. Concluzia care se desprinde insă din a- ccastă dezbatere este aceea că cerința antrenării maselor de cetățeni in exercitarea actului de conducere in profil teritorial de către consiliile populare reprezintă o condiție esențială a indeplinirii in bune condiții a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin.Tocmai de aceea căutarea permanentă a unor noi metode de îmbunătățire a legăturii dintre organele locale ale puterii și administrației de stat și cetățeni, perfecționarea continuă a stilului de muncă al acestor organe — în spiritul cerințelor formulate de secretarul general al partidului — trebuie să reprezinte și pe mai departe una dintre preocupările majore ale activității consiliilor populare.Dezbatere realizată de

Ștefan CIOCH1NARU

ideile lui, implicarea lor, pe deplin conștienți, în bătălia pentru a obține producții sporite de la ,an la an. După cum se știe, în agricultură nu întotdeauna socoteala de acasă se potrivește cu cea din... cîmp. Este obligația specialistului să se adapteze permanent la condițiile pe care i le impune natura, inriurind-o, la rîndul lui, prin aplicarea cu rapidi

tate a unor metode avansate și eficiente. In această privință, organele și organizațiile de partid au datoria să combată cu intransigență tendințele de birocratizare a muncii specialiștilor, de justificare a muncii necorespunzătoare. împovărarea a- cestora cu întocmirea de situații inutile. pentru ca ei să se afle permanent in cîmp, in sectoarele zootehnice, in mijlocul cooperatorilor și mecanizatorilor, cu sfatul tehnic și cu fapta, să intervină cu operativitate în înlăturarea unor deficiențe.în contextul sarcinilor multiple care stau în fața agriculturii noastre socialiste, consiliilor unice agroindustriale, birourilor acestora de coordonare a activității politico-or-

Păstrarea
Pe cărări de munte

echilibrului ecologicRaporturile omului și societății contemporane cu natura și, ca parte a lor, problemele ecologice au devenit un subiect de mare frecvență în literatura științifică și filozofică, în literatura social-politică, in eseistică, in publicistică. Dar importanța lor nu derivă din volumul acestei literaturi, ci din datele și faptele realităților economico-sociale care demonstrează că relațiile tradiționale dintre om, societate și natură se pun in termeni calitativi noi, că tocmai realitățile în continuă schimbare solicită un nou mod de gindire și, evident, de acțiune. Este cît se poate de semnificativ faptul că între elementele pe care noua gindire despre devenirea societății contemporane trebuie să le pună în centrul preocupărilor este menționată și asigurarea echilibrului ecologic. „Una din direcțiile prioritare ale activității in deceniul următor, începind cu cel de-al 9-lea plan cincinal de dezvoltare economico-socială — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea Ia forbmul democratic din noiembrie — trebuie să o constituie folosirea rațională a fondului funciar, apărarea și păstrarea mediului înconjurător, a pădurilor, a apelor — condiție primordială pentru dezvoltarea patriei noastre".în afară de faptul că prezervarea naturii, a echilibrelor ecologice reprezintă una din problemele vitale globale ale omenirii contemporane, înscrise pe ecranul actualității celei mai stringente, ea implică direct viziunea filozofică despre raporturile dialectice dintre om și natură socialmente/ mediate de știință și tehnică, implică reconsiderări axiologice și etice, cu mari influențe asupra strategiilor și opțiunilor dezvoltării economico-sociale pe plan național și mondial.Nu putem să nu reamintim că, in virtutea caracterului său profund științific, încă în patrimoniul clasic de idei al marxismului, al materialismului dialectic și istoric găsim formulate aprecieri și avertismente ce își confirmă valabilitatea. în afară de faptul că Marx și Engels, încă în operele lor de tinerețe, au considerat omul și societatea ca părți inseparabile ale naturii, cu care trebuie să rămînă în contact și în alianță, dacă vor să se perpetueze, cu peste un secol în urmă ei au avertizat că „nu stăpînim nicidecum natura așa cum stăpînește un cuceritor un pămînt străin, că nu o stă- pinim ca cineva aflat în afara naturii, ci că dimpotrivă îi aparținem prin carnea, sîngele și prin creierul nostru, că ne aflăm în mijlocul ei și că toată stăpînirea noastră a naturii constă în posibilitatea pe care o avem, spre deosebire de toate celelalte ființe, de a-i cunoaște legile și de a le aplica în mod adecvat".De asemenea, nu putem să nu reamintim că savantul român Emil Racovițăr încă în 1929, deci cu mult înainte de declanșarea „alarmelor ecologice", prevedea o evoluție nefavorabilă în raporturile dintre natură și societate dacă omul nu va , dovedi înțelepciune.Stadiul actual in care se află raporturile dintre societate, om și natură, declanșarea și propagarea unor dezechilibre ecologice, creșterea galopantă a poluării mediului natural (sol, apă, aer), secătuirea unor resurse naturale neregenerabile iși au originea în practicile și atitudinile instituite direct și indirect, aproape pe tot globul, de modul capitalist de producție, de legile profitului maxim și rapid prin exploatarea nemiloasă a resurselor naturale și umane, încălcarea gravă a oricăror restricții de ordin ecologic. La acestea s-au adăugat, mai ales după cel de-al doilea război mondial, cursa
ganizatorice de partid le revin răspunderi deosebite. în acest sens, secretarul general al partidului sub-. linia : „Trebuie să facem ca, realmente, consiliile unice agroindustriale să aibă un rol mai activ in buna organizare a producției, in cooperarea între unități,' în aplicarea cuceririlor științei, in înfăptuirea. în general, a obiectivelor noii revoluții agrare". în lumina acestor cerințe, consiliile unice agroindustriale trebuie să asigure, in zona lor, îndru
marea unitară a activității organelor 
și organizațiilor de partid, a consiliilor populare, a organizațiilor de masă și obștești în așa fel incit toate unitățile agricole să obțină rezultate superioare în creșterea producției agricole. în acest scop este necesar să fie inițiate cu mai multă vigoare acțiuni de întrajutorare între unități. să fie pus în valoare întregul potențial al specialiștilor și inginerilor care își desfășoară activitatea pe raza consiliilor unice, să fie generalizată rapid și cu eficiență experiența pozitivă.Așa cum- au dovedit-o și pînă acum, organele și organizațiile de partid din agricultriră au experiența. forța și capacitatea politico-orga- nizatorică de a fi la înălțimea marilor comandamente ale noii revoluții agrare, de a răspunde mobilizatoarelor chemări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.

irațională a înarmărilor, îndeosebi a experimentării, producerii și modernizării continue a armelor nucleare al căror stoc este astăzi atît de mare îneît folosirea lui ar distruge de citeva ori întreaga omenire, inclusiv viața pe Terra.O serie de caracteristici specifice civilizației contemporane, între care dezvoltarea intensivă și extensivă a industriilor, inclusiv poluante, chimizarea uneori excesivă a tuturor ramurilor agriculturii, defrișarea pădurilor (plămînii planetei),- explozia demografică și înmulțirea marilor concentrări urbane au pus și pun în termeni noi, adesea dramatici, raporturile omenirii cu natura, au dat naștere problemelor ecologice.Ideea că omul, societatea nu pot trăi fără toate elementele și resursele oferite de natură, că satisfacerea unui volum în creștere rapidă a necesității, ca și produsul social în
0 problemă de interes 
social major, o condiție 
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general nu pot fi obținute cu prețul nesocotirii echilibrelor naturale, a legilor obiective care le guvernea- ză de miliarde de ani este o idee simplă. Dar înțelegerea ei corectă, abandonarea mentalității orgolioase -a omului de „stăpîn" absolut al naturii, suferă o întîrziere istorică, nelipsită de consecințe negative pe care o imensă literatură științifică, ecologică, economică, politologică și tot mai multe instituții și conferințe internaționale (intre primele, cea din 1972 de la Stockholm) le-au descris în detaliu, recomandînd și remedii.La noi în țară, pe fondul unor tradiții mai vechi, preocuparea față de păstrarea unor raporturi armonioase dintre om și natură, față de protecția mediului ambiant s-a integrat între obiectivele importante ale înseși operei de construire a socialismului. Pentru a lichida, intr-un timp istoric scurt, greaua moștenire a subdezvoltării economice generate de clasele exploatatoare, de dominația imperialistă, societatea noastră s-a angajat, in mod necesar și justificat, pe drumul industrializării șl urbanizării intense. Nu se putea * ceda arhaismului pastoral și conser- ' vatorismului tradițional. Era o condiție a modernizării, a înscrierii României pe făgașul unei societăți avansate și din punct de vedere e- conomic, tehnologic. în acest context, preocuparea pentru conservarea naturii patriei și a sănătății mediului înconjurător, pentru evitarea sau limitarea consecințelor ecologic negative ale activităților economice și-a găsit expresia atît in Programul partidului, cit și într-o serie de legi și acte normative, in programe speciale, unele pe termen lung.In Programul P.C.R. se prevede că partidul va promova o politică consecventă de împiedicare a poluării naturii, de aplicare strictă a prevederilor legii cu privire la conservarea nealterată a mediului înconjurător, asigurînd condiții de viață corespunzătoare poporului nostru atît în prezent, cît și în viitor.In vederea protecției mediului în
BRĂILA

Un pod care „apropie" malurile 
cu 50 kilometriRecent, la rețeaua economico-edilitară a județului Brăila a fost racordat și dat in folosință un important obiectiv de investiții : podul peste riul Buzău pe D.C. 1 km 24+329, localitatea Scorțaru Nou. „Lucrarea a fost finalizată în avans cu douăzeci de zile — ne-a precizat inginerul Viorel Balcan, directorul direcției județene de drumuri și poduri. Cîștig de timp care este rezultatul unor eforturi susținute, atît din partea constructorului — Antrepriza de construcții și montaj II Iași, Brigada Focșani (șef de brigadă. ing. Gheorghe Dănilă, și șeful punctului de lucru, maistrul Radu Rețea) — cît și a noas

tră, ca beneficiari. Proiectul a fost făcut de Institutul de proiectare pentru transporturi auto, navale și aeriene București, a- parținind Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. Lungimea podului pro- priu-zis depășește 16.5 metri, iar a rampelor este de aproape 350 metri, lățimea părții carosabile corespun- zind cerințelor circulației pe două benzi plus acosțamentului de siguranță. Podul are cinci deschideri, ceea ce-i conferă o siluetă sveltă. Soluțiile tehnice a- doptate au țondus la Un cost și la un consum minim de materiale, concomitent, a- sigurînd un spor ridicat de productivitate în muncă".Avantajele economi

conjurător, Programul partidului prevede să se acționeze în următoarele direcții : folosirea rațională a resurselor naturale, valorificarea lor eficientă, refacerea și dezvoltarea celor regenerabile ; prevenirea sau limitarea efectelor dăunătoare ale fenomenelor naturale ; adoptarea de tehnologii, nepoluante și echiparea proceselor de producție generatoare de poluanți cu instalații împotriva poluării, valorificarea substanțelor utile existente în materiile provenite din activitatea de producție și din consum, neutralizarea efectelor negative ale reziduurilor nerecuperabile ; realizarea și folosirea unor mijloace de transport nepoluante, precum și a unor substanțe chimice cu nocivitate și remanentă cît mai reduse ; extinderea acțiunilor de cooperare internațională — tehnică, economică și științifică — în domeniul protecției mediului înconjurător ; instruirea și educarea tuturor cetățenilor țării in vederea participării active la înfăptuirea politicii partidului și statului de protecție a mediului înconjurător — factor esențial pentru asigurarea unor condiții de viață și de muncă tot mai buna generațiilor actuale și viitoare.Dar „problema ecologică" rămîne la ordinea de zi, atît ca problemă practică, permanentă (aplicarea prevederilor legale, și nu eludarea lor, comportamentul ecologic al cadrelor, al tuturor oamenilor muncii, inclusiv în calitatea lor de turiști), cît și ca una științifică, filozofică, ideologică și politică. O importantă principială și. practică . deosebită., are aprecierea făcută de t o v a r ă ș ii 1 Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului dlh 1987 : „țn dezvoltarea economico-socială a tuturor zonelor țării se impune să a- cordăm o atenție deosebită asigurării echilibrului ecologic al naturii, să acționăm cu toată hotărirca împotriva fenomenelor de poluare, să păstrăm apa limpede și curată, să apărăm pădurile, să dezvoltăm noi spații verzi, să asigurăm aerul curat. Apărarea naturii, asigurarea echilibrului ecologic reprezintă o parte inseparabilă, organică, de însemnătate deosebită in opera de construcție socialistă din România".Desigur, așa cum s-a menționat, problema conservării Echilibrelor e- cologice are dimensiuni planetare, soluționarea ei optimă necesitind o strînsă conlucrare internațională. Astfel îneît, în repertoriul de sarcini majore pe care noua ordine e- conomică internațională e chemată să le rezolve, în regim de urgență, se înscrie, alături de lichidarea subdezvoltării, a decalajelor etc., și instituirea unei „noi ordini ecologice internaționale", avînd ca parteneri toate statele lumii, toate continentele și ca beneficiar întreaga umanitate și viitorul ei pașnic.Dimensiunile internaționale ale conservării naturii, ale unui mediu de viață sănătos, lipsit de noxe și mai ales lipsit de principala „noxă", armamentul nuclear, învederează, o dată în plus. în lumina ideilor și orientărilor cuprinse în Expunerea din noiembrie a secretarului general al partidului, că problemele ecologice nu sînt în primul rînd de ordin tehnic și științific, ci sînt probleme majore de ordin politic, care angajează în cel mai înalt grad simțul de responsabilitate față de destinele întregii umanități.
Prof, itnîv. dr. 
Petru PANZARU

ce ale noului obiectiv dat in folosință sint evidente : înlocuiește vechiul pod de lemn, devenit impracticabil datorită viiturilor din primăvara a- nului 1985 ; evită traseele ocolitoare, de peste 50 km, datorită faptului că legătura rutieră între localitățile de pe cele două maluri ale rîului Buzău se făcea peste podurile de la Latinu și Grădiștea etc. Un calcul economic reliefează, totodată, eficienta investiției : se obțin, anual, economii estimate la 7 milioane lei, îndeosebi prin reducerea consumurilor de carburanți cu 1 200 tone.
Candiano 
PR1CEPUTU

r

rează pătrunderea noului pe planul informării și, cu atit mai mult, pe cel al introducerii și extinderii soluțiilor inventive, eficiente.Pentru mobilizarea tuturor lucrătorilor de pe ogoare la înfăptuirea obiectivelor revoluției agrare este necesar ca toți cei care dețin calitatea de membru de partid, aflîndu- se ei înșiși în primele rinduri in bătălia pentru producții superioare, să întrețină un contact direct cu oamenii, să explice cu convingere și răbdare că numai prin munca efectivă a fiecăruia poate fi asigurată atit creșterea propriei bunăstări. cit și a întregii colectivități. în acest sens, organele și organizațiile de partid trebuie să mențină trează în conștiința fiecărui lucrător din agricultură că nu este suficientă numai prezența în sectoarele de producție, că această prezență trebuie să fie însoțită de girul calității muncii sale, expresie, de altfel, a înțelegerii superioare a necesității întronării unei ordini și discipline depline. La plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, arătind că producțiile nesatisfăcătoare obținute de unele unități nu pot fi puse numai pe seama condițiilor climaterice, secretarul general al partidului sublinia : „Rolul oamenilor care lucrează in agricultură este să elaboreze asemenea
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Recuperarea .și valorificarea materialelor refolosibile reprezintă de acum o direcție importantă de acțiune în strategia elaborată de conducerea partidului pentru asigurarea bazei de materii prime și materiale necesare desfășutării ndstînjemta a producției, creșterii acesteia potrivit programului de dezvoltare a economiei naționale. Cerința intensificării preocupărilor în acest domeniu, a manifestării unui deplin spirit gospodăresc în utilizarea atît a materiilor prime și materialelor care intră in procesul tehnologic, cit și a celor care rezultă din producție și consum a fost din nou subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și a organizațiilor de masă și obștești.Domeniul recuperării materialelor refolosibile este bine cristalizat in economia noastră, dispunind, în general, de un cadru organizatoric și legislativ adecvat, de o sene de mașini și utilaje specifice. Cert este că an de an industria reciclării materialelor a cunoscut progrese însemnate, fiind de consemnat nu numai importante creșteri cantitative, dar și o serie de perfecționări structurale legate de ridicarea calității, a gradului de selectare și valorificare, precum și de lărgirea ariei resurselor atrase in procesul de recuperare. Bunăoară, în 11 luni din acest an, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, au fost recuperate mai mult cu. 667 000 tone fier vechi, 728. tone zinc, 17 100 tone spărturi de sticlă, 981 tone mase plastice. Din păcate însă, asemenea realizări sînt încă departe de posibilitățile reale, de prevederile planului, mai mult, la unele sortimente de materiale refolosibile. cum ar fi majoritatea metalelor neferoase și hîr- tia, se bate pasul pe loc. în aceste condiții este lesne de înțeles că la unele categorii de materiale refolosibile sîntem încă departe de îndeplinirea sarcinii trasate de conducerea partidului — ca acestea să participe cu cel puțin 50 la sută Ia asigurarea resurselor de bază ale producției.Și, important să se rețină, sarcina respectivă nu are un caracter orientativ, general. Prin Planul național unic de dezvoltare economico-socială, care — se știe — are putere de lege, și prin balanțele materiale care fac parte integrantă din acesta sînt stabilite precis cantitățile de materiale din fiecare sortiment care trebuie recuperate pentru a participa, într-o proporție bine determinată, împreună cu materiile prime și materialele noi, la aprovizionarea teh- nico-materială a întreprinderilor. Așadar, cum economia își chibzuiește cu strictețe resursele și în nici un caz nu poate dispune de materii prime și materiale noi peste nivelul prevăzut, înseamnă că neîndeplini- rea planului la măcar unul din sortimentele de materiale refolosibile echivalează cu o lipsă de resurse materiale pentru realizarea sarcinilor de plan într-un anumit sector al producției.Se pare însă că acest principiu esențial al planificării noastre, care se întemeiază pe rațiunea mobilizării tuturor resurselor națiunii pentru dezvoltarea intensivă, în ritm rapid a economiei, nu este încă bine înțeles de către factorii de conducere și decizie din toate întreprinderile, centralele și ministerele, de
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către fiecare colectiv de oameni ai muncii. Iată, de exemplu, in acest an unitățile siderurgice s-au confruntat în anumite perioade cu lipsa fierului vechi, absolut necesar fabricării oțelului .și pieselor turnate. Sesizările, deloc puține, adresate de aceste unități organelor de resort, vizau, deopotrivă, neasîgurarea cantitativă, dar și calitatea necorespun- zătoare a unor livrări de fier vechi, nesortat sau necompactat potrivit standardelor în vigoare.Situații care în cea mai mare ■ parte s-au dovedit a fi reale, pu- 
0 „comoară** care așteaptă prea 
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nind în atenție răspunderea furnizorilor față de îndeplinirea obligațiilor contractuale, a normelor legale. Dar, adincind analiza, se constată câ nerealizările cele mai mari — de peste un milion de tone de fier vechi pe întregul an 1988 — trebuie puse in sarcina... siderurgiști- lor, care nu s-au preocupat de a-și asigura din resurse proprii ceea ce era necesar pentru bunul mers al producției. Pentru că un calcul arată că dacă aceștia ar fi recuperat • și cantitatea respectivă de fier vechi, atunci sarcinile de plan la sortimentul in discuție ar fi fost nu numai îndeplinite, ci și depășite substanțial. Sau, altfel spus, dacă în alte sectoare din economie nu s-ar fi depus eforturi pentru recuperarea unor cantități mai mari de fier vechi, siderurgia — cu restanța pe care o înregistrează — n-ar fi dispus nici măcar de resursele de fier vechi care i-au fost asigurate.întrebați de reporteri de ce unitățile metalurgice pe care le conduc nu și-au onorat obligațiile de recuperare din propria gospodărie a fierului vechi, unii directori s-âu grăbit să dea următoarea explicație: „Neavînd condiții tehnico-materiale pentru a ne îndeplini planul, implicit din procesul de fabricație a rezultat mai puțin fier vechi". Poate, intr-un caz sau altul, o asemenea justificare să aibă un grad mai mare sau mai redus de valabilitate. Adevărul este însă altul : o totală lipsă de interes, și, în esență, de răspun
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dere față de punerea în valoare a imenselor cantități de metal refolo- sibil existent in haldele unităților siderurgice. Pentru că, iată, dacă se lucra în mod corespunzător și se atingeau parametrii proiectați la toate instalațiile de prelucrare a zgurei de oțelărie de la marile combinate siderurgice, dacă începea la timp exploatarea haldei „Mălina" de la Combinatul siderurgic din Galați, dacă se gospodăreau mai bine, așa cum s-a stabilit prin plan, haldele de zgură de la Combinatul de oțeluri speciale din Tîrgoviște, precum și metalul refolosibil de la Combinatul siderurgic Hunedoara și întreprinderile de țevi, atunci siderurgia ar fi avut la dispoziție tot fierul vechi necesar și de calitatea care i-ar fi trebuit.De altfel, situația respectivă nu este nouă și, din păcate, progresele care ss fac pentru a o rezolva sînt inexplicabil de timide. Este neeco

nomic să se aducă minereu de peste mări și țări, cheltuind valută, cînd avem imense cantități de fier vechi imobilizat în haldele care cresc an de an. Să fie oare mai simplu de conceput și condus procesul de elaborare in vid a oțelurilor înalt aliate sau cel de prelucrare metalurgică a laminatelor pentru programul energetic nuclear decît să se pună la punct, atit tehnic, cit și organizatoric, recuperarea fierului vechi din halde ? Nu dispune metalurgia de potențialul creator necesar in acest scop ? Sint întrebări pe care, dispunind de datele prezentate în acest articol, și le pune orice om de bun simț. Deși se spune că nu este bine să se toarne gaz peste foc, este limpede că unii factori din siderurgie nu-și fac datoria în privința readucerii în circuitul economic a materialelor refolosibile. Astfel, pe de o parte, unitățile metalurgice reclamă lipsa cantităților de elemente de aliere de care au nevoie. dar, in același timp, depășesc consumurile specifice normate, și nu își gospodăresc corespunzător toate resturile tehnologice de oțeluri aliate pentru a le retopi in șarje de oțel de aceeași marcă. Sistematic nu își îndeplinesc bligațiile privind recuperarea ș: vrarea selectivă pe mărci a resturilor de oțel întreprinderile de țevi din Roman și „Republica" din Capitală. Cit privește alte metale, in 11 luni din acest an restanțele la recuperări pe ansamblul unităților Ministerului Industriei Meta

lurgice se ridică la 983 tone cupru, bronz și alamă, 133 tone plumb, 1 000 tone zinc și 523 tone aluminiu. în a- ceste condiții, cit timp nu s-a făcut ordine în propria gospodărie, orice încercare de justificare, de a pune pe seama altora neajunsurile în a- provizionarea cu fier vechi și metale neferoase este lipsită de temei, seamănă a demagogie.Cert este că instalațiile actuale de extragere a metalului și a altor materiale utile pentru construcții și agricultură din halde abia permit prelucrarea cantităților de zgură care rezultă în mod curent din activitatea de producție. Or, specialiștii au stabilit că, punind în valoare resursele de fier vechi acumulate de zeci și zeci de ani în haldele din apropierea combinatelor siderurgice, s-ar putea asigura importante cantități de materii nrime. in special de metal, care, altfel, trebuie adus din import. Evident, problema se pune deci în termeni noi, intrarea masivă în exploatare a haldelor ne- maifiind posibil de desfășurat doar ca o activitate auxiliară a unui combinat siderurgic. De aceea reiterăm propunerea făcută de specialiști de a se constitui unități specializate dotate corespunzător, cu indicatori de plan specifici,care să treacă la exploatarea sistematică, organizată a haldelor dezgură și la prepararea materialelorobținute în vederea valorificării însiderurgie și în alte ramuri ale economiei.Desigur, pot exista și alte soluții, important este să se recunoască însemnătatea problemei, cerința abordării sale frontale și necesitatea adoptării unor decizii de organizare corespunzătoare a valorificării haldelor de zgură. în această privință, calculele economice demonstrează că activitatea de recuperare a fierului vechi din haide este incomparabil mai productivă, mai rentabilă, mai eficientă decit extragerea unei cantități echivalente de metal dintr-o mină în subteran și, firește, decît importul de minereu.Nu trebuie să se înțeleagă de aici că răspunderea pentru nevalorifica- rea eficientă a resurselor de fier vechi de care dispune economia ar cădea numai în sarcina siderurgiști- lor. De aceea, după ce am punctat cîteva cerințe privind amplificarea preocupărilor în ramura respectivă, ne propunem ca, într-un articol următor, să ne oprim asupra altor probleme din domeniul reciclării materialelor care, nerezolvate corespunzător. determină ca activitatea de recuperare si refolosire a materialelor rezultate din procesul de producție și consum să nu se desfășoare la nivelul maxim necesar și posibil.
Corneîîu CÂRLAN

CU EXIGENTA $1BASPUNOEBE PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
PROGRAMELOR UE DEZVOLTARE A AGRICULTURII

Cine a trecut, în decursul anilor, pe la Hogii iz, județul Brașov, a putut vedea cum apele Oltului se revărsau pe o parte din cele mai fertile terenuri de luncă. Iar acest lucru se întîmpla aproape an de an. Aceeași soartă a avut-o întreaga luncă a Oltului atît în amonte, cît și in aval de Hoghiz. Circa 40 000 hectare de luncă situate Brașov erau Oltului.Priveliștea aceste locuri pentru cel care o știuse cu numai 4—5 ani in urmă. Lucrările de îndiguire și regularizare a Oltului și afluenților lui, efectuate în cadrul programului județean de amenajare a bazinelor hidrografice, le-au transformat în terenuri roditoare, propice obținerii unor recolte superioare.în fața unei hărți, urmărim explicațiile inginerului Vasile Cățănaș, directorul I.E.E.L.I.F. Brașov, cu privire la acțiunea de mare amploare și complexitate care se desfășoară de cîțiva ani în județ în ce privește creșterea potențialului productiv al pă- mîntului, prin e- fectuarea mare volum lucrări de bunătățiri ciare. ,,Din 295 500 cît reprezintă suprafața agricolă a județului Brașov, pe mai bine fectuat, în ultimii

pe teritoriul județului afectate de revărsareape care o oferă astăzi este de nerecunoscut

unui de îm- fun- cele hectare.
de 160 000 s-au e- _________________ ani, lucrări de eliminare a excesului de umiditate și de combatere a eroziunii solului — ne spune interlocutorul nostru. Ne-am angajat să terminăm toate lucrările hidroameliorative pînă la finele anului 1989, adică cu un an mai devreme decît era prevăzut. în acest scop am reconsiderat prevederile din program devansind o serie da lucrări".De altfel, harta pe care o avem în față ne oferă o imagine clară a stadiului în care se află această vastă acțiune care își propune să îmbunătățească fertilitatea terenurilor pe aproape 200 000 hectare. Reiese că pînă acum s-au realizat mai bine de două treimi din lucrările prevăzute in programul județean. Ele sînt practic pe terminate in zona Cimpiei Birsei și în zona Rupea ; ele au vizat în primul rînd văile și luncile Oltului și afluenților lui — Bîrsa, Ghimbășel, Vulcănița, Homorodu Mic și Homorodu Mare etc. Lor li se alătură lucrările de combatere a eroziunii solului, lucrări încheiate și ele la Ticuș-Cobor, Sona-Hăl- meag etc.Unul din sistemele de combatere a excesului. de umiditate finalizate recent este cel de la Hărman-Prej- mef, sistem care încheie asemenea lucrări în Cîmpia Bîrsei, care cuprinde circa 25 000 hectare. Ne oprim la el deoarece este reprezentativ pentru asemenea acțiuni desfășurate in județ. Particularitatea lui constă în soluțiile tehnice originale, specifice zonei, care s-au aplicat la proiectare. Principala soluție constă in realizarea a 40 de puțuri adinei, cu ajutorul cărora se reglează nivelul freatic al apelor subterane prin preluarea și folosirea excesului acestora la alimentarea cu apă potabilă a municipiului Brașov, precum și a localităților și obiectivelor economice din zonă. De asemenea, în perioadele secetoase apa este utilizată și la irigarea culturilor agricole. Cea de-a doua fază a lucrărilor constă 

în scoaterea de sub influenta excesului de umiditate a 6 500 hectare de teren arabil și pajiști. Lucrarea a constat în efectuarea a 191 km drenaje cu tuburi ceramice, captarea și intersectarea la drenaje a circa 2 000 izvoare și, in sfirșit, excavarea și nivelarea a 2,3 milioane metri cubi de pămînt.Dintre acțiunile întreprinse pentru combaterea eroziunii solului reprezentativă este și lucrarea făcută pe dealurile localității Apața, unde a fost aplicată experiența de la Pe- rieni, județul Vaslui. Aici, 1 000 hectare aveau un grad ridicat de degradare datorită acțiunii destructive a apei provenite din izvoarele de pantă, alunecărilor de teren și a lucrărilor efectuate neadecvat în timp. Captarea izvoarelor, efectuarea unor drenaje, terase și modelări de teren au oprit procesul de eroziune și de degradare a solului. La aceasta se mai adaugă realizarea unei noi rețele de drumuri de acces, adecvată condițiilor de relief, crearea de 
Pămînturi
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culturi po-activitatea concentrată
benzi înierbate, efectuarea lucrărilor numai pe curba de nivel și, bineînțeles, stabilirea unor trivite terenului.La ora actuală, I.E.E.L.I.F. Brașov este în zona Făgăraș, zonă care numără9 sisteme hidroameliorative, insu- mînd 52 000 hectare, in patru din acestea lucrările de combatere a excesului de umiditate fiind încheiate. Ce a însemnat și ce înseamnă aceste lucrări pentru agricultura județului Brașov ? Răspunsul il primim de la cîțiva dintre beneficiarii direcți ai acestor lucrări. „în primul an de folosință după efectuarea lucrărilor de desecare, de pe suprafețele respective am recoltat, in medie, peste10 000 kg porumb știuleți la hectar, iar de pe unele parcele — chiar 16 000—17 000 kg — ne spune tovarășul Ștefan Soană, directorul I.A.S. Homorod. în plus, avem posibilitatea ca pe această suprafață să cultivăm acum și alte cereale despre care înainte nici nu putea fi vorba". „Cooperativa agricolă Prejmer, arată la rîndul său Toma Ioana, președintele unității, avea 200 hectare în lunca Cîlnicului, în care apa stătea ca în lighean. Acolo nu se putea intra nici cu piciorul. La fel stăteau lucrurile și cu pășunea de vreo 200 hectare. După efectuarea lucrărilor de combatere a excesului de umiditate. pe aceste suprafețe am recoltat, in medie la hectar, cite 38 000 kg sfeclă de zahăr, peste 30 000 kg cartofi, 4 000 kg orz și ovăz și 27 000 kg trifoi masă-verde". „în anii cei mai buni, a ținut să precizeze Petru Strigoi, inginerul-șef al cooperativei agricole Apața, înainte de amenajarea perimetrului etalon pe care s-au făcut lucrări de amenajare a eroziunii solului, obțineam in medie 2 400—2 600 kg grîu, 1 400—1 500 kg porumb și cam 7 000 kg trifoi masă-verde ia hectar. Acum, pe aceeași suprafață recoltăm, în medie la hectar, 4 000 kg grîu, 3 200 kg porumb și 26 000 trifoi masă-verde".
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Igricole destule crările batere și-au pututnii solului nu

Dar eficiența acestor lucrări tre buie apreciată nu numai prin sport de producție realizat. Un cîștig t< atit de important este acela că m de hectare de pămînt, care înaint era practic neproductiv, au fo introduse in circuitul agricol și cu: tivate cu cereale, cartofi sau sfecl de zahăr, cu alte plante.Din păcate, nu peste tot lucrării de îmbunătățiri funciare au avut au eficiența prevăzută. Sînt încă de: tule suprafețe care nu au răspur cheltuielilor făcute cu amenajare lor prin sporurile de producție scor tate. Cauzele sint mai multe și e vizează, in principal, lipsa de răi pundere a unor beneficiari față c gospodărirea acestor suprafețe. De sint stabilite cu exactitate oblig; țiile ce revin unităților agricole i exploatarea suprafețelor respectiv in unele cazuri beneficiarii nu efe, tuează lucrările agroamelioratn care le revin de fapt. Este vorba < curățirea suprafețelor de ’ vegetat fără valoare, fertilizarea cu îngrăși minte organice administrarea t amendamente, i fectuarea lucri rilor de întrețin' re a amenajăr lor. Pe de parte însă, cum aprecia ginerul-șef cooperativei Apața, cazuri Ii de con a erozii d monstra pe deplin eficiența d lipsa unor tractoare și mași agricole adecvate efectuării 1' crărilor pe terenurile in pantă. 1 nndul său, Toma Ioana, președinte C.A.P. Prejmer, insista asupra int resului și exigenței pe care trebu să le manifeste beneficiarii față > calitatea lucrărilor efectuate de c tre constructor. „Deși eram prir cu lucrările de campanie — arăta — noi am găsit timp să urmări cum sînt efectuate lucrările și chi să cerem refacerea lor, iar cînd fost vorba de unele omisiuni la pr iect am cerut proiectantului să- însușească propunerile noastre pi vind săparea unor canale absol necesare". Uneori asemenea orr siuni, se afirmă, sînt impuse voit , reducerea sumelor alocate pent unele lucrări, ceea ce constituie greșeală, deoarece pot diminua e: ciența amenajărilor respective. Es și cazul sistemului de desecare Hă man—Prejmer, unde în urma red cerii fondurilor alocate inițial a tr buit să fie rărite mult distanți dintre drenaje, măsură care pos avea consecințe negative asup funcționării in bune condiții a s ternului.Efortul material pe care îl fa statul în domeniul ridicării pote țialului productiv al pămîntului es deosebit de mare. Deosebit de ma trebuie să fie și răspunderea cel care au obligația de a asigura fapt eficiența acestor investiții ca: înainte de toate,. se măsoară pi sporurile de producție .scontate a realiza în urma acestor lucrări. > asemenea sporuri se pot obține demonstrat numeroase unități ag: cole din județul Brașov. Este de d torta organelor agricole să acțione cu mai multă fermitate ca pretuti deni investițiile mari efectuate lucrările hidroameliorative să se î găsească în creșterea substanțială producțiilor agricole realizate pe e prafețele respective.
Nicolae MOCANU corespondentul „Sein:

La întreprinderea de aparate electrice 

și de măsură — Timișoara

Producția pentru export, 
cu o lună mai devreme

O soluție viabilă pentru asigurarea cu energie a localităților rurale:
VALORIFICAREA RESURSELOR NECONVENȚIONALE

Produsele purtînd marca „A.E.M.", realizate la întreprinderea de aparate electrice și de măsură-Timi- șoara, sint azi bine cunoscute nu numai în țară, ci și peste hotare, în state de pe toate continentele. în vederea realizării integrale, in mod ritmic, a producției pentru export, consiliul oamenilor muncii de aici a inițiat, cu sprijinul comitetului de partid, o serie de măsuri privind asigurarea bazei tehnico-materiale, îmbunătățirea calității produselor, transmiterea operativă a ofertelor și mostrelor solicitate de partenerii externi și, bineînțeles, încheierea din timp a contractelor, concomitent cu ridicarea calificării personalului muncitor și întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă. Ca urmare, sarcinile a- nuale la acest important indicator de plan au fost îndeplinite cu a- proape o lună mai devreme, asi- gurindu-se condiții ca pînă la finele lunii decembrie să fie realizată și livrată suplimentar la export o producție în valoare de peste 40 milioane lei.— întreaga producție destinată exportului — ne spune economistul Marin Niculescu, șeful biroului de resort — se realizează de 25 formații de lucru specializate, cuprin- zind muncitori și maiștri cu cea mai Înaltă calificare. Precizez că în centrul preocupărilor conducerii întreprinderii, ale organizațiilor de partid se află permanent problema modernizării proceselor de producție, ridicării nivelului tehnic-cali- tativ și de fiabilitate al produselor destinate exportului. în acest context, a fost modernizat fluxul de fabricație pentru capacul contorului trifazat, s-a trecut la mecanizarea operațiilor de prelucrat șa- siul și a fost introdusă tehnologia de formare volumică a discului de la același contor, au fost reproiec- 

tate constructiv și tehnologic toate tipurile de contoare prin introducerea mecanismelor totalizatoare din masă plastică, mult mai ușoare și mai fiabile, durata de funcționare a acestora fiind apreciată la circa 25 de ani. înalții parametri tehnico-funcționali și economici conferiți astfel produselor au contribuit ca, în comparație cu anul anterior. în 1988 volumul produselor contractate la export să crească cu peste 50 Ia sută. Cele mai însemnate sporuri s-au înregistrat la grupa contoare electrice trifazate și la cea de aparate de tablou. Pentru prima oară au fost încheiate contracte cu firme din Kuweit, Malaezia și Columbia, unde s-au livrat într-un termen foarte sturt contoare electrice asimilate în fabricație chiar în cursul acestui an. De altfel, onorarea promptă a comenzilor a fost și ră- mîne o condiție de bază, alături de creșterea gradului de competitivitate al produselor, pentru menținerea piețelor tradiționale și pătrunderea pe altele noi. Contoarele destinate exportului în Polonia, bunăoară, au fost onorate în de- vans cu 3 luni față de termenele prevăzute,De la același interlocutor aflăm că pentru anul 1989 sarcinile de export, care cresc aproape la dublu față de acest an, au fost acoperite integral cu contracte. Este un rezultat firesc al asimilării și diversificării în producția de serie de noi produse și tehnologii, ceea ce face ca întreprinderea timișoreană să exporte nu numai contoare Olectrice și aparate de tablou, dar și tehnologie de montaj, precum și instalații de verificare și etalonare.
Cezar IOANA

Asigurarea energiei necesare pentru dezvoltarea industriei și agriculturii. a tuturor sectoarelor de activitate constituie una din cele mai importante probleme ale etapei actuale. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Expunerea prezentată la recenta plenară, o a- tenție deosebită este necesar să se acorde rezolvării pînă in anul 1990 a răminerii in urmă din domeniul energetic. Realizarea acestui obiectiv presupune multiple eforturi, o angajare deplină atît in domeniul producției de energie electrică, cît și în cel al gospodăririi cu maximă eficiență a resurselor energetice. în vederea asigurării energiei necesare desfășurării în bune condiții a producției, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a precizat că : „este necesar să trecem încă din acest cincinal, de anul viitor, la utilizarea mai largă a surselor de energie neconventionale, astfel incit, prin folosirea biogazu- lui, a biomasei, a energiei solare și a vîntului, a apelor termale și a mi- crohidrocentralelor, să se asigure in întregime necesitățile fermelor zootehnice și ale altor unități agricole, ale micii industrii, precum și realizarea in cîțiva ani a independenței energetice a tuturor localităților rurale, pentru a nu se mai apela Ia sistemul energetic național".Energiile neconvenționale, alături de noile și multiplele tehnologii de recuperare, recirculare și refolosire a energiilor secundare, pot deveni surse demne de luat în considerație, puțind să aibă un aport sporit la îmbogățirea și diversificarea bazei de resurse energetice, la degrevarea balanței energetice a țării.— Experiența acumulată pînă în prezent, acțiunile întreprinse pe baza programului special pentru surse noi de energie, coordonat de Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie — precizează ing. Radu Opincaru, director în Ministerul E- nergiei Electrice — oferă elemente importante de evaluare și selecție a celor mai avantajoase soluții în raport cu condițiile concrete ale fiecărei unități productive sau cu destinație socială, care își asigură — într-o măsură mai mare sau mai redusă — necesarul energetic pe a

ceastă cale. S-au evidențiat în același timp și unele aspecte particulare ale contextului in care sînt folosite sursele energetice neconvenționale. Astfel, spre deosebire de sistemul energetic național, ele se vădesc oportune de regulă in cazul unor aplicații localizate : se pretează la proiectarea unor complexe e- nergetice neconvenționale combinate, ceea ce înseamnă că in funcție de specificul fiecărei zone și unități pot fi utilizate concomitent sau alternativ instalații solare, de vînt,
VÎNTUL CARE PRODUCE... 

KILOWAȚI
geotermale sau de biogaz. Capacitatea acestora de a degreva parțial sistemul energetic național nu se referă numai la producerea energiei electrice, ci vizează echilibrul energetic al unității utilizatoare.Energia vîntului, a cărei utilizare are o istorie multimilenară, face în prezent obiectul unor susținute eforturi de cercetare-dezvoitare. Deși este o resursă energetică practic inepuizabilă, energia vîntului prezintă totuși particularitatea că este foarte diferită ca intensitate în timp și spațiu. Specialiștii ne oferă citeva date cu privire la „puterea" energetică a vîntului. După cum era de așteptat, cel mai mare potențial există in zonele de munte, subcarpatice și pe litoralul Mării Negre. Aici, circa 6 000 ore pe an (peste 60 la sută dintr-un an), viteza medie a vîntului înregistrează valori cuprinse între 4 și 10 m/sec. în zonele de cîm- pie viteza medie este de 2—4 m/sec. Deci se poate lesne observa că prin așezarea geografică a țării noastre și configurația reliefului dispunem de un important potențial energetic eolian. O serie de institute de cercetări și proiectări, pe baza unor 

laborioase studii, au elaborat soluții de valorificare a acestui bogat potențial energetic. S-au conturat două principale direcții de utilizare a e- nergiei vîntului : producerea fie energie electrică și pomparea apei în mediul rural.— Potențialul energetic al vîntului, precizează ing. Constantin Popescu, șef laborator surse noi din cadrul Institutului de cercetări și modernizări energetice (ICEMENERG), este de același ordin de mărime ca cel hidroenergetic. Valoarea econo

mică promovabilă echivalează cu circa 5 090 MW instalații in turbine eoliene. Vîntul, ca resursă, poate substitui un important consum de combustibil. Cu toate aceste avantaje, energia vîntului prezintă totuși două inconveniente de bază : este foarte difuză, are o densitate foarte slabă, necesitînd instalații relativ mari pentru a o capta in cantități relativ mici ; vînturile sînt neregulate, astfel că, fără un mijloc de în- magazinare, energia eoliană nu poate fi utilizată decit intermitent. Pornind de la aceste realități, cercetările întreprinse in acest domeniu au în vedere folosirea energiei vintului ca sursă energetică complementară : împreună cu alte instalații de prelucrare a energiei electrice.— La cele de mai sus aș adăuga faptul că datorită costului încă ridicat al unor echipamente de utilizare a surselor noi, menționează ing. Gheorghe Voicu, șeful colectivului de energetica vîntului de la ICEMENERG, indicatorii tehnico- economici ai obiectivelor de valorificare a forței vintului se găsesc în apropierea limitei admise, ceea ce face ca avizarea și aprobarea unor 

investiții să dureze uneori foarte mult. Sint necesare la ministerele și unitățile furnizoare de echipamente de valorificare a surselor noi măsuri pentru reducerea costului e- chipamentelor, precum și acordarea de priorități la contractarea și livrarea acestora în vederea realizării in cel mai scurt timp a obiectivelor de investiții.— Care sînt rezultatele cercetării în domeniul energiei vintului ce vor fi aplicate in anul viitor și pînă la finele acestui cincinal ?

— Din numeroasele cercetări întreprinse de-a lungul anilor in mai multe institute de specialitate, trei produse au trecut atit probele tehnice, cit și cele de eficiență economică, și anume : turbinele de 55, 100 și 300 kilowați. Cu ajutorul lor se vor realiza importante cantități de energie electrică pentru asigurarea necesarului unor zone și chiar livrarea de energie în sistemul energetic național atunci cînd cerințele locale sînt mai reduse. Din considerente e- conomice a fost adoptată soluția motoarelor asincrone, care necesită legătura permanentă cu sistemul e- nergetic, eliminînd dotarea cu echipamente speciale de reglare a frecvenței și tensiunii.— Care sint unitățile ce vor realiza turbinele de vînt (pentru energia electrică) și unde se vor amplasa aceste echipamente ?— Turbina de vint de 55 kW va fi produsă la întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița și fabricația curentă va începe în 1990. Cu acest aerogenerator se pot produce anual aproape 110 000 kWh, energie ce satisface consumul rural a peste 200 de gospodării. Acest tip de turbi

ne este destinat zonelor cu vînt: mai scăzute, cum ar fi Galați, t dul Dobrogei, Delta Dunării. Țur na cu ax vertical de 100 kW e concepută și realizată de către i lectivul din Brașov al Institutului cercetare, proiectare și ingine tehnologică pentru mașini și uti je agricole București. Instalarea cestor turbine va f; făcută pe c< mele de dealuri din Dobrogea. cel mai mare grup aflat in sta< avansat este cel de 300 kW, c; se realizează la întreprinderea construcții metalice Bocșa. în ai viitor se va amplasa in munții £ menic pilotul industrial și în celași timp se va omologa proc sul. Prima instalație va face pa din viitoarea centrală electrică ‘ menic, care va avea 320 turbine acest tip, ceea ce înseamnă o i tere instalată de 96 MW.— Ce alte acțiuni se au în ' dere pentru viitorul cincinal și perspectivă ?— Se lucrează intens la turb de vînt de 1 MW. care va deț ponderea în acest domeniu. în p gramele de perspectivă pină în a> 2000 este prevăzut să se install 500 MW în zonele cele mai fai rabile, producția de energie e; mată fiind de zece miliarde kV în principal se au în vedere : nele : litoralul Mării Negre, inc siv platforma continentală, crest montane. în realizarea acestor p grame ambițioase va trebui ca p manent să se manifeste o strinsă < operare intre cercetare-proiecta întreprindere-beneficiar. Obiecti nostru de bază va fi să elabor. soluții viabile atit din punct de ’ dere tehnic, cit și economic și milităm pentru introducerea în p ducție a celor mai noi realize Cercetarea științifică din sectorul nergetic a beneficiat și benefici; în permanență de prețioasele drumări și indicații ale tovară academician doctor inginer EI; Ceaușescu, președintele Consiliu Național al Științei și învățăm tului, concretizate prin perfecțioi rea continuă a activității de cer tare energetică și urmărirea valori carii integrale in producție a zultatelor obținute.
Ion LAZĂI

r
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3 PERMANENȚĂ PE AGENDA ACTIVITĂȚII POLITICO-EDUCATIVE:

Cunoașterea temeinică, 
respectarea fermă a legilor țării
Propaganda Juridică ocupă, în ju- :țul Bacău, un loc important în drul activității politico-educative, copurile majore sînt apărarea avu- lui obștesc, dezvoltarea spiritului vie, în general prevenirea feno- enului infracțional. La acțiu- le de acest fel participă ju- icători, procurori, reprezentanți organelor de miliție. Este semni- :ativ faptul că in programul celor roape o sută de universități cul- ral-științifice sînt organizate un are număr de cursuri de educație aral-cetățenească și juridică a oa- anilor muncii. Paralel, funcțio- ază brigăzi științifice, care, numai cursul acestui .an, au organizat ■ca 800 de întîlniri la care au parapet peste 50 000 de oameni ai uncii, cărora li s-au prezentat și plicat pe larg cele mai recente te normative. Acestora li se adau- o seamă de manifestări devenite acum tradiționale : „Săptămina 
ucației juridice" la Buhuși ; „Zi- 
e legislației socialiste" la Moi- ști ; „Zilele filmului de educație 
vral-cetățenească" la Comănești ; adaugă o serie de simpozioane, ;se rotunde, expuneri, întîlniri cu ățenii. De notat că toate acestea desfășoară intr-un cadru organi- :oric bine definit, pe baza unor rgrame de activitate riguros in- :mite. Tovarășa Natalia Jipa, :retar al comitetului județean de rtid. ne spunea că la nivelul ju- ului a fost elaborat un program itar de educație juridică a oame- or muncii, realizat pe baza docu- intelor Congresului al XIII-lea Conferinței Naționale ale parti- lui, îmbogățit recent în lumina ilor, tezelor și orientărilor reie- 3 din magistrala Expunere a arășului Nicolae Ceaușescu la rele forum al democrației socla- e.îeosebit de eficiente se dovedesc 'i, mai cu seamă, acțiunile poli- >-juridice desfășurate în comun Asociația juriștilor. Consiliul ju- ean al sindicatelor, organizațiile tineret, organizațiile de femei și factori educaționali din unități 'nbmice și instituții. Este de Te
rcet faptul că aceste acțiuni con- mie în mod hotărîtor la apro- idarea în mai mare măsură a re- mentărilor legale în vigoare, la pectarea lor fermă.ixistă și acțiuni mai complexe, n Sînt cele inițiate de cabinetul ețean pentru activitatea ideolo- ă și politico-educativă, la care iștii participă împreună cu spe- liștii din alte domenii de activi-3. De altfel, a devenit o regulă la multe dintre acțiunile pre- itiv-educative să participe și alți tori cu atribuții educaționale : iviști de partid și de stat, cadre

22,00 închiderea programului

>UTERNICA IMPLICARE A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
ț 5

■mare din pag. I)ea operativă a unor cercetări în crea realizării unor produse în- titoare a materialelor din import, itru atingerea mai rapidă a paraleilor tehnologici proiectați la le obiective, pentru mecanizarea automatizarea unor procese teh- ogice, cit și pentru punerea in oare a unor zăcăminte noi. Pen- valorificarea superioară a rezer- □r de care dispunem, in vederea șterii calității produselor miniere, rtarea duratei de punere in ve
re a noilor zăcăminte, găsirea or de creștere mai accentuată a ductivitățji muncii sînt in curs întocmire programe concrete de iuni comune cu toate unitățile îiere de profil.Dezbaterea cu înalt simț de pundere a îndatoririlor ce ne rein lumina obiectivelor și sarci- ir de mare însemnătate cuprinse mobilizatorul program de muncă acțiune revoluționară elaborat de arășul Nicolae Ceaușescu, secre- jl general al partidului, a sarci- >r de plan pe anul 1989 și de spectivă, în cadrul adunării geale a reprezentanților oamenilor ncii din institut, a reliefat anga- îentul și hotărîrea colectivelor de cetători și de proiectanți- ai insti- îlui nostru de a acționa cu toată nitatea pentru îndeplinirea exem- ră a sarcinilor pentru anul 1989. O nție sporită vom acorda valorifi- ii superioare și integrale a tutu- elementelor utile din rezervele minereuri și a zăcămintelor care u socotite greu preparabile. Tot- tă, prin temele de cercetare inse în plan vom rezolva mai multe sgorii de probleme care, contri- e la modernizarea mineritului, la zanizarea și automatizarea unor 

din învățămînt, economiști, conducători ai unor întreprinderi și instituții, cadre medicale. La Combinatul petrochimic Bojzești și la Combinatul de îngrășăminte chimice Bacău — unde s-au observat unele deficiente in exploatarea și întreținerea instalațiilor, ca și in respectarea regulilor de protecție a muncii — au fost organizate acțiuni complexe de prezentare și explicare a normelor legale pe aceste teme. O serie de acțiuni preventiv-educative complexe au fost organizate la Combinatul de prelucrare a lemnului Comănești, la Trustul de foraj-extracție Moi- nești, la întreprinderea de postav Buhuși, in cadrul unor simpozioane și dezbateri pe tema resoectării disciplinei în muncă. și a prevederilor legii exportului.Preocupări de acest fel am întîlnit cu deosebire în municipiul Bacău,
însemnări din județul Bacău

\unde se acționează statornic pentru cunoașterea și aplicarea riguroasă a legilor. în toate unitățile economice au loc expuneri, dezbateri, mese rotunde, se prezintă filme documentare. Rețin atenția .expunerile pe teme ca : „Răspunderea dișciplinară, materială și penală a personalului încadrat în muncă pentru pagubele aduse avutului obștesc" ; „Buna gospodărire și înfrumusețare a municipiului" ; „Ordinea și liniștea publică — climatul de siguranță civică a oamenilor muncii". Astfel de expuneri au fost prezentate în întreprinderi, în cartiere și asociații de locatari. Manifestări asemănătoare au loc și în municipiul Gheorghe Gheorghiu- Dej, ca și în centrele muncitorești de pe văile Bistriței și Trotușului.Activiști de partid, Juriști se întil- nesc periodic cu lucrători și gestionari din comerț, din cadrul cooperației, din construcții. Cu acest prilej se expun și se explică pe larg prevederile legale care reglementează activitatea respectivă, se dezbat cazuri concrete în care s-au produs pagube avutului obștesc, arătîndu-se de fiecare dată consecințele unor asemenea pagube. Adeseori, cazurile de sustragere din avutul obștesc sînt. judecate la fața locului. în întreprinderi și instituții. „Rezultatele unei asemenea munci de propagandă n-au întîrziat să se. vadă — spunea tovarășa Maria Hodorogea, președinta Tribunalului județean Bacău, în primele trei trimestre ale anului 1988, de pildă, starea infracțională generală a scăzut cu 65 la sută față

procese tehnologice menite să conducă la creșterea calității produselor miniere și la o mai mare productivitate a muncii. în același timp, vom finaliza în faza de producție o serie de lucrări începute încă din acest an, cum ar fi, de pildă, teh
Preocupare sporită pentru creșterea 

calității și competitivității produselor
Dr. ing. Iulia Petrescu, 
director al Institutului 

de cercetări textile

1. Continuind preocupările în domeniul intensificării proceselor de prelucrare cu eficiență ridicată, planul de cercetare pe anul în curs și anul viitor a fost structurat pe direcțiile prioritare ale dezvoltării industriei textile, concentrînd peste 60 la sută din capacitatea de cercetare pentru obiective vizînd ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, prin creșterea gradului de valorificare a materiilor prime, inclusiv prin extinderea consumului de materiale textile refolosibile la noi clase de produse. Rod al colaborării interdiscipllnare cu unități din in- vățămîntul superior și unități de cercetare din ramuri ale industriei de vîrf, au fost finalizate în cursul acestui an tehnologii și modele experimentale de uscare in curent! de înaltă frecvență, de tratare a țesăturilor cu ajutorul microundelor șt s-au extins tehnologiile de finisare 

de aceeași perioadă a anului trecut ; infracțiunile în dauna avutului obștesc au înregistrat și ele o scădere cu 64 la sută, iar delapidările au scăzut, față de aceeași perioadă, eu 75 la sută."Rezultate remarcabile s-au înregistrat, in ultima vreme, și pe linia întăririi ordinii și disciplinei civiee, a comportării civilizate a cetățenilor. Membrii Asociației juriștilor colaborează cu organizațiile democrației și unității socialiste din cartiere, cu comitetele de cetățeni și ale asociațiilor de locatari în dezbaterea unor acte normative de larg interes, a normelor privind comportarea civilizată în societate, în depistarea unor persoane înclinate spre trai parazitar sau spre alte abateri de la normele de conviețuire în societate, luind măsuri pentru repartizarea lor în producție.Acțiuni asemănătoare se desfășoară și în localitățile rurale.- La Ar- deoani, de pildă, comună din consiliul agroindustrial Moinești, a avut loc masa rotundă pe tema „Averea cooperativei agricole de producție — averea tuturor", iar la Tîrgu Trotuș — simpozionul „Comportament social — atitudine înaintată față de muncă și avutul obștesc". La Negri, Răcăciuni. Sascut, Podu Turcului și în alte comune au avut loc expuneri, mese rotunde, întîlniri cu cetățenii, în cadrul cărora activiști de partid, juriști au explicat sătenilor cele mai recente reglementări în vigoare.Contribuția tuturor factorilor educaționali la popularizarea și explicarea normelor de conduită se cere ridicată însă la nivelul exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistrala Expunere făcută la recenta plenară, în acest sens, secția de propagandă a Comitetului județean de partid Bacău a luat măsuri pentru dinamizarea și îmbunătățirea calitativă a întregii activități educative. Astfel, au fost reactivate cabinetele de consultații juridice ; ele funcționează în cadrul caselor de cultură, bibliotecilor și cluburilor muncitorești. S-au îmbunătățit emisiunile stațiilor de radioamplificare din orașe și marile întreprinderi industriale ; sînt editate foi volante. Toți factorii educaționali și-au concentrat eforturile pentru ca, prin mijloace diverse, convingătoare, să popularizeze și să explice în rîndu- rile oamenilor muncii, și în special în rîndurile tineretului, legile țării, in vederea însușirii temeinice și respectării întocmai a prevederilor acestora.
Gheorghe BALTA corespondentul „Scînteii"

nologia de obținere a sulfului tehnic, lucrare experimentată deja la fază industrială în cadrul Combinatului de ingrășăminte chimice Valea Călugărească, pe care ne-am propus să o finalizăm în toate detaliile in cursul anului 1989.

in mediu de spumă cu reduceri de peste 30 la sută a consumurilor energetice comparativ cu procedeele convenționale.Sarcina dată de secretarul general al partidului de a găsi noi soluții tehnice pentru reducerea consumului de materii prime naturale s-a concretizat in obiective de cercetare complexe, soluționate cu participarea largă atit a specialiștilor din industria textilă, cît și a celor din industriile utilizatoare. Efectele economice ale acestor preocupări se ridică la 743 tone economie de materie primă și 5 600 tone consum suplimentar de materiale textile refolosibile.Contribuția institutului la reducerea importului și creșterea exportului se ridică la 17 milioane de dolari pe întregul an, la care se adaugă și aportul direct obținut in producția industrială proprie, materializat în : realizarea pe bază de sinteză și microproducție a noi auxiliari chimici textili de mic tonaj, construirea de aparate de laborator pentru analiză și investigare, realizarea de materiale filtrante și termofonoizo- lante destinate unor ramuri ale economiei naționale.

im- ale soln pe-

CEAUȘESCU la

întemeindu-se pe aplicarea creatoare a principiilor fundamentale ale socialismului științific la realitățile concrete naționale și la tradițiile revoluționare progresiste românești. Partidul Comunist Român a cristalizat și fundamentat și în domeniul democrației teze, concluzii și soluții care îmbogățesc teoria și practica revoluționară, corespunzător cu perativele progresului social, afirmării superiorității societății cialiste. Deschiderile realizate acest domeniu, cu deosebire in rioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, sint organic legate de gîndirea novatoare și activitatea prodigioasă desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de contribuțiile remarcabile la analiza și soluționarea multiplelor probleme ale organizării și conducerii societății pe baze științifice și democratice. în acest sens, o inestimabilă valoare teoretică și practică are teza tovarășului Nicolae Ceaușescu privind făurirea socialismului cu poporul și pentru popor. „In întreaga noastră activitate — sublinia tovarășul NICOLAE recenta plenară — am pornit de la teza științifică a construirii socialismului cu poporul șî 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 intregului popor".O expresie a largului democratism al vieții noastre universitare o constituie crearea, din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, încă din anul 1968, a senatelor și consiliilor profesorale ca organe colective de conducere a intregului proces in- structiv-educativ. Aceste organisme larg democratice, formate din reprezentanți ai tuturor cadrelor didactice și studenților, precum și din specialiști din producție și cercetarea științifică, dispun de largi atribuții pentru îndrumarea, coordonarea, organizarea și controlul activităților de integrare a procesului de invăță- mînt cu cercetarea științifică și producția, a activităților politico-ideo- logice. cultural-educative și sportive. organizate pe baza programului unitar, sub conducerea de partid.Structura complexă a Universității din Craiova, care meroase profiluri — tehnic, agronomic. economic, medical, universitar — se reflectă și in structura senatului, alcătuit din reprezentanții acestora, cadre didactice și studenți, precum și specialiști din producție și cercetare din domeniile în care se asigură pregătirea cadrelor. In aceste condiții există posibilitatea abordării diferitelor probleme ale procesului instructlv-educativ într-o concepție unitară, dar și multidisci- plinară. Evidențiem în acest sens dezbaterea, la un înalt nivel de exigență, a unor probleme de integrare, mai ales a modului de participare a corpului profesoral și a studenților la cercetarea științifică și la soluționarea pe această cale a unor probleme pe care Ie ridică unitățile economice și social-culturale din zonă.
Antrenăm astfel un număr tot mal 

mare de studenți în activitatea de

EXIGENTE SPORITE IN PERFECTIONAREA
organizațiilor
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19,00 Telejurnal
19,25 Pe drumul înfăptuirii noii revo

luții agrare • Tehnologii intensi
ve — producții de vîrf. Astăzi, 
despre cultura porumbului
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20,05 Laureațl al Festivalului național 
„Cîntarea României" (color)

20,35 Tinerețe, educație, spirit revolu
ționar (color). Concepția tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind 
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că, revoluționară a tineretului

20,55 Film serial (color). „Pădureanca". 
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Dorel Vișan, Nicolae Toma, Mihai 
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risa Stase Mureșan. Dan Bădărău, 
Florin Anton, Eugenia Harlzome- 
nov, Ion Haiduc. Scenariul : Au
gustin Buzura. Regla : Nicolae 
Mărgineanu. Episodul 1

21,50 Telejurnal

2. Analizîndu-ne munca în spiritul de inaltă responsabilitate comunistă ce trebuie să ne călăuzească permanent activitatea, colectivul de oameni ai muncii din institut se consideră, și el, responsabil de unele neimpliniri ale industriei noastre textile, în ridicarea nivelului calitativ al produselor. în realizarea exportului. Au existat situații în care necorelările pe parcurs ale unor faze, neasigurasea în timp util a cooperărilor au condus la lungiri ale ciclului de transferare a soluției în industrie ; în alte cazuri, neverifi- carea în suficientă măsură a soluției în condiții reale de funcționare, la parametri nominali a creat dificultăți în industrie ia asimilarea produsului, intirziind atingerea eficienței economice planificate.3. Trăgind concluziile necesare din analiza exigentă a activității noastre, sîntem hotărîți să ne mobilizăm toate eforturile și priceperea pentru realizarea unor priorități axate în principal pe reducerea accentuată ■& importului, elaborarea de noi tehnologii de valorificare superioară a materiilor prime, optimizarea tehnologiilor de prelucrare textilă. Vom acționa, în continuare, pentru adîncirea colaborării cu cercetarea din industria constructoare de mașini textile in vederea modernizării mai rapide a utilajelor și aplicarea mai largă a tehnicii de calcul și microelectronicii, ceea ce va influenta nivelul calitativ al produselor. Totodată, vom intensifica preocupările comune cu cercetarea din industria chimică pentru realizarea programului de asimilare a unor noi materii prime, eoloranți și auxiliari chimici. 

cercetare științifică, activitate fundamentală pentru progresul social-economic al țării. Planurile noastre sînt ferm orientate pe directivele Congresului al XIII-lea al partidului, pe Programul Consiliului Național al Științei și învăță- mîntului, privind dezvoltarea științei. tehnologiei și introducerii progresului tehnic. Tot astfel este condusă și orientată activitatea de elaborare a proiectelor de diplomă, a tezelor de doctorat, a lucrărilor de la cursurile postuniversitare. Peste 80 la sută din proiectele de diplomă ale studenților din învățămîntul tehnic, economic, agronomic sînt aplicative și vizează soluționarea la parametri înalți a unor probleme tehhico-economice cu care se confruntă producția. Toate acestea sint posibile datorită, în primul rîftd, spiritului științific, remarcabil, Activității prodigioase, acțiunii energice cu care tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, e- minent om politic și savant de inaltă autoritate internațională, organizează și conduce activitatea a- cestor domenii — adevărate avari-ÎNVĂȚĂMINTULUI SUPERIOR
posturi ale construcției socialiste, autentice izvoare ale puterii unei națiuni.Senatul universității s-a implicat și in desfășurarea unor lucrări complexe, de Cercetare științifică, privind dezvoltarea economică și so- cial-culturală a unor zone și localități precum Amaradia, Baiș, Băi- lești etc. Concluziile formulate cu prilejul acestor cercetări interdisci- plinare a fost de un real folos factorilor de decizie în amplasarea unor noi obiective economice și so- cial-culturale, în utilizarea eficientă a resurselor materiale și de forță de muncă din zonele respective. în desfășurarea activității senatului și consiliilor profesorale, ca organisme de conducere colectivă, un sprijin important primim din partea specialiștilor din producție și cercetare științifică, reprezentanți ai acestor domenii în senat și in consiliile profesorale. De asemenea, se manifestă tot mai activ reprezentanții studenților în dezbaterea și soluționarea problemelor înscrise in planurile de muncă ale senatului și consiliilor profesorale. Remarcăm, în special, aportul studenților la soluționarea unor probleme privind desfășurarea în bune condiții a muncii educative, social-gospodărești, activităților de instruire practică, de cercetare științifică etc.Asigurarea unei eficiente sporite tuturor activităților conduse de senatul universității și consiliile profesorale, in spiritul exigențelor puse în fața învățămintului superior din tara noastră de conducerea partidului, de secretatul ș$u general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, exigente amplu afirmate în magistrala Expunere din 28 noiembrie 1988, impune creșterea răspunderii acestor organisme democratice, a fiecărui membru al acestora — cadru didactic, student, specialist din producție sau

Oglinzi ale trecutului eroic, 
oglinzi ale prezentului de mărețe împliniriDepozitare ale unor inestimabile valori materiale și spirituale, muzeele țării sint investite cu însemnate atribuții de păstrare și cercetare științifică a acestui patrimoniu de bunuri și frumuseți și. deopotrivă, cu importante rosturi in activitatea politico-educativă, ele fiind chemate să desfășoare sistematic acțiuni și manifestări cu un bogat mesaj ideatic, cu puternică forță de inrîurire a conștiințelor? Despre citeva dintre activitățile inițiate de muzeu, despre preocupările îndreptate spre valorificarea pe un plan calitativ superior a tezaurului muzeal, am purtat recent o discuție la Muzeul județean Argeș, avînd ca interlocutor pe tovarășul dr. Radu STANCU, directorul acestei instituții.— Fără a neglija preocupările sale de cercetare științifică și de tezaur rizare a patrimoniului cultural, muzeul contemporan are răspunderi educative de o deosebită importantă. Aș spune chiar că muzeul deține un loc privilegiat in domeniul activităților cultural-educative — în special al celei vizînd. educația patriotică, materialist științifică, ecologică, estetică. Formele de activitate cultural-edu- cativă folosite de muzeu sint numeroase : simpozioane, conferințe, expuneri, brigăzi științifice, medalioane, mese rotunde, evocări, proiec- ții-diason etc. Desigur că o parte dintre aceste forme și mijloace de activitate sînt folosite și de alte instituții cu funcție cultural-educativă. dar muzeul le poate da o anumită notă de specificitate, căci, față de alte instituții, el dispune de un patrimoniu cultural și de expoziție care îi oferă posibilitatea unică de a învăța și educa intuitiv, prin intermediul unor obiecte originale cu mare încărcătură emoțională. Muzeul folosește, așadar, un limbaj nemijlocit, accesibil, realizind contactul direct dintre știință, cultură, artă, pe de o parte, și marele public, pe de altă parte. Cu cît activitățile muzeului sînt mai dinamice, mai diversificate și mai accesibile diferitelor categorii socioculturale, cu atît influența lui educativă se extinde asupra unui număr tot mai mare de oameni.Dar funcția educativă a muzeului nu se reduce numai la specificul limbajului său concret, intuitiv, al imaginii. Muzeul însuși este o imagine obiectivă a conștiinței de sine a colectivității, o imagine a gradului de cultură și civilizație la care a ajuns poporul nostru traversînd milenii de istorie. Pornind de la importanta pe care o prezintă azi educația multilaterală în formarea conștiinței socialiste a omului nou, muzeului îi revine sarcina deosebită de a prezenta, cu ajutorul patrimoniului de care dispune, trecutul nostru glorios, începînd cu perioadele străvechi și vechi și continuind cu lupta dirză dusă de-a lungul secolelor pentru a-și păstra ființa națională, limba și cultura romanică. Totodată? muzeul trebuie să prezinte eroismul contemporan, realizările fără precedent obținute în anii socialismului, și, în special. în perioada care a 

cercetare — față de calitatea activităților desfășurate. Creșterea rolului senatelor și consiliilor profesorale in etapa actuală izvorăște din cerințele ridicării nivelului pregătirii profesionale, tehnice, științifice a viitorilor specialiști. „în acest scop — arăta tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, la recenta plenară — se impune perfecționarea învățămintului de toate gradele, și în mod deosebit a învățămintului superior, pornind de la cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane. Va trebui să inarmăm tineretul, studenții, viitorii specialiști cu cele mai noi cunoștințe din toate domeniile, cu o temeinică pregătire teoretică și practică, pentru a putea să se încadreze, în cele in producție, in tivitate".Pentru a facețe privind dezvoltarea și modernizarea învățămintului, îndeosebi a învățămintului superior, este necesară activizarea tuturor membrilor senatului și consiliilor profesorale, cadre didactice, studenți și în special a re-

mai orice bune condiții, sector dc ac-față acestor cerin-

prezentanților producției și cercetării științifice în aceste organisme. Comisiile senatului și consiliile profesorale trebuie să se manifeste mai activ in analiza și dezbaterea problemelor înscrise in planurile de muncă. Elaborarea de studii pe probleme de mal largă perspectivă, intr-un domeniu sau altul, cu implicații directe asupra modernizării diferitelor profiluri ale invățămîntului superior din Craiova, prin antrenarea unor colective largi din care fac parte profesori și conferențiari, specialiști din producție și din cercetare, studenți, se dovedește a fi de un real folos în activitatea senatului, a consiliilor profesorale și această practică va trebui să fie mult extinsă ca modalitate specifică de întărire a integrării și de autoperfec- ționare universitară. Menționăm, pe această lfnie, studiile elaborate pe tema pregătirii în domeniul matematicilor, tehnicii de calcul, cunoștințelor economice, tehnologice, necesare executării în mai bune condiții a atribuțiilor ce revin viitorilor specialiști la locurile lor de muncă.Senatele și consiliile profesorale, sub conducerea organizațiilor de partid, așa cum arată și experiența Universității din Craiova, pot să-și aducă o contribuție sporită la for- . marea multilaterală a specialiștilor, la educarea în spirit patriotic, revoluționar a acestora. în acest sens, sub conducerea organizațiilor de partid, senatul universității, consiliile profesorale ale facultăților, asociațiile studențești acționează ca întregul proces instrucțiy-educativ — cursurile, serhinariile, lucrările de laborator, practica productivă și de cercetare — să răspundă mai bine exigențelor înalte ale dezvoltării științei și tehnicii contemporane, cerințelor modernizării, organizării și conducerii producției și a muncii, promovate de conducerea partidului, să cultive la studenți încrederea în

trecut de la cel de-al IX-lea Congres al partidului. Prin aceasta, muzeul își aduce o substanțială contribuție la educația patriotică, revoluționară a maselor de oameni ai muncii, în' general, și a tinerei generații, în special.— Cîți vizitatori au trecut pragul expozițiilor muzeului în anul 1988 ?— Peste 100 000. Pînă la sfirșitul anului estimăm un număr de 120 000 de vizitatori. Trebuie să mai adaug că la Pitești avem, ca de altfel in atîtea locuri din țară, un muzeu de istorie bine realizat din punct de vedere tematic și expozițional. modern și permanent la zi cu evenimentele istorice ; în plus, aici se află primul muzeu din țara noastră care prezintă problema protecției mediului înconjurător pe baze ecologice și prima galerie de artă naivă realizată la noi. Aceste două unități
Muzeele - prezențe active 

In viața cultural-stiințifică

au caracter de unicat pe plan național.— Ce metode folosiți spre a spori interesul oamenilor față de comorile aflate in patrimoniul muzeului ?— Metodele și mijloacele sînt variate. Clasic și eficient rămine afișul bine realizat, cu mesaj, afișul care să atragă și să îndemne la'vizitarea expoziției sau muzeului, deși trebuie să recunosc că nu toate afișele noastre întrunesc aceste calități. Apoi sint celelalte tipărituri : cataloage, pliante, ghiduri, cărți poștale ilustrate, lucrări științifice mai ample etc. Expozițiile fotodocumentare cu aspecte din muzeu — prezentate in întreprinderi, instituții, școli sau în diferite locuri publice — reprezintă un alt mijloc de atragere a vizitatorilor. De mai mult timp a intrat în practica noastră ca atunci cînd ținem conferințe în afara muzeului să includem în expunerile ifoastre și cîteva aspecte din muzeu, astfel îneît să se stimuleze interesul ascultătorilor pentru cunoașterea valorilor pe care acesta le tezaurizează. Articolele de popularizare prin presă, colaborarea cu școala, cu organizațiile de copii și tineret și cu celelalte organizații de masă și obștești întregesc activitatea noastră de atragere a vizitatorilor spre muzeu. Ca și in cazul operei de artă, muzeul trebuie revăzut. Pentru a determina pe vizitator să revină în muzeu, cred că cea mai mare eficiență o are expoziția realizată cu pricepere, cu profesionalism, expoziția dinamică, precum si prezentarea făcută cu pasiune de muzeograf.— Ce descoperiri de ultimă oră oferiți vizitatorilor ?

superioritatea valorilor orînduirii socialiste, în forța creatoare a poporului nostru. Pentru aceasta dispunem de un cadru organizatoric perfecționat, care permite inițierea unor ample acțiuni, pe baza Programului unitar, in domeniul educației mate- rialist-științifice, al cultivării în rin- durile tineretului studențesc a dragostei față de patrie și popor, de respect și prețuire a mărețelor realizări pe plan economic și social-cultural obținute sub conducerea partidului, cu deosebire in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea. îmbunătățirea muncii educative, creșterea rolului procesului de învățămînt in educarea studenților intr-un spirit nou, întărirea răspunderii acestora față de propria pregătire profesională și politică vor reprezenta și în viitor preocupări majore ale senatului Universității din Craiova. De altminteri, acestor probleme le sint afectate numeroase analize in biroul executiv al senatului universității, în consiliile profesorale de facultate. Din practica muncii, din experiența noastră avem temeiuri numeroase să afirmăm că adîncirea democrației universitare în etapa actuală implică ' din partea factorilor de conducere, a organi- zațiilof de partid să asigure o și mai mare angajare a cadrelor didactice, a studenților, antrena-, rea în mai mare măsură a reprezentanților unităților economice, social - culturale, de cercetare științifică în activitatea complexă desfășurată, potrivit legii învățămintului, de către senate și consilii profesorale. în același sens, acționăm pentru a imprima mai multă răspundere și inițiativă în selectarea celor mai actuale probleme menite să contribuie la modernizarea invățămîntului, analizării lor în plenul acestor organisme ale democrației muncitorești-revoluționare. Sintem de asemenea preocupați să determinăm crearea și menținerea unui climat propice pentru autentice dezbateri asupra problemelor fundamentale ale învățămintului, pentru promovarea noului în conținutul științific și ideologic, în perfecționarea pedagogică a întregii activități didactice și educative ; să promovăm cu mai mult curaj, așa cum ne cere secretarul general al partidului, critica și autocritica pentru intărirea ordinii și disciplinei in toate sectoarele de activitate, pentru așezarea la baza activității de conducere a ho- tăririlor de partid, a supremației legii care exprimă voința poporului, suveranitatea sa.Eficiența acțiunilor întreprinse de senat și consilii profesorale trebuie apreciată prin rezultatele obținute în pregătirea profesională și politică a studenților. în acest sens, sîntem preocupați să asigurăm impletirea tot mai strinsă a activității senatului și consiliilor profesorale cu răspunderea personală a cadrelor care dețin anumite funcții de conducere și care sînt chemate să manifeste o mai mare inițiativă și operativitate in soluționarea'problemelor ce apar, să vegheze- la transpunerea în practică a hotărîrilor adoptate in organele colective de conducere.
Prof. univ. dr.
Tiberiu NICOLArectorul Universității din Craiova

— în general, descoperirile importante, după ce sint prelucrate științific, conservate și restaurate, sint incluse cit mai operativ in expoziție spre vizitare. Spuneam mai înainte că expoziția muzeului trebuie să fie dinamică. Acest dinamism constă tocmai în aducerea evenimentelor istorice la zi și în permanenta reînnoire a patrimoniului expus. Spre exemplu, în momentul de față pregătim introducerea in expoziție a valorosului patrimoniu aparținînd culturii Gumelnița, descoperit în așezarea de la Popești in anul trecut, precum și a celui descoperit, in acest an. la monumentul feudal de la Tutana. Sint numai două exemple din domeniul istoriei. Aș putea menționa și alte descoperiri din perioada veche și cea medievală, restaurările de la castrul roman Jidava, noi documente privind istoria culturii, opere de artă precum colecția de sculptură Gh. Iliescu-Călinești ori lucrări de Pallady, Iser, Băncilă, noi achiziții de artă naivă etc.— Cum acționați pentru a cunoaște preferințele vizitatorilor ?— Orientarea activității șl preocupărilor muzeului nostru, în vederea angajării lui mai ferme, mai eficiente in înfăptuirea sarcinilor trasate de conducerea de partid și de stat pe linia îmbunătățirii activității ideologice și cultural-educative în rindul oamenilor muncii, a determinat, in ultimul timp, efectuarea unor investigații pentru cunoașterea in profunzime și în toată complexitatea lor a . relațiilor cu publicul vizitator. Aceste cercetări au oferit posibilitatea de analiză și interpretare a unui cerc larg de probleme de interes major pentru conținutul și direcțiile .de desfășurare ale activității cultural-educative : structura și distribuția publicului muzeal, în funcție de o serie de caracteristici, interesele și așteptările vizitatorilor in raport cu activitatea muzeului, imaginea muzeului în conștiința publicului, ierarhizarea preferințelor vizitatorilor in raport cu tipurile de expoziții și de activități muzeale, condițiile, mijloacele și, mai ales, efectele propagandei și informației muzeale în rîndul maselor largi de oameni ai muncii.Pe această bază s-au putut trage concluzii corespunzătoare privind integrarea muzeului în dinamica dezvoltării sociale și culturale a județului, raportarea permanentă a rolului și activității sale la cerințele și idealurile colectivității, ieșirea mai mult din sala de expoziție în mijlocul oamenilor, cu dublu beneficiu : oamenilor muncii li se oferă o gamă tot mai largă de activități cultural-educative de ținută științifică și artistică ridicată, iar muzeul se bucură de aprecierea publicului de la orașe și sate, în a cărui conștiință a pătruns ca o instituție științifică și cultural-educativă reprezentativă.Convorbire consemnată de 
Gh. CIRSTEA corespondentul „Scînteii"



SCINTEIA — joi 22 decembrie 1988 PAGINA 5

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Cronica zileiAm apreciat în mod deosebit mesajul dumneavoastră de felicitare pe care mi l-ați trimis cu ocazia Zilei naționale a Statului Bahrein. La rîn- dul meu. am plăcerea să vă adresez calde salutări. Împreună cu cele mai bune urări de sănătate si fericire personală, de progres continuu și bunăstare pentru poporul prieten al României.

ISA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

Ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general-colonel Vasile Milea, a adresat o telegramă de felicitare ministrului apărării naționale al Republicii Socialiste Vietnam; general de armată Le Duc Anh, cu prilejul ce-
REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Iei de-a 44-a aniversări a Zilei Armatei Populare Vietnameze.Cu același prilej, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R.S. Vietnam in Republica Socialistă România, Nguyen Trong Lieu, s-a întilnit cu militari dintr-o unitate a armatei noastre, cărora le-a vorbit despre semnificația evenimentului aniversat. Participanții la intilnire au- vizionat o fotoexpoziție cuprinzind aspecte din viața și activitatea militarilor Armatei Populare Vietnameze și un film artistic puse la dispoziție de Ambasada R.S. Vietnam.

Noi profiluri arhitectonice
la Zagreb

Publicăm în continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă de 
alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
construcții, transporturi, unități agricole, precum si din domeniul circu
lației mărfurilor si prestărilor de servicii.

In urma rezultatelor obținute in cele 11 luni care au trecut din acest 
an si a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuti în 
criteriile de organizare a întrecerii 
pe primele locuri s-au situat :ÎN DOMENIUL PRODUCERII ENERGIEI HIDROELECTRICE Locul eentraleLocul centraleLocul trocentrale Curtea de Argeș.ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI ȘI PREPARĂRII MINEREURILORLocul I : Mina dețul Maramureș.Locul II : Mina Hunedoara.Locul III : Mina județul Hunedoara.ÎN DOMENIUL FORAJULUI SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE Locul I : Schela de foraj Meli- nești, județul Dolj.Locul II : Schela de foraj Mo- reni, județul Dîmbovița.ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARESI MAȘINI AGRIQOLE. AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, RULMENȚI ȘI ORGANE DE ASAMBLARELocul I : întreprinderea nituri de frînă și ctanșare Sărat, județul Buzău.Locul II : întreprinderea că Băilești, județul Dolj.Locul III : întreprinderea „Hidromecanica" Brașov.ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI ȘI UTILAJE ELECTRICE,MOTOARE ȘI MATERIALE ELECTROTEHNICE Locul I : întreprinderea de frigidere Găești. județul Dîmbovița.Locul II : întreprinderea „Elec- trotimiș", Timișoara.Locul III : întreprinderea de motoare electrice Pitești.ÎN DOMENIUL
Construcțiilor de mașini— ALTE MINISTERELocul I : întreprinderea mecanică pentru agricultură Roșiori de Vede, județul Teleorman — Ministerul Agriculturii.Locul II : întreprinderea de utilaj minier Rogojelu, județul Gorj — Ministerul Minelor.Locul III : întreprinderea „Teh- noutilaj" Odorhei, județul Harghita — Ministerul Industriei Alimentare.

socialiste, la sflrșitul lunii noiembrie

I : întreprinderea electro- „Porțile de Fier".II : întreprinderea electro- Rîmnicu Vilcea.III : întreprinderea elec-
Baia Sprie, ju-Deva, județulCoranda Certej,

de gar- Rimnicumecani-

ÎN INDUSTRIA METALELOR NEFEROASE ȘI RARELocul I : întreprinderea de aluminiu Slatina.

Locul II : întreprinderea de alumină Tulcea.Locul III : întreprinderea metalurgică „Neferal", București.ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII LEMNULUILocul I : întreprinderea de mobilă tapițată și produse tapițate „Relaxa" Mizil, județul Prahova.Locul II : întreprinderea de produse lemn-mobilă București.Locul III : întreprinderea de pre-
Panoul fruntașilor

pe 11 luni ale anului

LÎNĂ .Liber-„Postă-
de sto-

lucrare a lemnului Rădăuți, județul Suceava.ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ -Locul I : întreprinderea tatea" Sibiu.Locul II : întreprinderea văria Română" București.Locul III : întreprinderea fe „Dorobanțul" Ploiești.ÎN INtoUSTRIA PIELĂRIEI, CAUCIUCULUI ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI Locul I : întreprinderea de piele, încălțăminte și marochinărie „13 Decembrie" Sibiu.Locul II : întreprinderea de spume poliuretanice Timișoara.Locul III : întreprinderea de piele și încălțăminte „Dîmbovița" București.ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR ZAHAROASELocul I : întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Roman, județul Neamț.Locul II : întreprinderea de produse zaharoase Brașov.Locul III : întreprinderea de produse zaharoase București.ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI SPECIALIZAT PENTRU AGRICULTURĂLocul I : întreprinderea de transport specializat pentru agricultură Iași.

Locul II : întreprinderea de transport specializat pentru agricultură Buzău.Locul III : întreprinderea de transport specializat pentru agricultură Teleorman.IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR FEROVIARE — DEPOURI DE CALE FERATĂLocul I : Depoul de cale Sibiu.Locul II : Depoul de cale Dej-Triaj, județul Cluj.Locul III : Depoul de cale Adjud, județul Vrancea.IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR AUTO Locul I : întreprinderea de transporturi auto Dîmbovița.Locul II : întreprinderea detransporturi auto Biicurești.Locul III ; întreprinderea detransporturi auto Sibiu.IN DOMENIUL COMERȚULUI — 
Întreprinderi comerciale CU RIDICATALocul I : întreprinderea comerțului cu ridicata pentru textile-in- călțăminte Arad.Locul II : întreprinderea comerțului cu ridicata pentru produse alimentare București.Locul III : întreprinderea comerțului cu ridicata pentru mărfuri metalo-chimice Timișoara.ÎN DOMENIUL TURISMULUILocul I ; întreprinderea economică de odihnă Sinaia, județul Prahova.Locul II : Oficiul național de turism „Carpați" Brașov.Locul III : întreprinderea balneoclimaterică Borsec, județul Harghita.ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATERIALE laicul I: Baza județeană de aprovizionare tehnico-matcrială Buzău.Locul II : aprovizionare laj.Locul III :aprovizionare Giurgiu.ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIRII DE LOCUINȚE SI PRESTĂRI ÎN CONSTRUCȚIILocul I : întreprinderea pentru administrația clădirilor București.Locul II : întreprinderea de construcții, reparații și administrație locațivă Foișor-București.Locul. III : întreprinderea de construcții, reparații și administrație locațivă Colentina, București.
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Baza județeană de tehnico-materială Să-Baza județeană de tehnico - materială

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
NOTE DIN ARENA Șl DIN JURUL El

ȘCOALA ȘI ATLETISMUL

(Agerpres)
UN NOU EDIFICIU
PENTRU CULTURĂ

Două ecouri de la cititorisub titlul anonima-Articolul nostru publicat „Atletismul — spre pista... tului ?“ („Scinteia" din 8 decembrie a.c.) a produs ecoul așteptat in rîn- durile cititorilor care îndrăgesc ramura sportivă rir. 1 și-i doresc numai binele. Printre cei ce ne-au scris sau telefonat la redacție, pentru a ne împărtăși opiniile pe marginea a- cestui material de analiză, se numără și doi elevi. Amindoi ridică probleme legate de modul in care este organizat și înconjurat atletismul (de fapt sportul) in școala în care învață. Rezumînd, în continuare, rîndurile lor, avem intenția să prezentăm nu numai două situații, ci două fenomene (pe care aceste situații le ilustrează).La Liceul economic nr. 1 din Capitală (pe Bulevardul Dacia) se a- cordă o atenție cu totul deosebită activității de educație fizică. Așa cum ne înștiințează corespondentul nostru tînăr, elevii au aici la dispoziție o frumoasă sală de sport, înzestrată cu cele necesare, și beneficiază de asistența tehnică cuvenită. Chiar dacă și aici în curte există numai teren bituminizat, lipsind pista de atletism și groapa de sărituri — după cum critica in general articolul nostru — conducerea școlii, profesorii de specialitate, organizația U.T.C. încearcă să suplinească aceasta printr-o serie de acțiuni atletice organizate la Stadionul tineretului sau în alte locuri.La Liceul economic nr. 4 din Capitală (de pe Șoseaua Viilor), dim-*HANDBAL. La Stockholm, în meci retur pentru competiția feminină de handbal „Cupa Federației Internaționale", echipa suedeză Skara Nacka

potrivă, interesul față de sport este in vizibilă și îngrijorătoare descreștere. „Ce să mai pretindem activități de atletism sau de în liceul nostru dacă de nu mai avem nici sală facem orele de educație se întreabă, și se miră, ne-a scris. • Despre ce e creț ? Liceul respectiv (care, se știe, pregătește, lucrători pentru alimentația publică) beneficiază de un local nou, frumos, elegant, prevăzut cu clase, laboratoare și alte utilități corespunzătoare. A fost și o sală de sport care, corespundea cerințelor, dar nu prea de mult aceasta a fost transformată in timplăriă ! ! Sigur, o fi fost necesar și acest atelier, dar trebuiau căutate alte soluții. Fiindcă, în prezent, orele de educație fizică se țin în condiții cu totul improprii : pe un coridor, în curent și înghesuială....Cum spuneam, exemplele (diferite) oferite de două unități de in- vățămint (asemănătoare) pot fi in general edificatoare pentru starea sportului, în special a -atletismului, in școlile noastre, din Capitală și din alte localități. Iar pentru ca peste tot să se instaureze starea de interes și responsabilitate față și de acest aspect — deloc minor — din pregătirea elevilor, se cer conjugate eforturile tuturor factorilor in cauză : invățămint, organizații de tineret, organizații sportive.
G. MITROI

gimnastică la o vreme în care să fizică ?“ — elevul care vorba con-

★a terminat la egalitate ; 22—22 (15— 10) cu formația daneză Gudme Kom- mune. învingătoare în primul joc (scor 27—22), handbalistele suedeze

s-au calificat pentru optimile de finală ale competiției.SCHI, e Proba feminină de slalom special disputată. pe pirtia de la Courmayer (Italia) â revenit elveție- nei Vreni Schneider, înregistrată în cele două manșe cu timpul de 1’37” 53/100. Pe locurile următoare s-au situat Blanca Fernandez-Ochoa (Spania) — l’37”54/100 și Ingrid Salven- mozer (Austria) — l’38”96/100. în clasamentul general al „Cupei Mondiale" se menține lideră Vreni Schneider — 132 puncte, secundată de Ulrike Maier (Austria) — 74 puncte. • Proba de 15 km desfășurată la Madonna di Campiglio, in cadrul „Cupei Mondiale" la schi-fond. a fost ciștigată de campionul suedez Gunde Svan, cu timpul de Lhl4T7”04/100. L-au urmat compatriotul său T'Orgny Mogren — (lhl4’25”01/100) și norvegianul Paal-Gunnar Mikkelsplass — (lhl4’46”OV100).JUDO. La campionatul mondial studențesc de judo, ce se desfășoară la Tbilisi, în concursul masculin, in limitele categoriei 95 kg, pe primul loc s-a clasat sovieticul Koba Kurta- nidze, urmat de polonezul Jacek Butler și japonezul Kajio Tobimatsu. La categoria peste 95 kg a cîștigat Nagoya Ogawa (Japonia), urmat de Georges Mathonet (Franța) și Stefano Venturelli (Italia). în concursul feminin, la categoria peste 72 kg, victoria a revenit sovieticei Veronika Kozlovskaia. Pe locul al doilea s-a situat Isabel Cortabitarte (Spania).NATAȚIE. în concursul internațional de natație de la Indianapolis, suedezul Anders Holmertz a terminat învingător în proba de 200 m liber, cu timpul de l’50”19/100, iar americanul Jim Harvey s-a situat pe locul întîi la 100 m fluture in 54”47/100. Rezultate înregistrate în concursul feminin : 200 m liber :Stacy Cassiday (S.U.A.) — 2’02”87Z 100 ; 400 m mixt : Ana Petricevici (Iugoslavia) — 4’47”47/100 ; 100fluture : Pam Minthorn (S.U.A.) 1'02 ”24/100. m

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
® TREN DE MARE VITEZĂ.■ „Australia intenționează să rivalizeze cu l Franța și Japonia în stabilirea unor noi <’ recorduri de viteză in transporturile fero-* viare", notează revista „Sciences et Avenir", i Companiile de căi ferate din această țară* și-au propus să realizeze cel mai rapid\ tren din lume, care să. circule cu viteza de 4 350 km pe oră. Proiectul, realizat în co-' laborare cu specialiști japonezi, prevede l efectuarea călătoriei Sydney-Melbourne în i mai puțin de trei ore. Construcția va indB- ’ pe anul viitor, iar darea in exploatare este ț programată pentru 1995.

j • MIJLOACE BIOLOGICE ÎN
PROTECȚIA PLANTELOR. re‘ ' giur.ea Oșsk, din R.S.S. Kirghiză, pe o se- ț rie de terenuri destinate agriculturii s-a l renunțat in bună parte la folosirea sub- 7 stanțelor chimice in combaterea dăunători- 

ț lor agricoli. Mai precis, pe 60 000 de 
i hectare unde se cultivă legume, bumbac

și viță de vie s-a recurs la stirpirea dăunătorilor cu ajutorul unor musculițe deosebit de eficiente, a căror deplasare la locul vizat este asigurată de către om, în perioada optimă pentru combaterea biologică. Rezultatele obținute sint superioare celor înregistrate prin mijloace chimice. în plus, poluarea mediului înconjurător se reduce in mod considerabil. Actualmente, în R.S.S. Kirghiză se preconizează ca metodele biologice de protejare a terenurilor agricole să ia cit mai curînd locul substanțelor chimice toxice pe suprafețe tot mai întinse. Totodată, în ce privește protecția mediului, un accent deosebit se pune pe îmbinarea mijloacelor mecanice cu cele biologice. Este vorba, în principal, de epurarea apelor reziduale, operațiune care se realizează atît prin metodele clasice, cit și cu ajutorul zambilei de apă, plantă care și-a făcut deja apariția in preajma multor întreprinderi industriale.
• RADIOTELESCOP CU ATEN

ȚIE DISTRIBUTIVĂ. O originală an

Debutul „Decadei culturii și educației socialiste la Rovinari"— amplă manifestare politico-educa- tivă dedicată aniversării zilei Republicii — a fost marcat marți, 20 decembrie, de un eveniment deosebit, cu profundă rezonanță în viața spirituală a tînărului oraș al minerilor și energeticienilor din această zonă a Gorjului — inaugurarea Centrului de cultură și creație „Cintarea României". Realizare de mindrie a meșterilor din cadrul Antreprizei de construcții-montaj Gorj. a altor constructori, impunătorul lăcaș de cultură — construcție elegantă, multifuncțională, care îmbină armonios elementele arhitectonice moderne cu cele tradiționale — încununează un șir de profunde înnoiri social-edilitare care, în ansamblul lor. conferă celui mai tînăr oraș al. tării imaginea unei localități prospere, in plină ascensiune. Semnîndu-și certificatul de naștere doar cu șapte, ani în urmă, în baza indicațiilor date la fața locului de secretarul general al partidului privind edificarea în acest bazin carbonifer a unui puternic centru muncitoresc, orașul Rovinari dispune astăzi de ansambluri de locuințe care însumează peste 4 200 de apartamente, școli generale' și liceu industrial, creșe și grădinițe, policlinică și spital, complexe comerciale prestatoare de servicii, cetățenilor săi, tineri și condiții, optime de viață, că și învățătură.Ce oferă, în principal, noul lăcaș de cultură celor peste 22 000 de locuitori ai tînărului oraș Rovinari ? Este de remarcat, in primul rînd, funcționalitatea optimă a spațiilor și dotărilor destinate actului de cultuî’ă. Sala de spectacole, cu 500 de locuri, prezintă excelente calități acustice, iar spațioasa scenă, înzestrată cu instalații electromecanice moderne, face posibilă montarea și prezentare^ unor spec- mcole din cele mai diverse ca genuri,, dimensiuni și modalități ar- .Jgticc, Clădirea cuprinde, de asemenea, săli pentru simpozioane și conferințe, bibliotecă și sală' de lectură, alte spații și amenajări destinate cercurilor tehnico-aplica- tive și literar-artistice. Puternica bază materială creată oferă toate condițiile ca, prin acțiunile ce le va găzdui, modernul lăcaș cultural să devină un autentic centru de cultură și creație, de educație socialistă a maselor. (Dumitru Prună).

în acea dimineață, ceața ce se rostogolea în valuri peste apele Savei ascundea privirilor întreaga parte de sud a orașului Zagreb — unul din cele mai importante centre economice, politice și culturale ale lugosla- viei. Așa se face că, la început, discuția noastră despre Noul Zagreb, un modern cartier al orașului, a avut doar caracter teoretic. Miroslav Ka- telli, unul din autorii proiectelor arhitecturale de aici, avea să se scuze că nu ne poate arăta nimic din realizările sale și ale colegilor săi ce au dat contur acestui adevărat oraș cu peste 200 000 locuitori. De fapt, spunea d-sa, aici s-a intîmplat la fel ca și în alte regiuni ale Iugoslaviei, cară în anii socialismului au cunoscut ritmuri intense de dezvoltare. Efortul constructiv s-a desfășurat intr-un timp foarte scurt.Străbătind Zagrebul vechi, care impropriu este numit astfel,' deoarece și partba „veche" s-a innoit foarte mult, in drum spre cartierul său din sud, de dincolo de calea ferată și ' de apele Savei, admirasem cum, din sinteza secolelor și a stilurilor, orașul — altădată cu aspect de burg. în care predominau străvechi porți medievale, edificii masive cu turnuri și metereze — și-a creat un stil al său. Păstrînd ceea ce era esențial din vechile stiluri baroc și clasic, noua arhitectură a imprimat construcțiilor linii noi, mai multă suplețe și adaptabilitate la mediul înconjurător. Construcțiilor moderne ale Zagrebului li s-au alăturat, de-a lungul anilor, mari cetăți industriale, care ne îndeamnă să măsurăm clipele și să înscriem în procente drumul prefacerilor revoluționare de pe aceste locuri, sporul de inteligență, de măiestrie și de inventivitate pe care cei din Zagreb, alături de întreaga țară, l-au adus și îl aduc permanent in procesul creației. Ne aflam pe „Aleja Nauke" (Aleea Științei) și arhitectul evidenția cit de mult le-au folosit cercetările efec-

tuate anterior asupra locului unde urma să fie amplasat Noul Zagreb, soluțiile tehnice noi de construcție pentru realizarea unor opere durabile, care să infrunte vremurile pe un teren impropriu.Cit de impozant avea să ne apară, eliberat complet de ceață, largul bulevard „Brigada Proletară" — nume dat în amintirea Brigăzilor proletare, care, în perioada 1941—1945, sub conducerea partidului comunist, au luptat pentru eliberarea Iugoslaviei de sub jugul fascist, ca și in amintirea brigăzilor- de muncă ce au lucrat la înălțarea Noului Zagreb —, care străbate
însemnări

din R. S. F. Iugoslavia

cartierul de la un capăt la altul ! Cită deosebire intre clădirile modeste din periferia de altădată a Zagrebului, care se întindea pină aici, unde se adăposteau lucrătorii atelierelor din oraș, și construcțiile pastelate care au răsărit in anii socialismului. Aici s-au mutat foștii locuitori ai cartierului, ca și numeroși alți cetățeni veniți de pe alte meleaguri să lucreze la Zagreb, in întreprinderile și instituțiile orașului.Am revenit apoi pe „Aleja Nauke", pe care, în ceață, nu izbutisem s-o deslușim. Este vorba de o arteră, străjuită de o parte și alta de clădiri așezate pe orizontală (doar 3—4 etaje), spre deosebire de celelalte construcții, înălțate pe verticală — de cite 8—16 etaje. Aici, pe Aleea Științei, au fost amplasate mai multe școli secundare și facultăți, precum Și o universitate populară.Fire nevăzute, pe care directorul universității populare, Nikola Matici, avea să ni le descrie, leagă aceste
și unități conferind virstnici, de mun

-

cinema

9;STUDIO (59 53 15) 
■' 17,45; 19,45

15: 17; 19 
GIULEȘTI
15; 17; 19
COTROCENI

9; 11; 13; 15; 17; 19
■g repede : FAVO- 

9; 11; 13; 15; 17; 19 
de urgență : GRIVIȚA 
9; 11; 13; 15; 17; 19

9; 11; 
15; 17: 19 :

• Chirita in Iași: SCALA (11 03 72) 
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IS 49) — 9; 11; 13; 15;

așezăminte cu celelalte institute științifice din Zagreb — Academia de știință și artă, Institutul atomic „Rudjer Boșkovici", Institutul de mașlni-unelte, laboratoarele de chimie organică și anorganică etc. Și, de aici, alte fire se îndreaptă ‘spre marile cetăți industriale ale Zagrebului, care realizează circa 8 la sută din întreaga producție a țării. Legătura dintre știință și producție, spunea directorul universității populare, n-a fost niciodată atît de puternică cum este în prezent. Altfel nu s-ar putea explica succesele obținute de întreprinderile din Zagreb : „O.K.I." — cu labirintul său de conducte uriașe, retorte, columne, sferoizi, laboratoare — s-a transformat intr-o unitate de frunte a chimiei organice din Iugoslavia ; „1 Mai" — întreprindere constructoare de mașini-unelte, cunoscută prin produsele sale in numeroase țări ale lumii ; „Rade Kon- cear" — „fabrica cu mai multe fabrici", unde se realizează aparatură electrică și electrotehnică, echipamente pentru locomotive diesel- electrice, motoare de nave;„Biva“ — cea mai mare fabrică de medicamente din Iugoslavia etc. Un exemplu privind saltul făcut poate fi oferit prin compararea produselor de azi și „arhaicul" strung „TES-3", care in 1952 a fost prima mașină-unealtă realizată la „1 Mai" și apoi exportată. Acum întreprinderea realizează mașini-unelte pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnologiei, exportînd 45 la sută din produsele sale, în peste 40 de țări ale lumii.Este o realitate evidențiată pretutindeni în Iugoslavia în aceste zile că, acolo unde s-a realizat o „legătură organică" intre cercetare și producție, unde s-a ținut din timp seama de modernizarea proceselor de producție, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor, chiar în condițiile actualelor dificultăți care confruntă țara. De altfel. în cadrul programelor de redresare economică, un loc important, așa cum s-a subliniat la cel de-al XIII-lea Congres al U.C.I. și lâ Conferința U.C.I., trebuie să revină științei, dezvoltarea viitoare a țării neputind fi concepută decit pe această bază. în același timp, în documentele adoptate la recenta plenară a C.C. al U.C.I. se insistă asupra necesității „adaptării mai rapide a activității productive la cerințele progresului tehnologic și științific". Totodată, in proiectul de acțiuni destinate pregătirii celui de-al XIV-lea Congres al partidului, prezentat plenarei, se evidențiază „sarcinile ce revin comuniștilor în continua dezvoltare și perfecționare a mecanismului economic și social, întărirea unității și rolului conducător al U.C.I., dezvoltarea forțelor de producție socialiste, bazate pe autocon- ducere, prin folosirea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, prin realizarea unei noi calități a muncii" — garanții ale succeselor viitoare in intreaga operă constructivă din Iugoslavia.yizitind unități economico-sociale din Iugoslavia, stind de vorbă cu oameni ai muncii, cu cadre de conducere, interlocutorii, evidențiindu-și preocupările, țin, totodată, să evoce sentimentele de stimă și prețuire ce le nutresc reciproc poporul român și popoarele Iugoslaviei, arătlnd preocuparea și satisfacția pentru extinderea și adincirea pe multiple planuri a colaborării șl conlucrării fructuoase dintre țările noastre vecine și prietene.
Nicolas PIOPEANU
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v r e a
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 22 decembrie, 
ora 20 — 25 decembrie, ora 20. In țară : 
Vremea se va încălzi treptat. Cerul 
va fi variabil, cu innorărl mal pronun
țate in ultima zi în nordul țării, unde 
vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie, lapovlță șl ninsoare, vintul va

tenă radio capabilă să amplifice considerabil capacitatea radiotelescoapelor astronomice a fost pusă la punct în cadrul Institutului de tehnologie „Khalniers" din G<5- teborg, Suedia. în timp ce radiotelescoape- le obișnuite recepționează, la un moment dat, informații dintr-un singur loc, telescopul dotat cu noul tip de antenă poate „vedea", în același timp, în mai multe direcții. Se accelerează astfel în mod semnificativ procesul de culegere a informațiilor. La un observator din vestul Suediei s-a și trecut la realizarea unui proiect de cercetări astronomice care să se servească de recenta perfecționare adusă tehnicii de culegere a informațiilor în spațiul cosmic.
• DIN CĂRBUNE INFERIOR.Din banala turbă se poate obține un preparat farmaceutic deosebit de promițător. Aceasta este concluzia la care au ajuns specialiști ai Academiei de științe agricole din Wroclaw, Polonia. Noul medicament extras din acest cărbune care se formează în locuri mlăștinoase, prin carbonizarea lentă a plantelor, pare să stimuleze în mod

sufla slab ptnă Ia moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus B și 3 grade, mai scăzute In 
depresiunile intrarnontane, iar cele 
maxime intre minus 2 și 7 grade, izolat 
mai ridicate in dealurile subcarpatice. 
Local se va produce ceață. La Bucu
rești ; Vremea se va încălzi traptat, iar 
cerul va fi variabil. Condiții reduse de 
burniță. Vintul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre minus 2 șl 2 grade, iar 
cele maxime între 2 și 5 grade. Dimi
neața ceață asociată șl cu depunere 
de chiciură.

eficient sistemul imunitar a! organismului, sporind forțele vitale în lupta împotriva a diverse maladii. Deși rezultatele obținute pină acum confirmă valoarea deosebită a noului preparat farmaceutic, specialiștii din Wroclaw consideră că trecerea de la stadiul cercetărilor de laborator la producția industrială mai necesită o perioadă de trei ani de cercetări.
• ANTIDOTUL GUTURAIU

LUI ? în stadiu experimental, în S.U.A. la „Nova Pharmaceutical Corporation", se află medicamentul „MPC-567", destinat, în principal, să combată o afecțiune larg răs- pîndită, guturaiul. Revista „Le Point", care furnizează această informație, precizează că noul produs, „socotit de pe acum ca antidotul anilor ’90 împotriva guturaiului" urmează să intre și in compoziția medicamentelor analgezice. La originea noului medicament stă descoperirea proprietăților chimice ale unei substanțe produse natural, și anume bradikinina. Multă vreme s-a crezut că organismul secretă această
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© Moment glorios („Zilele filmului 
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13, Și asta va trece
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© Azilul de noapte: UNION (13 49 04)
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• în plină iarnă : VIITORUL
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© Vraciul : COSMOS (27 34 95) — 9; 
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• Gheața 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

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Ioneștii — 18; (sala Amfi
teatru) : Poveste din Hollywood — 
18; (sala Atelier) : Clovnii — 18
© Filarmonica
(15 68 75, Ateneul Român) : _______
simfonic. Dirijor : Gheorghl Dimitrov 
(R.P. Bulgaria). Solist : Dan Grigore 
- 18

*© Opera Română (13 18 57) : „Festi
val Verdi—Puccini4*. Nabucco — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) :
Secretul lui Marco Polo — 18
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Privind In jur cu ochi fără lumină
— 18 (sala Grădina Icoanei, 11 95 44): 
A treia teapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : 
pierdută — 18
• Teatrul Foarte Mic 
Goethe mi-a spus — 19
• Teatrul de comedie 
Pețitoarea — 18
© Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 17,30;
(sala Studio) : La un pas de fericire
— 18,30
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Solness, constructorul — 18; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Bărbierul 
din Sevilla •— 18
© Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
se** (15 56 78, sala Savoy) : Savoy,. 
Savoy — 18
• Teatrul „Ion Creangă*4 (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 18
0 Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 18,30
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vîntură lume — 10: (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Anotimpu
rile mînzului — 15

„George Enescu" 
Concert

O scrisoare

(14 09 05) :

(16 64 60) :

substanță doar în cazul unor răniri. Cercetătorii au descoperit însă produsul și în nările persoanelor afectate de guturai. Noul medicament are ca ingredient de bază tocmai antibradikinina, care, în amestec cu alte substanțe, se prezintă ca un pulveriza- tor nazal, cu proprietatea de a bloca simp- tomele guturaiului, deși permite virusului să-și urmeze cursul.
• NOI PERFORMANȚE ALE 

CERAMICII. O nouă tehnologie de producere a unor pelicule ceramice ultrasub- țiri a fost recent pusă la punct în Japonia. Aceste pelicule, cu grosimea cuprinsă intre 30 și 100 de microni, sint de zece ori mai subțiri decit produsele similare realizate industrial pînă in prezent. Cu o compoziție uniformă, puritate ridicată și foarte compacte, foițele de ceramică prezintă excelente proprietăți electrice și mecanice.
• CU AJUTORUL SISTEMU

LUI IMUNITAR. Un nou tratament

împotriva cancerului se află, în prezent, în curs de experimentare în orașul Pittsburgh, S.UtA. Bazat pe stimularea capacității organismului de a combate maladia, „dizolvînd", pur și simplu, tumoarea malignă, noua metodă elaborată de cercetători ai institutului de oncologie din localitate presupune, mai întîi, tratarea „in vitro" a unor celule maligne prelevate din tumoarea pacientului. Aceste celule sint supuse iradierii, pînă cînd se inactiyează. în continuare, ele sint combinate cu o bacterie utilizată în mod obișnuit la prepararea vaccinurilor contra tuberculozei, acțio-. nind prin fortificarea sistemului imunitar i al corpului uman. în fine, pacientului i se injectează celulele astfel obținute, în sco- ' pul producerii de limfocite special sensibilizate, care vor juca uri rol fundamental în funcționarea normală a sistemului de I apărare al organismului. în plus, pentru reușita tratamentului, este necesară și ad- 1 ministrarea unui preparat hormonal. Deși i perioada experimentărilor este încă departe de a fi încheiată, se consideră că noul l tratament va oferi un prețios mijloc de . luptă împotriva redutabilei maladii.
DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

1



Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
Adoptarea unor rezoluții în problemele dezvoltării 

și ale colaborării economice internaționaleNAȚIUNILE UNITE 21 (Ager- pres). — Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat un set de rezoluții referitoare la dezvoltarea și la colaborarea economică internațională, încheind dezbaterile asupra acestor principale probleme care preocupă întreaga comunitate internațională. Documentele Adunării Generale a O.N.U. abordează, intre altele, problemele datoriei externe și strategiei dezvoltării in deceniul următor, resurselor de energie, mediului înconjurător.Găsirea căilor și modalităților de soluționare a problemei datoriei externe. care a ajuns. în prezent, la uriașa sumă de peste 1 300 miliarde dolari, s-a situat in centrul preocupărilor actualei sesiuni pe toată durata lucrărilor. Criza datoriei externe, în condițiile interdependențelor din economia mondială — se arată într-una dintre rezoluții — exercită o amplă influentă, cu consecințe politice. și se reflectă nu numai a- supra relațiilor dintre țările credi
Datoria externă-o povară tot mai grea 

pentru țările in curs de dezvoltareWASHINGTON 21 (Agerpres). — Cele mai sărace 17 țări debitoare au plătit în cursul anului trecut creditorilor lor cu 14,2 miliarde dolari mai mult decit au primit sub forma unor noi credite, a declarat, la Washington, Stanley Fischer, vicepreședintele Băncii Mondiale. El a arătat, totodată, că se impune găsirea unei soluții problemei datoriei externe a. țărilor in curs de dezvoltare. Serviciul datoriei externe constituie o piedică în calea dezvoltării economice a acestor țări, a subliniat Stanley Fischer. Vicepreședintele Băncii Mondiale a reamintit că în momentul de față datoria externă a țărilor în curs de dezvoltare se ridică la 1 300 'miliarde dolari.QUITO 21 (Agerpres). — Intr-un discurs pronunțat la Quito, președintele Ecuadorului, Rodrigo Borja, a lansat tuturor sectoarelor sociale din țară un apel la unitate de acțiune în efortul consacrat depășirii dificultăților mari din economia națională, datorate în principal menținerii la cote înalte a datoriei externe — relatează agenția I.P.S. Este vorba de realizarea unui acord național în lupta împotriva sărăciei, pen
O rezoluție a Consiliului de Securitate9
privind crearea Misiunii Națiunilor Unite de Verificare in AngolaNAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — Consiliul de Securitate a adoptat in unanimitate o rezoluție prin care se aprobă crearea Misiunii Națiunilor Unite de Verificare in Angola (UNAVEM), care să supravegheze retragerea unităților militare cubaneze din Angola. Decizia a fost luată la propunerea secretarului general al O.N.U., Javier Pe
Progresul economic mondial impune stringent:

PROMOVAREA UNUI COMERȚ LIBER, 
LIPSIT DE ORICE ÎNGRĂDIRISistemul comercial internațional ontinuă să fie confruntat cu multi- >le și grave dificultăți. O dovadă in )lus a adus-o recenta sesiune mlnis- erială, de la Montreal, a G.A.T.T. Acordul General pentru Tarife și lomerț), la care au participat reprezentanți din peste o sută de țări, aclusiv România. Scopul reuniunii mintite a fost acela de a evalua, la lijlocul perioadei de desfășurare, tadiul negocierilor comerciale mul- ilaterale din cadrul G.A.T.T. (așa- iumita ..rundă Uruguay", lansată în eptembrie 1986 prin „Declarația de a Punta del Este") și de a se rea- iza consensul politic necesar fina- izării lor pină Ia sfirșitul lui 1990.

înțelegeri blocate. ° sarci" destul de dificilă dacă se are In adere că, potrivit unui bilanț publi- at de specialiștii G.A.T.T. în preaj- îa deschiderii sesiunii ministeriale, upă doi ani de tratative, punctele e dezacord erau mai numeroase de- it cele de acord. La Montreal s-a eușit însă, la capătul unei săptă- lîni de negocieri intense, să se ompleteze multe „spații goale", să se limine o serie ■ de paranteze. Do- umentul final al reuniunii arată că 
-a realizat un ansamblu de ințele- 
eri cu privire la obiectivele și mo- 
alitățile de desfășurare a negocie- 
ilor in 11 din cele 15 teme aflate 
ie agenda „rundei Uruguay".O însemnătate aparte are ințele- erea privind creatiea unui mecanism e examinare și supraveghere în ca- Iru multilateral al practicilor co- lerciale, în scopul asigurării respectării principiilor G.A.T.T. și per- ecționării sistemului de soluționare diferendelor comerciale. Totodată, articipanții șl-au reafirmat voința e a acționa împreună pentru reali- area, pină la sfirșitul negocierilor, unor acorduri care să ducă la Ungerea obiectivelor stabilite in De- larația de la Punta de Este — res- ectiv dezvoltarea comerțului menial prin reducerea și eliminarea axelor vamale, a restricțiilor cant.i- ative și a altor obstacole netarifare, irin lărgirea accesului țărilor în urs de dezvoltare lă piețele statelor ezvoltate.In pofida înțelegerilor realizate, euniunea G.A.T.T. de la Montreal -a încheiat fără vreun rezultat con- ret, fără a se putea transpune 

toare și cele debitoare, ci și asupra perspectivelor dezvoltării economiei mondiale în ansamblu.Pină în prezent nu s-a reușit convenirea unui program concret de măsuri în direcția soluționării problemei datoriei externe, ca urmare a rigidității pozițiilor unor state occidentale industrializate. Pe parcursul dezbaterilor au apărut, de a- semenea, dificultăți in legătură cu adoptarea unei hotărîri definitive privind convocarea, în anul 1990, a unei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată colaborării economice internaționale și dezvoltării economice â țărilor in curs de dezvoltare.La recomandarea Comitetului O.N.U. pentru problemele economice și financiare, Adunarea Generală se va întruni în sesiune. în februarie 1989, pentru a lua in dezbatere problemele referitoare la dezvoltarea colaborării economice internaționale și a problematicii dezvoltării economice a țărilor în curs de dezvoltare.

tru ameliorarea condițiilor de viață ale poporului și apărarea procesului de transformări democratice din țară — a spus președintele Rodrigo Borja.WASHINGTON 21 (Agerpres). — Sfirșitul crizei datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare este incă departe și se impune lansarea unei noi strategii care să includă îndeosebi o reducere a datoriilor — relevă agențiile de presă, în comentarii consacrate ultimului raport al Băncii Mondiale pe această temă. In 1988 noile angajamente ale băncilor comerciale au fost de 7,5 miliarde dolari, această cifră neputind acoperi refinanțarea dobinzilor pentru o datorie externă totală evaluată la 1 320 miliarde dolari, echivalentă cu jumătate din produsul național brut al tuturor țărilor în curs de dezvoltare.în intervalul 1985—1987, transferul net de refeurse din statele debitoare spre cele creditoare a fost estimat la 74 miliarde dolari.Criza mondială a datoriei externe a căpătat proporții alarmante, fiind necesară modificarea radicală a metodelor de soluționare a ei — se .subliniază în comentariile agențiilor de presă.

rez de Cuellar, și în urma cererilor prezentate de guvernele celor două țări.UNAVEM va fi alcătuită din 70 de militari și aproximativ 20 de civili din zece state membre ale O.N.U. Mandatul acestei misiuni este valabil pe o perioadă de 31 de luni. Sediul său va fi la Luanda — capitala Angolei.

în practică cele convenite — cauza acestui blocaj fiind, în primul rind, puternicul și persistentul dezacord dintre S.U.A. și C.E.E. (Comunitatea Economică Europeană) in problemele agricole. Pentru a se evita insă un eșec total al reuniunii, s-a hotărit ca progresele obținute să fie „înghețate" pină in aprilie 1989, cind Comitetul de negocieri comerciale al „rundei Uruguay" va relua, la Geneva, dezbaterea problemelor din cele patru domenii in care persistă dezacordul : agricultura, textilele, protejarea proprietății intelectuale și clauzele de salvgardare, care prevăd măsuri de reducere a importurilor atunci cind piața unui stat este dezorganizată de exporturile altor state. De asemenea, s-a convenit ca, între timp, directorul general al G.A.T.T., Arthur Dunkel, să continue consultările în vederea atenuării dezacordurilor și apropierii pozițiilor, a respectării de către toate părțile a caracterului multilateral, global și echitabil al negociefilor.Sint obiective a căror realizare se impune cu atît mai mult cu cit, așa cum s-a atras atenția și la reuniunea de la Montreal, în ultima vreme a sporit îngrijorător discrepanța dintre principiile și obiectivele „rundei Uruguay", pe de o parte, și realitățile ce decurg din măsurile de politică comercială adoptate in afara lor, pe de altă parte. Astfel, deși s-au angajat ca pe timpul negocierilor să nu introducă noi restricții și să elimine progresiv pe cele existente, țările capitaliste dezvoltate recurg tot mai frecvent la protectionism, la diferite mijloace de îngrădire a schimburilor dintre state.Măsurile netarifare — dintre care unele încalcă, iar altele ocolesc regulile G.A.T.T. — constituie formele de intervenție cele mai răspîndite, ele afectînd o parte crescîndă a comerțului mondial : ponderea importurilor de produse (altele decit combustibilii) afectate de restricțiile netarifare impuse de țările capitaliste dezvoltate a sporit, după statisticileU.N.G.T.A.D., de la 14 Ia sută în 1981 la 23 Ia sută în 1987. Protecționis- mul afectează toate statele, dar cel mai greu lovite sint țările in curs de dezvoltare. Calcule ale Băncii Mondiale arată; de exemplu, că, dacă restricțiile comerciale de orice fel costă anual țările industrializate 0,3— 0,5 la sută din produsul lor națio

BELGRAD 21 (Agerpres). — Președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Raif Dizdarevici, s-a intilnit cu președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, care a efectuat o vizită oficială de prietenie la Belgrad. S-a abordat problematica Orientului Mijlociu, părțile subliniind necesitatea convocării cit mai curînd posibil a unei conferințe internaționale privind pacea in zonă — informează agenția TANIUG. De asemenea, in cadrul convorbirii a fost subliniat faptul că mișcarea de nealiniere trebuie să acționeze mai ferm pentru rezolvarea marilor probleme cu care se confruntă omenirea, îndeosebi pentru reducerea tensiunii pe plan mondial și soluționarea pe cale pașnică a conflictelor regionale, adaugă sursa citată.Totodată, Yasser Arafat s-a intilnit cu președintele Prezidiului C.C. al U.C.I., Stipe Șuvar, care a exprimat sprijinul deplin pentru lupta poporului palestinian în vederea restabilirii drepturilor sale legitime și pentru acțiunile O.E.P. menite să
Continuă revolta populației 

palestiniene în Cisiordania și Gaza 
Grevă generală de protest împotriva represiunilor 

declanșate de forțele israelieneîn Cisiordania și Gaza a continuat cu intensitate revolta populației palestiniene împotriva ocupației israe- liene. în încercarea de a stăvili mișcarea de protest a palestinienilor, autoritățile israeliene folosesc trupe de elită și o gamă largă de mijloace represive : sint blocate complet zone întregi, se instituie interdicții de circulație, sint distruse zilnic locuințe ale palestinienilor acuzați de forțele de ocupație că participă la acțiunile de protest. în ultimele 24 de ore, un palestinian a încetat din viață în urma rănilor provocate în timpul unei represiuni la Nablus, iar alți 60 au fost răniți în cursul ciocnirilor cu trupele israeliene. Pe de altă parte, după un interval de numai o zi, o altă grevă generală a fost Organizată în Cisior-
Accentuarea 

tensiunii în LibanBEIRUT 21 (Agerpres). — Artileria forțelor israeliene de ocupație din sudul Libanului a bombardat o serie de localități libaneze situate la nord de așa-zisa zonă de securitate creată ilegal de Israel. Totodată, militari israelieni blochează localitatea Hiyam, efectuind percheziții și arestări.în același timp, avioane militare israeliene au întreprins în mod repetat, in ultimele 24 de ore, zboruri de recunoaștere în spațiul aerian al Libanului, survolînd regiuni de coastă și de munte din sudul și centrul țării. Aparatele agresoare au simulat atacuri asupra taberelor de refu- giați palestinieni din sudul Libanului.Pe de altă parte, în cartierele din sudul Beirutului s-a agravat starea de tensiune, ca urmare a unor noi ciocniri între miliții libaneze rivale, • soldate cu victime.

nal brut, în cazul statelor lumii a treia prețul este mult mai mare — de pină la 9 la sută !
Controversele în jurul sub

vențiilor. Deosebit de violent se manifestă politicile protecționiste în agricultură, sector în care obstacolele din calea importurilor sint dublate de subvenții consistente (de peste 200 miliarde de dolari pe an) acordate de țările bogate propriilor producători și exportatori. Sursa unor vechi și aprige înfruntări intre S.U.A. și „cei 12“ din Piața comună, care n-au putut fi atenuate nici la Montreal, subvențiile au consecințe dintre cele mai grele asupra producției și comerțului cu produse agricole. Astfel, subvențiile acordate producătorilor agricoli contribuie la reducerea cererii interne de produse din import și, în același timp, la creșterea disponibilităților pentru export. Acțiunea conjugată a celor doi factori determină scăderea artificială a prețurilor pe piața mondială, ceea ce slăbește competitivitatea exporturilor chiar în cazul unor producători eficienți. Statisticile G.A.T.T. arată' că, între 1980 și 1986, volumul exporturilor de produse a- gricole ale S.U.A. s-a redus, in medie, cu 6,5 la sută pe an. față de o creștere de 8,3 la sută în perioada 1967—1980. Un rol important în declinul exporturilor, apreciază specialiștii americani, îl au subvențiile în creștere acordate de alte state, în special de țările membre ale C.E.E. — subvenții datorită cărora S.U.A. au pierdut in intervalul amintit 15 Ia sută din piața mondială a cerealelor.Insistența cu care Statele Unite cer lichidarea subvențiilor are insă și alte explicații : protecționismulgrevează serios finanțele publice, mai ales atunci cînd ia forma subvențiilor. Se apreciază că, în 1987, subvențiile directe acordate de S.U.A. agricultorilor au fost de 25 miliarde de dolari, sumă egală cu 17 la sută din deficitul bugetului federal. Or, asupra autorităților americane se exercită presiuni tot mai puternice pentru a reduce uriașul deficit bugetar (155 miliarde de dolari in 1987), care a dus la slăbirea ritmurilor de creștere economică pe plan intern și la crearea unor mari dezechilibre 

ducă la soluționarea prin mijloace pașnice a crizei din Orientul .Mijlociu.BELGRAD 21, (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă organizate la încheierea vizitei întreprinse în R. S. F. Iugoslavia, Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a exprimat satisfacția in legătură cu faptul că tot mai multe state manifestă înțelegere față de pozițiile adoptate de O.E.P., realitate ilustrată de recunoașterea pină in prezent a Statului Palestinian Independent de către 88 de guverne.Răspunzînd unei întrebări, conducătorul palestinian a amintit că O.E.P. a afirmat în repetate rinduri, în mod explicit, opoziția sa față de toate formele de terorism, care nu trebuie însă confundate cu lupta legitimă a popoarelor împotriva ocupației străine și a colonialismului, cu lupta de eliberare națională, asa cum. de altfel, se menționează în mod expres și în documente ale O.N.U., transmite agenția TANIUG.

dania și Gaza împotriva ocupației și a represiunii violente practicate de forțele israeliene. (Agerpres)MANAMA 21 (Agerpres). — Regele Fahd al Arabiei Saudite a exprimat dorința țărilor membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului de a menține relații bune cu statele vecine din regiunea Golfului. Pe de altă parte, el a subliniat importanța eforturilor arabe la toate nivelurile pentru sprijinirea statului palestinian in lumina drepturilor legitime ale poporului palestinian la autodeterminare și la un stat independent. Faptul că revolta populației palestiniene a intrat in cel de-al doilea an exprimă hotărirea palestinienilor de a-și redobihdi drepturile indiferent cu ce preț, a spus suveranul saudit, intr-un interviu acordat ziarului „Akhbar Al-Khalij“ din Bahrein.
Circa 19 milioane de șomeri în țările O.E.C.D.

relevă un raport dat publicității la ParisPARIS 21 (Agerpres). — în anul 1989 rata șomajului va rămine ridicată in Europa occidentală — se arată in raportul anual al O.E.C.D., dat publicității la Paris, care se referă lâ perspectivele economice ale unui număr de 24 țări occidentale industrializate, Analizînd situația șomajului in 1988 în diferite țări membre, documentul relevă că in Europa occidentală rata medie a acestuia a fost de 10,3. la sută. în cele mai mari patru țări industrializate vest-europene — R.F.G., Franța, Marea Britanie și Italia — numărul șomerilor înregistrați oficial a depășit 10,5 milioane. Pe ansamblul O.E.C.D., sint afectate de șomaj aproximativ 19 milioane persoane, cele mai ridicate rate fiind înregistrate în Spania (19,5 Ia sută) și Irlanda (16,5 la sută).

financiare și comerciale pe plan extern.Piața comună acordă, într-adevăr, subvenții mult mai substanțiale decit S.U.A.: ele s-au ridicat anul trecut la 33 miliarde de dolari și au constituit una dintre cele mai importante surse de fricțiuni între membrii săi. Cu toate acestea, la Montreal, „cei 12“ au respins categoric propunerea Statelor Unite, iar rațiunea nu este alta decit aceea că lichidarea subvențiilor ar însemna amputarea principalului pilon de susținere a comunității vest-europene — piața comună agricolă, bazată pe subvenții.Dezacordul dintre S.U.A. și C.E.E. a produs, potrivit observatorilor de la fața locului, sentimente de frustrare și decepție in rindul țărilor in curs de dezvoltare, îndeosebi al marilor exportatori de produse agricole din America Latină, care au declarat, la Montreal, că vor bloca orice progres in alte domenii pină se va ajunge la înțelegeri corespunzătoare in sectorul agricol. De altfel, așa cum s-a arătat și la reuniunea G.A.T.T., cele mai afectate de politica subvențiilor promovată de țările bogate sint statele lumii a treia, ale căror exporturi sint astfel tot mai puternic concurate pe piața mondială. Ca urmare, ponderea țărilor în curs de dezvoltare in comerțul mondial cu produse agricole a scăzut de la 34,7 la sută în 1963 la 25.5 la sută In 1987, in timp ce ponderea statelor dezvoltate a crescut de la 55,4 la 65,3 la sută.Calcule aproximative arată că statele lumii a treia pierd anual datorită subvențiilor 26 miliarde de dolari, ceea ee înseamnă aproape o treime (30 la sută) din veniturile obținute anul trecut de statele respective din exporturile de produse agricole ! Sint pierderi de-a dreptul dramatice pentru țări în care agricultura asigură, în medie, 20 la sută din produsul intern brut și 62 la sută din totalul locurilor de muncă. Cu alte cuvinte, subvențiile acordate de țările bogate propriilor agricultori determină reducerea severă a producției și veniturilor, extinderea accelerată a sărăciei șl mizeriei in țările subdezvoltate.

Propuneri pentru realizarea 
unei păci durabile 

în Peninsula CoreeaPHENIAN 21 (Agerpres). — Potrivit hotăririi unei reuniuni comune a Comitetului Popular Central, Comitetului Permanent al Adunării Populare Supreme și Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, primul ministru al Consiliului Administrativ al R.P.D.C., Yang Hiăng Muk, a trimis un mesaj primului- ministru al Coreei de Sud în care se propune organizarea de convorbiri intre R.P.D.C., S.U.A. și Coreea de Sud — informează agenția A.C.T.C. în mesaj se subliniază că organizarea convorbirilor tripartite ar contribui Ia realizarea unei păci durabile în Peninsula Coreea.PHENIAN 21 (Agerpres). — Președintele Comitetului Național Olimpic al R.P.D. Coreene, Kim Yu Sun. a trimis o scrisoare omologului său sud-coreean in care se propune ca Nordul și Sudul Coreei să formeze o delegație sportivă unică la Jocurile Asiatice, programate să se desfășoare la Beijing in anul 1990 — informează agenția A.C.T.C.
GRECIA

Se intensifică mișcarea 
împotriva bazelor 

militare americaneATENA 21 (Agerpres). — Membri ai Comitetului elen pentru securitate internațională și pace, din care fac parte 65 de organizații sociale, au remis deputaților in parlamentul Greciei o rezoluție în care cheamă guvernul să sisteze convorbirile cuS.U.A. și să treacă practic la evacuarea bazelor și obiectivelor militare americane de pe teritoriul țării — relatează agenția TASS. Popoarele din Întreaga lume — se arată in document — au nevoie nu de baze și armamente, ci de mijloacele necesare dezvoltării economiei, medicinii, apărării mediului înconjurător.Pe de altă parte, într.-un apel a- dresat opiniei publice de personalități cunoscute ale vieții culturale și științifice elene se subliniază că bazele militare americane reprezintă un pericol pentru securitatea poporului grec, fiind necesar ca ele să fie evacuate.

Protecționismul rămine o problemă cronică, la ora actuală, existind mai multe bariere în desfășurarea comerțului decit cu un deceniu în urmă — arată pe de altă parte raportul, care cheamă țările membre sâ-și soluționeze problemele structurale presante, mai ales în domeniul agriculturii și în. ceea ce privește reducerea barierelor comerciale.Raportul atrage atenția, de asemenea, asupra pericolului creșterii prețurilor inflaționiste. In S.U.A., Marea Britanie și alte țări — se arată — previziunile economice semestriale indică faptul că rata inflației va rămine ridicată.Documentul relevă, totodată, necesitatea consolidării fiscale treptate în țările cu deficite inalte ale bugetului.
Poziția constructivă a Româ

niei — în consens cu inte
resele generale. Ev01ut>ile (lin domeniul producției și comerțului mondial cu produse agricole confirmă pe deplin justețea aprecierilor din recenta Expunere a tovarășului Nicolac Ceaușescu potrivit cărora, în ultimii ani, s-au mărit decalajele dintre țările bogate și cele sărace ; anual, zeci de miliarde de dolari din statele in curs de dezvoltare ajung, sub diferite forme, in țările dezvoltate, ceea ce adincește tot mai mult prăpastia dintre bogății și săracii lumii. România, așa cum a arătat in repetata rinduri președintele țârii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consideră că este necesar să se pună capăt actualei situații, îndeosebi politicii de sărăcire a țărilor in curs de dezvoltare, să se acționeze pentru soluționarea globală a problemelor economice, comerciale și financiare ce confruntă omenirea, pentru înfăptuirea unei noi ordini economice mondiale, bazată pe relații de deplină egalitate și echitate intre state.în acest spirit, delegația țării noastre a participat activ la reuniunea ministerială a G.A.T.T. de la Montreal. România s-a pronunțat pentru stoparea actualelor tendințe protecționiste, pentru continuarea procesului de liberalizare a comerțului internațional și găsirea de rezolvări echitabile la problemele ce confruntă țările in curs de dezvoltare.In stabilirea direcțiilor de acțiune în viitor, țara noastră consideră că trebuie să se răspundă unor cerințe fundamentale, cum sint acordarea, pe o bază stabilă și necondiționată, a clauzei națiunii celei mai favorizate și aplicarea deplină a principiului nediscriminării ; respectarea intereselor naționale legitime ale tuturor participanților la negocieri, a dreptului fiecărei țări la dezvoltare liberă, independentă ; convenirea in toate domeniile a unor măsuri concrete, care să asigure un tratament diferențiat, mai favorabil pentru toate țările in curs de dezvoltare, cu luarea în considerare a necesităților specifice de progres ale statelor respective.Militantă fermă, pentru găsirea de soluții numai prin tratative. România Înțelege să aducă in continuare o contribuție constructivă în vederea finalizării noii runde de negocieri multilaterale cu rezultate care să ducă la liberalizarea comerțului mondial, la o largă colaborare economică internațională, in concordanță cu interesele tuturor statelor, ale cauzei destinderii, progresului și păcii in lume.

Aurel ION
Gh. CERCELESCU

BEIJING: întrevedere chino-indianăBEIJING 21 (Agerpres). — Deng Xiaoping, președintele Comisiei Militare Centrale a R.P. Chineza și al Comisiei Militare a C.C. al P.C. Chinez, a conferit cu primul-ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, aflat in vizită oficială la Beijing — informează a- genția China Nouă. Cu acest prilej a fost exprimată satisfacția cu privire la evoluția relațiilor dintre cele două țări, cei doi interlocutori pro- nunțindu-se pentru dezvoltarea lor în continuare. Părțile au subliniat, totodată, necesitatea edificării unei noi ordini politice și economice internaționale.
TOKIO: încheierea convorbirilor sovieto-japonezeTOKIO 21 (Agerpres). — Comunicatul dat publicității Ia Tokio la încheierea vizitei oficiale efectuate de ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. in Japonia subliniază dorința celor două părți de a îmbunătăți relațiile bilaterale, in interesul ambelor țări, al păcii și stabilității in regiunea Asiei și Pacificului și în întreaga lume — relatează agențiaT.A.S.S. Cei doi miniștri de externe Eduard Șevardnadze și Sousuke Uno au abordat probleme legate de încheierea unui tratat de pace sovieto-ja-

Din nou pe Terra după un zbor de un an 
în spațiul cosmic

MOSCOVA 21 (A-
gerpres). — Cosmo- 
nauții sovietici Vladi
mir Titov, Musa Ma- 
narov și astronautul 
francez Jean-Loup 
Chrdtien și-au înche
iat zborul cosmic co
mun la bordul com
plexului științific or
bital „Mir" și au ate
rizat, miercuri 21 de
cembrie, la ora 12,57 
(ora Moscovei). Apa
ratul de coborire al 
navei cosmice „Soiuz- 
TM-6" a aterizat la 180 
km sud-est de orașul

Djezkazgan, din nordul 
Kazahstanutui sovie
tic. Starea sănătății 
cosmonauților după 
aterizare este bună 
— relatează agenția 
T.A.S.S. La bordul 
stației orbitale „Mir" 
iși continuă activitatea 
pe orbita circumteres- 
tră, cosmonauții sovie
tici Aleksandr Volkov, 
Serghei Krikalev și 
Valeri Poliakov.

Pentru prima oară 
in istorie, Vladimir 
Titov și Musa Mana- 
rov au efectuat un

r

PROTOCOL. La Budapesta a fost semnat protocolul privind livrările reciproce de mărfuri și plățile pe anul 1989 între România și Ungaria. Documentul prevede o creștere a volumului schimburilor comerciale bilaterale față de anul 1988.PLENARA. La Ulan Bator s-au deschis miercuri lucrările plenarei C.C. al P.P.R.M., care dezbate probleme privind perfecționarea activității organizatorice și ideologice a partidului. In cadrul plenarei a luat cuvintul Jambin Batmunh, secretar general al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R. P. Mongole.CONSULTĂRI. La Viena a avut 
loc, miercuri, o nouă rundă de 
convorbiri in cadrul consultărilor 
dintre reprezentanții țărilor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
și cei ai statelor N.A.T.O. cu pri
vire la elaborarea mandatului vi
itoarelor tratative privind reduce
rea trupelor și armelor convențio
nale din Europa, de la Atlantic la 
Ural — informează agenția T.A.S.S.MEMORANDUM. La Geneva s-au încheiat miercuri lucrările celei de-a treia sesiuni a Comisiei speciale sovieto-americane de control constituite prin tratatul bilateral referitor la lichidarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune, transmite agenția T.A.S.S. Reprezentanții celor două țări au semnat un memorandum privind înțelegerile dintre guvernele U.R.S.S. și S.U.A. în legătură cu procedura adoptată pentru activitatea comisiei.O DECLARAȚIE A SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U. Re- ferindu-se la raportul Fondului O.N.U. pentru Copii (UNICEF), dat recent publicității, secretarul general al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a declarat că sărăcia și stagnarea economică nu pot decit să afecteze negativ situația copiilor lumii. Aceasta este direct legată de creșterea economică și de dezvoltare, așa cum o evoluție sănătoasă a copiilor este determinantă pentru un progres economic și social susținut al statelor. Perez de Cuellar și-a exprimat satisfacția în legătură cu inițiativele întreprinse de numeroși conducători de state și alți oameni politici in favoarea îmbunătățirii situației copiilor din țările lor.EXERCIȚII MILITARE. Citind surse militare, agenția A.C.T.C. informează că la 19 decembrie au fost introduse in Coreea de Sud două bombardiere americane B-53, care au efectuat exerciții de bombardament. simulind un atac nuclear împotriva R.P.D. Coreene. Această acțiune, precum și alte activități militare întreprinse în ultimul timp demonstrează intenția S.U.A. de a escalada tensiunea în Peninsula Coreea, în pbfida declarațiilor de intenții privind promovarea destinderii și a dialogului — relevă agenția de știri a R.P.D. Coreene.

CAPRICIILE VREMII
ATENA 21 (Agerpres). — Căde

rile abundente de zăpadă din nor
dul Greciei au creat probleme se
rioase locuitorilor din regiune, 
unde multe localități, rurale și ur
bane au rămas izolate, situație care 
a făcut ca medicamentele și ali
mentele necesare să fie parașutate 
din elicoptere. Pe străzile orașului 
Salonic, al doilea ca mărime din 
țară, tancuri 
sint folosite 
a se preveni 
străzile sint 
mare.

ale armatei grecești 
ca buldozere. Pentru 

formarea de polei 
stropite cu apă de

Primul-ministru al Indiei, Rajiv Gandhi a apreciat — in cadrul unei conferințe de presă ținute la Beijing — că vizita sa oficială in R.P. Chineză poartă amprenta dorinței sincere a celor două țări de a intensifica relațiile bilaterale, reprezentind, în același timp, o contribuție semnificativă la promovarea păcii și stabilității in Asia și in lume. El a declarat, de asemenea, că există largi posibilități de extindere in continuare a conlucrării dintre cele două state, pe baza respectării principiului bunei vecinătăți — relatează agenția China Nouă.
ponez, inclusiv problemele de conținut ale acestui tratat. S-a convenit crearea unui grup permanent de lucru, la nivelul adjuncților miniștrilor de externe, pentru continuarea, între miniștrii de externe din cele două state, a tratativelor vizind încheierea tratatului de pace.S-a procedat, totodată, la un schimb de vederi asupra situației internaționale, fiind examinate probleme ale păcii și dezarmării, conflictele regionale și situația din regiunea Asiei și Pacificului.

zbor orbital cu o du
rată de un an de zile, 
în acest timp, la bordul 
stației orbitale au fost 
realizate cercetări as- 
trofizice, geofizice și 
medicale complexe, 
precum și experimen
te tehnologice și bio- 
tehnologice.

De la 28 noiembrie 
1988, timp de 23 de 
zile, la bordul com
plexului orbital „Mir" 
au fost efectuate cer
cetări comune la care 
a participat și astro
nautul francez Jean- 
Loup Chretien.

-AGENȚIILE DE PRESA ,
- pe scurt______ 1

iCONSULTĂRI. La Santiago de Chile au început consultări între forțele de opoziție de diferite tendințe politice din țară, în vederea elaborării unei poziții comune în legătură cu reforma constituțională preconizată în Chile. Majoritatea partidelor politice s-au pronunțat pentru operarea unor schimbări în prevederile constituționale. in mod special în ceea ce privește sistemul și modalitatea de desfășurare a scrutinului prezidențial, programat pentru decembrie 1989.

i
i
i
i

RELAȚIILE ALBANEZO-TURCE. Președintele Consiliului de Miniștri al R.P.S. Albania, Adil Carcani, l-a primit, la Tirana, pe ministrul de stat in guvernul Turciei Mehmet Yazar — informează agenția A.T.A. Părțile și-au exprimat convingerea că relațiile albanezo-tur- ce și cooperarea în domeniul nomic și pe alte planuri se dezvolta și adinei in viitor.

i
i
ieco- vorREALEGERE. în cadrul reuniuni a Comitetului special O.N.U. împotriva Joseph Garba (Nigeria) a fost reales în funcția de președinte al acestui organism. într-o declarație făcută presei el a reafirmat necesitatea impunerii unor sancțiuni e- conomice cuprinzătoare și obligatorii împotriva R.S.A.. a respectării stricte a embargoului asupra livrărilor de arme către regimul rasist de la Pretoria.CONGRES. La Lima s-au încheiat lucrările celui de-al XVI-lea Congres național al Partidului Aprist Peruan (P.A.P.), de guver- nămint. Delegații au analizat probleme privind situația politică și economico-socială a țării. Secretar general al partidului a fost ales Luis Alva Castro, al doilea vicepreședinte al țării.PRECIZARE. Adresîndu-se membrilor Adunării Populare — parlamentul unicameral al Mozambicu- lui — președintele țării, Joaquim Chissano, a declarat că autoritățile nu vor avea nici un fel de dialog cu așa-numita grupare „Mișcarea Națională de Rezistență" (M.N.R.), care se face vinovată de crime și activități antistatale. El a arătat că guvernul țării a acționat și acționează pentru încetarea activității M.N.R.PROCES. La Marsilia a luat sfîr- șit procesul intentat împotriva a 15 persoane acuzate de trafic de droguri, făcind parte din filiera denumită „Pizza-Connetction". Acuzații au organizat o rețea care utiliza restaurante și pizzerii pentru transportul drogului prin Sicilia ș! Franța in S.U.A. Principalii acuzați au fost condamnați la 16—18 ani închisoare.AUTORITĂȚILE VAMALE A- 

MERICANE au capturat la Miami 
peste trei tone de cocaină, a cărei 
valoare este evaluată pe piața ili
cita a drogurilor din S.U.A. la 50 
milioane dolari. Operațiunea lansa
tă, timp de cinci zile, împotriva 
traficanților este considerată ca 
fiind una dintre cele mai mari din 
istoria S.U.A.

unei al apartheidului.
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BONN 21 (Agerpres). — Ploile 
torențiale care s-au abătut In ulti
mele zile asupra landului Saxonia. 
Inferioară din R.F.G. au provocat 
inundații intr-o serie întreagă de 
zone. Torentele de apă au pertur
bat circulația rutieră pe 32 de șo
sele. Totodată, în câteva localități 
au avut de suferit clădirile, a fost 
întreruptă alimentarea cu apă po
tabilă, Prognozele meteorologice 
prevăd, in continuare, creșterea ni
velului apelor.
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