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în Capitală s-au îndeplinit planul anual
la producția-marfă industrială și sarcinile
de plan pe primii trei ani ai cincinalului

Județul Mureș
a îndeplinit planul
la producția-marfă
pe primii trei ani
ai cincinalului
Oamenii muncii din industria ju
dețului Mureș raportează, intr-o
adresată
tovarășului
telegramă
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Republicii
Român,
președintele
Socialiste România, de comitetul
județean de partid, că, la 24 decembrie, au îndeplinit sarcinile de plan
la producția-marfă industrială pe
primii trei ani ai actualului
cincinal.
în telegramă se arată că pină la
sfirșitul acestui an se va obține
o producție suplimentară de 600 000
lei. ce se va materializa în im
portante cantități de produse elec
trotehnice și electronice, energie
electrică, îngrășăminte chimice,
cherestea și alte bunuri necesare
economiei naționale.
Este exprimat, totodată. anga
jamentul solemn al oamenilor
muncii din industria județului Mu
reș de a acționa cu toată fermita
tea pentru creșterea productivită
ții muncii, ridicarea calității pro
duselor. reducerea consumurilor de
materii prime, materiale, combusti
bil și energie, de a-și mobiliza în
treaga energie pentru a întimpina
cel de-al XIV-lea' Congres al parti
dului și cea de-a 45-a aniversare
a revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă cu rezultate superioare
în toate domeniile de activitate.

într-o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
Comitetul municipal București
al P.C.R. raportează că oamenii
muncii din Capitală au înde
plinit, la 24 decembrie. planul
la producția-marfă industrială
pe anul 1988, ceea ce creează
condiții ca, pină la sfirșitul anului, să se obțină o productiemarfă suplimentară în valoare
de 3,4 miliarde lei. Totodată,
oamenii muncii din Capitală au
îndeplinit cu 21 de zile mai
devreme sarcinile de plan pe
primii trei ani ai cincinalului,
realizind în devans. cu peste 2
ani, angajamentul asumat în ca
drul conferinței municipale de
partid.
In telegramă se precizează că
sporurile de producție au fost
obținute, în principal, pe sea
ma creșterii productivității mun
cii, aplicării ferme a principii
lor autogestiunii și autoconducerii muncitorești. De la în
ceputul cincinalului și pină în
prezent au fost realizate eco
nomii față de consumurile nor
mate de 118 mii tone metal. 190
mii tone combustibil convențio
nal și 285 mii MWh energie electrică.
înfăptuind amplul program
de modernizare a producției, in
această perioadă s-au asimilat
și pus în fabricație peste 1 500
mașini, utilaje și instalații noi

și peste 1 100 materiale și bunuri de consum. Valoarea produselor noi depășește cu 4 la
sută prevederile de plan, ceea
ce va permite ca programul de
reînnoire a întregii producții
din industria prelucrătoare bucureșteană să fie realizat în
patru ani și opt luni.
Ne facem o inaltă datorie de
conștiință — se spune în tele
gramă — să arătăm că toate aceste realizări sint nemijlocit
legate de sprijinul direct, de
îndrumarea statornică, de zi cu
zi. de care am beneficiat din
partea dumneavoastră, mult
stimate și
iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. de indica
țiile și orientările clarvăzătoare
care ni le-ați dat cu prilejul
vizitelor de lucru, al întîlnirilor cu oamenii muncii, al dez
baterilor la care ați participat
in unitățile economice, in or
ganizațiile de partid, al intilnirilor de lucru cu membrii bi
roului municipal de partid și
comitetului executiv al consi
liului popular.
Angajamentul nostru de a întimpina cel de-al XIV-lea Con
gres al partidului și a 45-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă cu
rezultate deosebite in toate do
meniile se va materializa in ob
ținerea- unei producții supli
mentare, in actualul cincinal,
de 15 miliarde lei — se arată
in încheierea telegramei.

Puternic stimulați de orientările
și sarcinile cuprinse in Expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia
marele forum democratic din 28
noiembrie, colectivele de oameni ai
muncii din județul Brașov se află
angajate cu toate forțele lor pen
tru realizarea prevederilor de plan
pe acest an. în urma măsurilor
aplicate pe linia perfecționării or
ganizării și modernizării procese
lor de .producție și aplicării pre
vederilor programelor de creștere
mai accentuată a productivității
muncii și de ridicare a nivelului
calitativ al produselor, un număr
de 40 unități economice din județ
au raportat pină în ziua de 24 de
cembrie îndeplinirea sarcinilor de
plan pe acest an la producțiamarfă industrială. în același timp,
alte 15 unități economice au reușit
să realizeze prevederile anuale la
export pe bază de declarații va
male. De asemenea, 35 de unități
economice și-au îndeplinit preve
derile anuale la investiții. Printre
unitățile care au obținut asemenea
succese se numără întreprinderea
..Hidromecanica", Regionala C.F.R.,
întreprinderea de articole tehnice
din cauciuc, întreprinderea de sto
fe „Carpatex", întreprinderea chi
mică Rișnov. (Nicolae Mocanu).

să extragă peste prevederi
bine de 150 000 tone cărbune,
acest rezultat se mai adaugă
reducerea cheltuielilor de produc
ție, precum și economisirea a 8 mi
lioane kWh energie electrică.

(Agerpres)

Rod al politicii de dezvoltare intensivă a industriei,

al valorificării superioare a rezultatelor cercetării științifice

CHIMIA ROMANEASCA

în fiecare unitate agricolă

Bună organizare și inaltă răspundere
pentru pregătirea viitoarei producții agricole
Una din ideile fundamentale care
se desprinde din CUVlNTAREA
ROSTITA DE SECRETARUL GE
NERAL AL PARTIDULUI, TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, LA
RECENTA PLENARA LĂRGITĂ A
CONSILIULUI NATIONAL AL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ALI
MENTARE,
SILVICULTURII
ȘI
GOSPODĂRIRII APELOR o con
stituie mobilizarea și mai intensă a
marilor resurse umane și materiale
ale agriculturii în vederea realizării
obiectivelor planului și programelor
pe 1989, creșterii puternice a produc
țiilor vegetale și animale spre a se
asigura, pe această cale, sporirea
contribuției acestei ramuri de bază
a economiei naționale la dezvoltarea
generală a patriei, la ridicarea bu
năstării materiale și spirituale a în
tregului popor.
Agricultura noastră socialistă a
acumulat în decursul anilor, îndeo
sebi în ultimele două decenii, o bo
gată bază tehnico-materială și o tot
mai bogată experiență, atit de ordin
științific, cit și tehnic, în toate sec
toarele acesteia formindu-se oameni
cu o înaltă pregătire agrotehnică și
economică.
Politica de dezvoltare
accelerată a acestei ramuri, promo
vată cu atîta consecvență de parti
dul nostru, mai ales în anii care au
trecut de la Congresul al IX-lea, a
schimbat profund nu numai condi
țiile de producție ale agriculturii so
fizionomia socialiste, ci' și însăși
‘
cială și profesională a satului româ
nesc, a determinat schimbări calitative în orizontul profesional, de cunoștințe, in nivelul de viață al popu
lației sătești. Acumulările în timp
au adus și salturile, treptele calita
tive noi. Iar una din treptele cele

mai semnificative o constituie chiar
acești primi trei ani ai actualului
cincinal, care s-au încheiat cu rezul
tate bune, cu niveluri de producție
dintre cele mai inalte din intreaga
istorie a agriculturii românești.
Este al treilea an consecutiv în
care agricultura noastră obține o
producție de peste 30 milioane tone
de cereale. Fără îndoială este o re
coltă bună, dacă avem în vedere
condițiile climatice mai puțin favo
rabile în care s-a realizat aceasta,
dar nu pe măsura
posibilităților
mari pe care Ie are agricultura noas
tră, a uriașelor investiții pe care so
cietatea le-a făcut de-a lungul ani
lor pentru sporirea fertilității pămîntului, tocmai cu scopul de a asigura
baza materială necesară practicării
unei agriculturi intensive. O dovadă
convingătoare a eficienței acestor
investiții, de fapt a marilor posibi
lități ale agriculturii noastre, o con
stituie producțiile înalte pe care le
obțin in mod constant acele unități
care realizează de pe acum randa
mente la nivelul exigențelor noii re
voluții agrare. In fond, între limita
maximă
a acestor randamente și
producțiile slabe, în unele cazuri
chiar foarte slabe, pe care le obțin
unele unități, se află rezervele mari
de creștere a producțiilor vegetale
și zootehnice pe ansamblul agricul
turii noastre. Intre aceste limite se
află și atitudinile diferite ale cadre
lor de conducere și specialiștilor din
unități, ale celor ce lucrează la sate
față de obiectivele pe care le are
agricultura de îndeplinit, între aceste
limite situîndu-se hărnicia oameni
lor, spiritul gospodăresc, răspunde
rea pentru pîinea țării. Pentru că
dincolo de unele deosebiri în ce pri-

vește baza tehnico-materială, starea
de fertilitate a terenurilor, decala
jele mari
între unitățile agricole
fruntașe și cele care de ani și ani
de zile bat pasul pe loc sint o ex
presie directă a capacității oameni
lor de a gindi, de a se organiza și
a munci astfel încit în condițiile
date să poată obține o producție
(maximă.
Sarcinile mari care stau în fața
agriculturii noastre în noul ah agricol — realizarea unei recolte totale
de cereale de minimum 35 milioane
tone, precum și a unor producții de
plante tehnice, legume, lapte, carne
și ouă mult sporite față de acest an
— obligă înainte de toate la o reeva
luare critică a măsurilor ce trebuie
întreprinse de pe acum pentru pu
nerea în valoare a marilor rezerve
de sporire a producției agricole. Iar
domeniul căruia trebuie să i se aducă
cele mai mari îmbunătățiri este or
ganizarea producției și a muncii.
Sint numeroase exemple care de
monstrează convingător că există o
corelație directă între rezultatele
foarte bune obținute și organizarea
temeinică a muncii, climatul de or
dine și disciplină în care se desfă
șoară activitatea în unitățile agri
cole, între rezultate și modul în care
oamenii gîndesc asupra dezvoltării
în timp a unităților agricole și ac
ționează apoi pentru materializarea
măsurilor propuse. Avem de înfăp
tuit în agricultură un proces revo
luționar care își propune să dea o
nouă dimensiune activității și rezul
tatelor din această ramură de bază
a economiei naționale. în condițiile
în care se vor asigura toate mijloa-

lului partidului ca forță politică conducătoare - cen
tru vital al întregii națiuni - dau garanția că tot ceea
ce ne propunem se va realiza prin munca unită a
întregului nostru popor".
Stabilirea pentru această etapă istorică a obiectivului strategic al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate a avut și are în vedere, așa cum este
cunoscut, ansamblul complex al interdependențelor
d ntre baza materială, conducerea și organizarea so
cială, dezvoltarea democrației, rolul tot mai impor
tant al științei ca parte componentă a forțelor de
producție și activitatea ideologică, politico-educativă
consacrată formării omului nou. îmbogățirii vieții spi
rituale a societății noastre.

Publicăm prima parte a dezbaterii acestei teme în pagina a lV-a.^

BRAȘOV : Importante
succese economice

PLOIEȘTI : Suplimentar, 150 000 tone cărbune
Cu un rodnic bilanț încheie acest
an oamenii muncii din cadrul Com
binatului minier Ploiești. Ei au ra
portat îndeplinirea, înainte de ter
men, a sarcinilor anuale de plan la
producția fizică. Avansul de timp
cîștigat permite acestui combinat
ca, pină la finele lunii decembrie.

Problemele dezvoltării conștiinței socialiste, ale for
mării omului nou ocupă un loc important în Expu
nerea secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
In acest document, adoptat ca program de
muncă, de acțiune revoluționară al partidului, al
întregului popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia : „Dispunem de minunate perspective privind dez
voltarea continuă a patriei noastre, de înfăptuire
neabătută □ Programului partidului, de ridicare a
României la un nivel tot mai înalt de civilizație. Tot
ce am realizat pină acum, hotârirea fermă de a în
tări proprietatea socialistă - de stat și cooperatistă,
de a perfecționa activitatea ideologică, politico-edu
cativă, de formare a omului nou, de creștere a ro-

Din noua arhitectură a municipiu
lui Alba lulia
Foto : S. Cristian

expresie elocventă a politicii
profund umaniste a partidului
In Expunerea la înaltul forum de
alcătuiesc partea variabilă a retri
Cum se știe, anul acesta. începînd
cu 1 august, s-a aplicat o nouă ma
buției. Pe baza măsurilor adop
mocratic din luna noiembrie, tova
tovarășului
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat
jorare a retribuțiilor, majorare eșa
tate
din
inițiativa
din nou că, in intreaga sa politică,
lonată in trei etape, pină la 1 au
Nicolae Ceaușescu, de a se plăti
partidul nostru a pornit și pornește
gust anul viitor. Prima etapă s-a în
în luna decembrie 50 ta sută din
de ta faptul că ridicarea nivelului
cheiat la 1 octombrie a.c., iar cea
fondul de participare a oamenilor
de-a doua urmează să se încheie
de trai material și spiritual al po
muncii la realizarea producției, a
peste citeva zile, la 1 ianuarie 1989,
beneficiilor și ta împărțirea benefi
porului constituie obiectivul fun
asigurindu-se
în
acest
an
oamenilor
ciilor,
personalul
muncitor
va
damental al dezvoltării economicomuncii venituri suplimentare de 5.8
primi în această lună suma de
sociale, al politicii partidului nostru
miliarde lei. Faptul că de primele
1.7 MILIARDE LEI. De veni
comunist, esența insăși a societății
două etape de majorare au benefi
turi suplimentare beneficiază oa
socialiste multilateral dezvoltate pe
ciat oamenii muncii cu venituri mai
menii muncii și pentru părțile so
care o edificăm cu succes pe pămici — cei cu retribuții de pînă la
ciale depuse la unitățile economice
mintul patriei.
2
250
lei
lunar
—
dovedește,
o
dală
de
stat și cooperatiste, venituri care,
Orice om de bună credință se
in plus, umanismul societății noas
așa cum s-a subliniat la recenta șe
poate convinge că România este
dință a Comitetului Politic Executre, preocuparea statornică a partiastăzi o țară prosperă, angajată cu
tiv al C.C. al
toate forțele sale
P.C.R.,
sint
în
materiale și umacontinuă creștere,
ne intr-un vast
financiar
Efortul
program de moder
• In acest an s-au aplicat primele două etape de majorare
acoperirea
nizare, de creștere
a retribuțiilor, de care au beneficiat aproape 4 milioane de pentru
tuturor acesțor ma
economică de tip
oameni, ceea ce reprezintă mai bine de jumătate din to jorări de venituri
. intensiv. Și
nu
trebuie apreciat cu
este la Indemîna
talul personalului muncitor din economie © Tot in acest atit
mai mult cu
oricărei țări ca, in
an
s-a
aplicat
prima
etapă
de
majorare
a
pensiilor,
de
care
cit
țara noastră a
actuala competiție
reușit,
în același
pe plan mondial,
au beneficiat circa 800 000 de persoane • In această lună
timp, să achite și
să reușească, in
oamenii
muncii
urmează
să
încaseze
1,7
miliarde
lei,
prin
o bună parte din
exclusivitate prin
plata a 50 la sută din fondurile de participare la realizarea datoriile sale ex
forțe proprii, la
De altfel,
mai puțin de ju
producției, a beneficiilor ți la împărțirea beneficiilor © Anul terne.
este cit se poate da
mătate de secol de
viitor va continua acțiunea de majorare a retribuțiilor elocvent că, propula eliberare,
să
nindu-și să lichi
depășească, rind pe
ți a pensiilor
deze în scurt timp
rind, diversele sta
datoriile sale ex
dii de dezvoltare
terne, România nu
și de la un nivel
a înțeles să facă acest lucru
de tară subdezvoltată să ajungă să
dului și statului de a asigura conpășească la sfirșitul acestui deceniu
prin diminuarea veniturilor .popu.
diții mereu mai bune de viață penlației. Tocmai politica justă a
in rîndul țărilor mediu dezvoltate. O
tru toți oamenii muncii. în conpartidului și statului nostru de creș
cordanță cu principiile eticii și echiasemenea evoluție ascendentă, înre
tere a puterii economice a țării, de
gistrată mai ales după Congresul al
tății socialiste. Aceleași nobile prinoptimizare a proporției dintre acu
cipii au stat și la baza măsurilor de
IX-lea al P.C.R., este rezultatul poli
mulare și consum, a permis sporirea
majorare a pensiilor, în acest an
ticii științifice, clarvăzătoare a parti
venitului național și, pe această
aplicîndu-se prima etapă de majora
dului, a modului strălucit în
re a pensiilor de asigurări sociale
care secretarul său general, tova
bază, asigurarea resurselor necesare
de stat pentru munca depusă și
rășul Nicolae Ceaușescu, a aplicat
pentru majorarea veniturilor oame
limită de vîrstă de pînă la 1 500 lei
cu consecvență, la condițiile concre
nilor și, totodată, pentru reducerea
lunar. Tot în acest an s-au majorat
te ale României, legitățile generale
datoriei externe.
pensiile invalizilor de război și
ale socialismului.
Puține țări din lume se pot mînpensia minimă pentru pierderea ca
Partidul
Comunist
Român a
dri cu asemenea rezultate ! Dimpo
pacității de muncă, gradul II de in
conceput în permanentă dezvolta
validitate. Practic, in 1988 au be
trivă, multe state, chiar din rîndul
rea economică a tării nu ca pe un
neficiat de majorări de retribuții
celor dezvoltate economic — care au
scop în sine, ci ca singura cale de
și
pensii
circa
4,8
MILIOANE
DE
ridicare a calității vieții oamenilor,
acumulat bogății inclusiv prin spo
PERSOANE.
incit de fiecare dată, în tot ceea
lierea altor popoare, prin perpetua
Personalul muncitor din economie
ce a întreprins și realizat, a avut in
rea schimburilor inechitabile din
a primit in acest an venituri supli
vedere atit latura economică, cit și
comerțul mondial, prin politica lor
mentare și prin creșterea adaosului
cea socială. S-au construit noi ca
cămătărească în relațiile financiare,
de acord, a sporului de vechime și
pacități de producție, noi fabrici, noi
care, în bună măsură, ne-a afectat
a celorlalte adaosuri la retribuție
uzine, s-a dezvoltat baza tehnicomaterială a agriculturii; concomitent,
care se calculează in funcție de
și pe noi — se confruntă în prezent
noile retribuții majorate, ca și prin
pe temelia creșterii avuției sociale,
cu fenomene grave de criză și in
acordarea de stimulente suplimenta
a venitului național, s-au creat con
stabilitate economică, de șomaj și
re pentru producția de export —
diții pentru ridicarea continuă a ni
inflație. Dacă România socialistă
velului de trai al poporului. Fondul
potrivit noilor reglementări adopta
— aflată în plin proces de trecere,
de retribuire a sporit numai în pe
te in acest an —, prin mărirea co
la sfîrșitul actualului deceniu, în
rioada de după Congresul al IX-lea
telor de constituire a fondului de
de aproape șase ori, de la circa 57
rîndul statelor cu dezvoltare medie
participare
a
oamenilor
muncii
la
miliarde lei ta circa 315 MILIARDE
— a găsit resursele de sporire a
realizarea
producției,
a
beneficiilor
LEI in acest an, retribuția medie
și la împărțirea beneficiilor, pre
mărindu-se în aceeași perioadă de
Mihai IONESCU
PESTE 3 ORI, iar retribuția mini
cum și a fondului de premiere și a
mă de PESTE 3,3 ORI.
celorlalte categorii de venituri ce
(Continuare în pag. a II-a)

ANCHETĂ SOCIALĂ
Venind acasă de la serviciu își
găsi soția lucrind la mașina de cu
sut. Alături, de la podea și pînă la
înălțimea mașinii, un teanc de pinzeturi. „Ce faci tu acolo ?“, întrebă
mirat. „Cearșafuri", îi răspunse
ea zîmbind. „Dar ce, nu mai
aveam 7 Și... atitea ?“. „Nu-s pen
tru noi. Sint pentru -Casa copilu
lui-, Noi, comisia de femei a car
tierului, ne-am gîndit să le pregătim micuților un cadou. E o acți
une a noastră. Fiecare face cite
ceva... Unele croșetează, altele re
condiționează hăinuțe..,". Intimplarea aceasta mi-a povestit-o un cu
noscut care a încheiat amuzat :
„Așa că a trebuit să-mi încălzesc
singur cina. «Mda — am murmurat
eu morocănos. Te pui cu... comisia
de femei 7 !» Dar m-a apostrofat
imediat : -Tu vorbești 7 Tu, care
toată săptămina trecută, seară de
seară ai scris la nu știu ce confe
rință 7». Și, gata, n-am mai avut
ce să zic, avea dreptate ; intr-un
fel sau altul, toti sintem cuprinși
într-o activitate obștească...".
Judecat așa, la nivelul episodului
de mai sus, la o persoană sau două
dintr-o familie, totul poate să
apară ca ceva insignifiant. Privind
insă lucrurile la nivelul întregii
noastre societăți, activitatea ob
ștească, generoasa muncă a activis
tului, numit sau extrabugetar, a su
telor de mii și milioanelor de oa
meni care, cuprinși in diverse or
ganisme obștești ale activității eco
nomice, sociale, culturale, sportive,
descoperim că este vorba despre
un fenomen de masă de o extraor
dinară amploare. Și cu profunde
semnificații
pentru
capacitatea
partidului nostru de a crea și de
a face să funcționeze perfect un

atit de vast sistem al antrenării tu
turor membrilor societății în com
plexul mecanism al autoguvernării,
al democrației participative.
Discutam la comitetul de partid
al sectorului 5 din Capitală despre
întregul sistem al responsabilități
lor obștești cu tovarășul Mihai
Gheorghe, șeful secției organizato-

tineret și copii, ai sindicatelor, ai
comitetului de educație și cultură
socialistă, ai cluburilor și asociații
lor sportive, ai Crucii Roșii... După
care numărul mare de deputați,
responsabili de stradă, activiști ob
ștești ai consiliului popular cu atribuții în zeci de domenii ale ad
ministrației publice. Apoi membrii

Cu devotament,
în slujba intereselor
obștii
rice. Am încercat o trecere in re
vistă a tuturor celor antrenați in
activități obștești, dar operația s-a
dovedit a fi de lungă durată. A
trebuit să consultăm pe rînd zeci
de dosare pe domenii... Activul
extrabugetar al comitetului de
partid al sectorului — sute de co
muniști care, pe lingă sarcinile lor
din producție, lucrează și pentru
sector, în felurite comisii, pe di
verse tematici. Apoi sutele și sute
le de secretari ai comitetelor de
partid și organizațiilor de bază din
întreprinderi și instituții, din car
tiere. Apoi o vastă rețea de acti
viști obștești ai O.D.U.S., ai comi
siilor de femei, ai organizațiilor de

(Continuare in pag. a V-a)
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comisiilor de judecată, comitetele
de părinți din școli... Pe listă se
adunau astfel mii și mii de nume,
tot atiția oameni care și-au asumat
răspunderea unor activități ob
ștești, politice, economice, sociale,
fără ca pentru asta să-i pretindă
societății altă răsplată decit con
știința că își fac, față de ea, o da
torie de onoare, aceea de a contri
bui la derularea normală a organi
zării sociale, a cuprinderii tuturor
în amplul mecanism al participării
la progres.
Cu gîndul de a cunoaște ce se întîmplă în privința aceasta într-o
întreprindere — ca entitate socialeconomică reprezentativă — am

pătruns pe poarta unei vechi uzine
bucureștene — „Timpuri Noi". Nici
dintre cele mai mari, nici dintre
cele mai mici, „Timpuri Noi" are
aproximativ 2 700 de oameni ai
muncii. Din care 1 183 sint membri
de partid. Dintre aceștia, mai mult
de 20 la sută au sarcini de partid
permanente (membri in comitetul
de partid pe întreprindere, secre
tari ai celor 18 organizații de bază,
membri ai birourilor acestora, apoi
15 în comisia pentru problemele
organizatorice de partid și de cadre
a activității organelor de masă și
obștești, 13 în comisia propagan
diștilor și agitatorilor, 19 in consi
liul de control muncitoresc al acti
vității economice și sociale, 15 in
consiliul educației politice și al
culturii socialiste. Pe toți aceștia îi
poți vedea, uneori și după orele de
program, îndeplinmdu-și atribuțiile
încredințate, cu stăruința și serio
zitatea pe care le dictează răspun
derea ce și-au asumat-o față de
partid și față de întreaga colectivitate muncitorească a uzinei,
Dar numărul celor cu însărcinări
obștești este, în uzină, cu mult mai
mare...
Discut cu Lucian Olteanu, res
ponsabil cu probleme de asigurări
sociale in comitetul sindicatului. în
producție — tehnician nrincipal la
serviciul retribuirea muncii.
— Cam pe ce arie se întind atri
buțiile dumneavoastră sindicale 7
— Sint multe, dar nu lucrez sin
gur, am un colectiv. în plus, res
ponsabilii cu asigurări sociale din
comitetele de secție și din grupele

Mjihttț CARANFIL
(Continuare în pag. a IV-a)
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CUM ESTE ASIGURATA, CUM ESTE FOLOSITA DOTAREA
TEHNICĂ A INDUSTRIEI RECICLĂRII MATERIALELOR ?
sum. Totuși, în lumina actualelor
De bună seamă, esențiale pentru
nale formale de subordonare între
exigențe, este necesar și posibil ca
asigurarea unei valorificări coresaceste două unități ?
rolul lor în industria reciclării ma
Adevărul
este
că
și
la
Podu
Iloaiei,
punzătoare, eficiente a materialelor
terialelor să fie mult mai important,
ți la Apahida, și la Simeria, și la
refolosibile sînt colectarea lor disaceste unități trebuind să devină
tinetă, încă de la locul unde se proCaransebeș se simte nevoia unei
„port-drapelul" bunei organizări și
duc, și pregătirea judicioasă in ve
mîini de gospodar care nu numai să
dotări, al experienței celei mai îna
declare buna intenție de a organiza
derea reintroducerii în circuitul eco
intate in gospodărirea materialelor
bine treaba, dar și să aibă puterea
nomic. într-un articol pe această te
refolosibile.
Concret, corespunzător
mă („Scînteia" din 24 decembrie a.c.)
și interesul real pentru a întreprinde
prevederilor planului cincinal și ale
tot ce trebuie pentru ca utilajele de
se arăta că într-o serie de unități
Programului privind intensificarea
pregătire a fierului vechi să func
constructoare de mașini și din alte
colectării și recuperării materialelor
ționeze, ca în general activitatea să
ramuri nu se acordă atenția cuve
refolosibile, elaborat de conducerea
se desfășoare corespunzător.
nită selectării resturilor metalice și
partidului, pînă la sfîrșitul anului
utilizării la parametri a instalațiilor
Și, fapt semnificativ, deficiente le
1990 urmează ca în fiecare județ, de
de brichetare sau balotare a șpanugate de funcționarea necorespunză
regulă în localitatea de reședință,
lui. De asemenea, erau semnalate
toare a instalațiilor de pregătire a
precum și in cel puțin 50 la sută din
fierului vechi nu se înregistrează
unele întîrzieri în îndeplinirea Pro
principalele orașe ale țării să existe
gramului de intensificare a colec
numai in asemenea secții aflate la
cel puțin o secție, atelier sau centru
tării și valorificării fierului vechi
o anumită distanță de unitățile me
puternic, bine dotat pentru preluaelaborat de conducerea partidului,
talurgice, ci — așa cum au constatat
cu referire la dificultățile pricinuite
de nepunerea la punct a fabricației
de instalații pentru pregătirea șpa
ltului.
Desigur, tolerarea unor neajunsuri
de aces't fel este inadmisibilă ori
RECONDITION AR EA
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
unde acestea apar, dar cu atit mai
mult în unitățile metalurgiei, cel pu
Șl REFOLOSIT 1N ECONOMIE
țin teoretic vital interesate să aibă
organizate gospodării de fier vechi
bine puse la punct, model pentru
toate celelalte unități din economie.
Din păcate insă, unele secții de pre
rea șl prelucrarea materialelor refo
organele de control — chiar in uzine
gătire a* fierului vechi ale siderur
losibile, astfel incit să se poată pre
sau secții specializate din incinta
giei, ca acelea de la Podu Iloaiei,
găti și valorifica superior de 5 ori
combinatelor și intreprinderilor si
Apahida, Simeria și Caransebeș, sint
mai
multe materiale recuperate decît
derurgice, cum sint cele de la Com
într-adevăr un model, dar de felul
in anul 1980 șl de 2,5 ori mai multe
binatul
de
oțeluri
speciale
Tîrgocum nu trebuie să arate o gospodă
decît in 1985.
viște și Combinatul siderurgic Ga
rie de metal. Nu vom intra în de
lați. Este greu de acceptat, dar
Cum se înfăptuiește acest program
talii, ele au fost prezentate, de alt
aceasta este realitatea, că în unități
de investiții 1 în primii trei ani ai
fel, pe larg în anchete ale „Scîn
metalurgice sau secții ale acestora
cincinalului au fost realizate și puse
teii". Amintim numai faptul că
există instalații de brichetare a spâ
in funcțiune la întreaga capacitate
munca nu este bine organizată, uti
nului care de ani de zile nu au pro
secția de preindustrializare de la
dus nici o brichetă, precum și foar
lajele sînt prost întreținute și folo
Buftea și centrele de prelucrare din
feci
hidraulice
aduse
din
import
Oradea, Gh. Gheorghiu-Dej, Slobo
site ineficient, iar fluxul tehnologic
care
au
fost
pur
și
simplu
aban

zia,
Mediaș, Reghin, Miercurea-Ciuc,
este strangulat datorită neritmicitădonate.
Sibiu, Suceava, Tirgu Jiu, Tecuci,
ții în asigurarea mijloacelor de
Vaslui, Petroșani, Satu Mare, Med
Evident, judecind prin prisma efi
transport pentru livrarea materiale
gidia. Din această enumerare se
cienței investițiilor, nu în toate în
lor pregătite. în aceste condiții,
poate trage concluzia că investițiile
treprinderile se justifică realizarea
poate, sincer vorbind, directorul ge
in acest domeniu se desfășoară în
unor secții dotate cu instalații mari
neral al Combinatului siderurgic din
condiții corespunzătoare 7 Nicide
de pregătire a metalelor refolosibile.
cum, pentru că, față de programul
în asemenea situații se apelează la
Galați să se mindrească cu fiul (vi
stabilit, Ia ora actuală sint mari răcapacitățile de care trebuie să dis
treg, din nefericire) al acestei uni
mineri in urmă. Astfel, încă din
pună întreprinderile de profil ale
tăți, și anume Secția de prelucrare
anul 1987 trebuiau să înceapă lucră
Centralei pentru recuperarea și va
a fierului vechi de la Podu Iloaiei ?
rile la centrele din Iași, Focșani,
lorificarea materialelor refolosibile.
De fapt, legăturile, de subordonare,
Cluj-Napoca, Baia Mare (dezvolta
Cum răspund acestea unei asemenea
între aceste unități privesc doar la , cerințe ? Ce trebuie făcut pentru
re), Zalău, Fălticeni, Tîrgu Secuiesc,
Morenl, Năsăud, dar ele nu au de
tura formală, organizational, pentru
sporirea potențialului rețelei terito
butat nici pînă acum.
riale ale industriei reciclării mate
că legăturile lor economice sînt pur
rialelor 7
în acest an s-a executat un singur
ocazionale. Nici nu și-a pus proble
obiectiv — Centrul de prelucrare din
Ca urmare a atenției acordate în
ma conducerea combinatului gălăAiud. Dar tot in 1988 trebuiau să fie
anii care au trecut de la înființarea
țean (și bine a făcut pentru că ar
realizate și alte obiective : Berceni
lor, întreprinderile județene de re
fi fost neeconomic) să trimită la
(dezvoltare).
Galați
(dezvoltare),
cuperare și valorificare a materia
Podu Iloaiei pentru brichetare cele
precum și centrele Lugoj, Oltenița,
lelor refolosibile s-au dezvoltat sim
5 000 de tone de șpan foios aflat in
Pașcani, Comănești, Tirgu Cărbuțitor, a crescut potențialul lor teh
curtea proprie. După cum, nici nu
nești, Vatra Dornei, Slatina, Salonta,
nic și, corespunzător, s-a amplificat
are nevoie de produsul finit —' me
Scornicești, Tulcea, Roman, Șimleu
aportul acestora la asigurarea recirtalul vechi pregătit — realizat în
Silvaniei și Făgăraș, unde pînă acum
culării eficiente a resurselor mate
unitatea din județul Iași. Atunci la
lucrările nici nu au început.
riale rezultate din producție și conce bun asemenea relații organizațio-

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!^

Cerinje actuale, bine înțelese,
ale desfășurării muncii politice
Sînt numeroase învățămintele ce
se desprind, pentru organele și or
ganizațiile de partid, pentru toți oa
menii muncii, din Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu. Numi
torul lor comun îl constituie conti
nuitatea perfecționării.
— ^m înțeles acest îndemn însu
fleți!» în sensul lui cel mai firesc
— ne-a
spus, la
întreprinderea
„1 Mai" din Ploiești, Marcela Lămbrulescu, secretar adjunct al comite
tului de partid. Vreau să spun că
i-am înțeles sensul dinamic șl dialec
tic. Pentru că nu ni se cere o simplă
continuare a ceea ce am făcut pină
acum, ci o ridicare pe un plan su
perior a întregii activități, la nivelul
exigentelor actualei etape. Semnul
distinctiv al acestei etape este ca
litatea. Prin urmare, tot ceea ce
facem trebuie să corespundă celor
mai înalte exigențe calitative. Mă
refer la produsele pe care le reali
zăm, la munca pe care o desfășu
răm în sectoarele de concepție și de
producție, dar și la activitatea politico-educativă. Am reținut, în mod
deosebit, din Expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, sublinierea că ne
aflăm într-o etapă superioară a
dezvoltării societății noastre socia
liste ; intr-o etapă în care se Impune,
ca o necesitate obiectivă, ridicarea
nivelului general de cunoștințe, înar
marea întregului popor cu cele mai
noi cuceriri ale științei și tehnicii,
ale cunoașterii umane. Prin activita
tea pe care o desfășurăm trebuie să
contribuim cu rezultate dintre cele
mai bune la formarea unor astfel de
oameni, al căror orizont politic, ști
ințific șl cultural să fie tot mai larg.
In același timp, ni se cere să racor
dăm întreaga noastră activitate politico-educativă la nivelul de înțele
gere și de exigență al unor oameni
cu o înaltă pregătire multilaterală.
Trebuie să ne ferim de simplism,
de șabloane, de formalism, factori
pe care i-aș numi
antieducativi.
Desigur, este mai comod să se ope
reze cu astfel de factori. Este mat
comod să se organizeze acțiunile...
care au mai fost organizate ; să se
folosească formulele... care au mai
fost folosite. Dar comoditatea și spi
ritul de inițiativă, de creație sînt
noțiuni incompatibile. Noi am în
țeles bine, în spiritul ideilor și orien
tărilor din Expunere, că a acționa cu
eficiență maximă, in orice domeniu,
deci și pe planul muncii politice, în
seamnă a manifesta responsabilitate,
inițiativă, creativitate. Pe astfel de
exigențe se întemeiază strădaniile
noastre pentru elaborarea noilor
programe de activitate, axate pe
cerințele subliniate în documentele
marelui forum din noiembrie, pentru
transpunerea lor în viață.
Aceasta este o declarație de In
tenții. Ea își are valoarea ei, pentru
că definește felul in care se gindește,
aici, la întreprinderea „1 Mai" din
Ploiești, despre răspunderile ce revin
organelor și organizațiilor de partid,
colectivului muncitoresc. Ne-a preo
cupat insă și un alt aspect : acela cu
privire la modul concret în care se
acționează pentru ca drumul de la
gînd la faptă să fie cit mai scurt,
în multe privințe, concordanța intre
ceea ce se gindește și ceea ce se
Înfăptuiește este deja o realitate.
Se remarcă, in mod deosebit, ope-

rativitatea cu care se acționează
pentru reînnoirea activității punctu
lui de documentare politico-ideologlcă. îi spunem „punct“ pentru a
respecta denumirea consemnată în
documentele comitetului de partid
din întreprindere. Pentru că în reali
tate este vorba despre un adevărat
cabinet, eu toate dotările necesare.
O bibliotecă bogată, o sală de studiu
spațioasă, o altă sală, cu 150 de
locuri, pentru dezbateri, mijloace
audiovizuale moderne constituie ca
drul optim in care se pot desfășura
acțiuni a căror eficacitate să fie
ridicată. Mai multi oameni inimoși
și priceputl,
alcătuind activul de
bază, in frunte cu responsabilul
punctului de documentare, George
Ene, au trecut, pe baza ideilor cu

însemnări
dintr-o întreprindere
ploieșteană
prinse în documentele marelui forum
democratic din noiembrie, la reorga
nizarea întregii activități intr-un
mod nou.
— Efectivul întreprinderii noastre
este de mai multe mii de oameni —
a subliniat George Ene. Dacă am
concentra acțiunile pe care le orga
nizăm numai la sediul punctului de
documentare, i-am cuprinde pe
foarte puțini dintre ei. Desigur, nu
vom renunța la unele activități cum
sint instruirea propagandiștilor, pre
gătirea celor care prezintă informări
politice și nici la dezbateri ideolo
gice, la invitarea unor specialiști
care să răspundă la întrebări, care
vor fi organizate în continuare la
sediul nostru. Dimpotrivă, astfel de
acțiuni vor ’fi intensificate. Va
crește, totodată, nivelul lor calitativ.
Dar munca noastră se va diversifica
și, mai cu seamă, se va muta centrul
ei de desfășurare din clădirea punc
tului de documentare în organizațiile
de bază, in secțiile de producție.
Nu, nu este vorba de un proiect
de viitor. Acest nou „stil" de muncă
a început deja să prindă contur. în
treprinderea se întinde pe 80 de hec
tare. Ea cuprinde patru mari fabrici.
Iată de ce multe acțiuni de docu
mentare și informare, inclusiv dia
logurile și dezbaterile despre cărțile
social-politice, au început să se apro
pie de locurile de muncă. în felul
acesta crește considerabil numărul
participanților. Punctul de documen
tare îșl diversifică astfel atribu
țiile, devenind și centru metodolo
gic. Pentru că toate aceste acțiuni
Inițiate în apropierea locurilor de
muncă se desfășoară nu numai
sub egida sa, ci și sub îndrumarea
sa specializată și competentă. Se
pornește de la o cerință fermă : lăr
girea ariei de activitate trebuie să
se împletească și cu preocuparea în
vederea creșterii nivelului calitativ
al fiecărei manifestări.
Acest sprijin a și început să fie
resimțit. Secretara biroului organi
zației de bază nr. 75, Lacia Anton,
ne-a vorbit despre acțiunile metodice
pentru pregătirea celor ce sînt de
semnați să asigure realizarea mate-

rialului documentar necesar dezba
terilor din cadrul cursurilor de invătămînt politico-ideologic și infor
mărilor politice. S-au conturat mo
dele de planșe, cu scheme și diagra
me, au fost sugerate cifre și date
semnificative, corelate cu realitățile
de la locurile de muncă.
Un propagandist, Dumitru Ionescu,
tehnician la Mecanică I, este de
părere că în noile condiții. punctul
de documentare este mal prezent in
viața întreprinderii. Aici se studiază
cerințele muncii politice la nivelul
întreprinderii sau in secțiile de pro
ducție, se sondează opiniile oameni
lor, dorințele lor și se „proiectează"
activități care să corespundă aces
tor realități.
în ceea ce privește
utilajul petrolier, oamenii s-au
convins că bătălia pentru calitatea
superioară a instalațiilor începe în
sectoarele de concepție. Acum ei
gîndesc că și în activitatea politică
este nevoie de astfel de sectoare de
concepție, care să „proiecteze" ac
țiuni de cea mal înaltă calitate, in
deplină concordanță cu exigentele
actualei etape. Punctul de documen
tare politică devine, acum, un astfel
de sector.
Un adevăr a fost foarte bine în
țeles : că și în acest domeniu, al
muncii politice, la fel ca în activi
tatea de proiectare a produselor, o
concepție de calitate înaltă se asigură
numai printr-o largă consultare — și
participare directă — a sute, chiar
mii de oameni, din toate secțiile în
treprinderii. în acest fel este
concepută, în prezent, noua condiție
a punctului de documentare politicoideologică, de centru metodologic.
Pentru că marele colectiv al între
prinderii trebuie să fie realizator și
beneficiar al întregii activități.

Adrian VASILESCU

(Urmare din pag. I)
veniturilor populației și de reducere
a datoriilor externe, aceasta este o
dovadă concretă a vigorii și vitalită
ții economiei naționale, a forței și
capacității sale de a depăși orice
greutate, de a 'asigura nu numai o
bază tehnico-materială in continuu
progres, ci și o nouă calitate a vieții
oamenilor.
în cadrul politicii partidului nos
tru, pe fundamentul solid al rezul
tatelor economice, noile majorări de
venituri au avut loc în condițiile in
care nivelul preturilor bunurilor de
consum și în general al tuturor pre
țurilor s-a menținut pe piața internă
in mod constant, secretarul general
al partidului subliniind că, în conti
nuare, se va acționa pentru men
ținerea sub control a prețurilor,
ceea ce este de natură să asigure
creșterea puterii de cumpărare a
oamenilor. Și încă o subliniere: prin
accentul pus în cadrul majorărilor de
retribuții din acest an pe sporirea
mai accentuată și prioritară a retribuțillor mici, rapottul dintre retrlbutia minimă șl cea maximă pe economie ajunge de la 1 la 5,35 la 1 la
4,7, raport care, așa cum s-a prevă*

Care este cauza 7 Așa cum am
aflat de la Centrala pentru recupe
rarea și valorificarea materialelor
refolosibile, toate aceste obiective
au documentația elaborată pină la
faza de notă de comandă. întirzierile sînt determinate îndeosebi de
avizele pe care trebuie să le dea di
ferite organe de resort, care doar
recent au aprobat începerea lucrărilor la 5 din cele 24 de obiective
prevăzute.
Desigur, este necesar să se facă
o verificare atentă a documentațiilor,
astfel incit nici un leu să nu fie chel
tuit fără o temeinică justificare eco
nomică, fără eficiență. Dar aceasta
nu poate fi un motiv pentru acor
darea cu mult prea mare intîrziere
a avizelor și aprobărilor. în acest
sens, trebuie să se știe că de la data
aprobării indicatorilor mai sînt ne
cesare cel puțin trei luni pentru pre
gătirea proiectelor de execuție și în
cheierea contractelor cu constructo
rii și furnizorii de utilaje. Iar exe
cuția propriu-zisă a unui centru de
prelucrare durează 6—9 luni.
începerea și finalizarea obiective
lor de investiții din industria reci
clării trebuie, așadar, urgentate de
oarece acestea sint chemate să con
tribuie intr-o măsură hotărîtoare la
înfăptuirea sarcinilor . ce revin uni
tăților Centralei pentru recuperarea
și valorificarea materialelor refolo
sibile, care în anul 1989 va trebui să
asigure tot atîta cupru cit se extrage
în toate minele tării, două treimi din
cantitatea de plumb, un sfert din
cea de zinc și de cinci ori mai multe
metale feroase decît produc toate
minele de fier din economia națio
nală.
Argumente suficient de puternice
pentru ca investițiilor din industria
prelucrării materialelor refolosibile
să li se acorde o atenție prioritară,
așa cum a indicat secretarul general
al partidului, așa cum reclamă nece
sitățile urgente ale economiei !
, în ceea ce privește utilizarea ca
pacităților de prelucrare existente
în unitățile teritoriale specializate
se pot spune și lucruri bune și mai
puțin bune. Astfel, dacă, în medie,
indicele de utilizare a instalațiilor
de brichetat șpan se situează peste .
cel înregistrat pe ansamblul econo
miei, nivelul său este totuși încă re
dus. De asemenea, sub medie se si
tuează întreprinderile județene din
Argeș, Buzău, Covasna, Dolj, Neamț
și Timiș.
Dar nu trebuie să se uite că între
prinderilor teritoriale specializate
le revin prin lege importante
răspunderi pentru întreaga gospodărire a materialelor refolosibile din toate unitățile socialiste și de la populația din raza lor
de activitate. Or, tocmai ținind sea
ma de aspectele negative constatate
în acest domeniu, este necesar să
sporească exigența controlului asu
pra modului în care se asigură ges
tionarea, pregătirea și livrarea ma
terialelor refolosibile în întreprin
deri, aplicindu-se cu toată fermita
tea sancțiunile prevăzute de lege
atunci cind legea este încălcată și să
colaboreze cu factorii de resort din
unități pentru mai buna organizare
a activității în acest domeniu, pen
tru instaurarea ordinii și disciplinei,
pentru promovarea celor mai efici
ente experiențe.

1

Comeliu CARLAN

ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL
AGROZOOTEHNIC DE MASĂ
Experiența si

în aceste zile, în unitățile agricole continuă să se des
fășoare cursurile învățămîntului agrozootehnic de masă
prin care se asigură completarea și îmbogățirea cunoș
tințelor profesionale ale cooperatorilor, mecanizatorilor,
muncitorilor din întreprinderile agricole de stat și din
alte sectoare ale agriculturii. în cele mai multe locuri,
cursurile se desfășoară in bune condiții, înțelegind prin
aceasta tinerea cu regularitate a lecțiilor, participarea la
ele a celor înscriși, precum și Lpgarea conținutului lor de
cerințele practicii, ale producției. Este o dovadă că or
ganele și organizațiile de partid, conducerile unităților
agricole și lectorii acordă atenția cuvenită acestei forme
de ridicare a nivelului de cunoștințe ale oamenilor
muncii din agricultură. Important este ca, peste tot, să
fie luate măsuri în vederea ținerii cu regularitate a
lecțiilor și îmbunătățirii frecventei, astfel incit toți, ab-

solut tcți cei cuprinși la aceste cursuri să-și poată În
suși tehnologiile de cultivare a plantelor, să-și poată îm
bunătăți metodele de muncă. Preocupîndu-se permanent
de buna desfășurare a cursurilor învățămîntului agro
zootehnic de masă, organele și organizațiile de partid au
datoria să întărească controlul asupra desfășurării lecții
lor, pentru a fi prevenită orice tendință de formalism.
Concomitent, este necesar să se acționeze în vederea
aplicării în practică a cunoștințelor însușite la lecții, ast
fel incit să se asigure sporirea substanțială a producției
vegetale și zootehnice prevăzute a se obține în 1989. în
rîndurile care urmează publicăm constatări făcute de
corespondenții noștri privind modul cum se desfășoară
învățămîntul agrozootehnic în unități agricole din jude
țele Bacău și Brăila.

Oamenii studiază, dar și aplică
cele studiate
Cercurile
învățămîntului
agro
zootehnic organizate in cele opt uni
tăți agricole cooperatiste și de stat
din comuna Nicolae Bălcescu, jude
țul Bacău, au devenit în aceste zile
de iarnă o adevărată școală a pro
ducțiilor mari. Am urmărit într-una
din' „zilele de școală" la cooperativa
agricolă din Nicolae Bălcescu cum se
desfășoară învățămîntul agrozooteh
nic. Inginerul-șef al unității, Con
stantin Butnaru. ne spune că cele 11
cercuri organizate în acest an sint
frecventate de aproape 1 000 de
cooperatori și mecanizatori. De no
tat că aproape toți cooperatorii în
vață și sînt prezenți la fiecare
lecție.
în ziua respectivă, toate cursurile
se aflau la lecția patru, fiecare temă
constituind un adevărat schimb de
experiență pentru formațiile de lucru
din diferite ferme. La ferma vege
tală nr. 3 Valea Seacă, inginera Eufrosina Roman vorbea cursanților
despre tehnologia de cultivare a po
rumbului. Pentru a demonstra posi
bilitățile de sporire a recoltelor, ea a
invitat să vorbească cursanților pe
tehnicianul Mihai Crăciun, de la fer
ma vegetală nr. 1, care, împreună cu
formațiile de lucru pe care le con
duce, a obținut în acest an cea mai
mare producție de porumb — peste
17 000 kg știuleți la hectar, o produc
ție foarte bună pentru aceste pămînturi din zona colinară a Bacăului.
„Noi am respectat întocmai tehnolo
gia stabilită — le-a spus tehnicianul.
Adică am însămințat porumbul mult
mai devreme decît obișnuiam noi,
intr-un pămînt îngrășat din toamnă
cu 50 de tone de gunoi de grajd la
hectar și l-am prășit mecanic și ma
nual ori de cite ori a fost nevoie".
Alți cîțiva cooperatori, care l-au în
soțit pe tehnician la această lecție,
au făcut precizări referitoarea mo
dul cumrău muncit ei concret?? Con
cluzia desprinsă din cele arătate de
invitați a fost clară : efectuarea la
timp și de calitate a tuturor lucrări
lor a condus la obținerea unor pro
ducții de porumb mai mari cu 5000—
6 000 kg știuleți la hectar față de cele
realizate de celelalte brigăzi din
cooperativă. Lucrurile s-au petrecut
lă fel și cînd a fost vorba despre cul
tura sfeclei de zahăr, cultură care la
C.A.P. Nicolae Bălcescu ocupă pes
te 150 de hectare. Inginera Brîndușa
Alecu, de la ferma nr. 2, a expus pe
larg modul în care a reușit să obți
nă o producție de aproape 70 de tone

Casa de odihna și tratament a sindicatelor din Olănești
Foto : S. Cristian

zut In Expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, va continua să
scadă în cincinalul viitor pînă la
circa 1 la 4,5.
Anul viitor, anul Congresului
„_______ al
...
XIV-lea al partidului șl al celei de-a
45-a aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, acțiunea de

avansate - temeinic insusite!

lei. în 1990, cînd toți oamenii muncii vor primi pe parcursul întregului an retribuție majorată, veniturile
suplimentare se vor ridica la PESTE
29 MILIARDE. LEI, retribuția medie
nominală urmind să ajungă la sfîrșitul cincinalului actual LA 3 285 LEI
lunar, cu o creștere de 10 LA SUTA
fată de anul 1985.

de sfeclă de zahăr la hectar. Există
toate condițiile ca acest nivel să fie
depășit în anul viitor : aproape în
treaga suprafață planificată pentru a
fi cultivată în primăvară cu această
plantă a fost fertilizată cu gunoi de
grajd, iar pe 80 de hectare s-au
făcut lucrări de scarificare. Acum,
cooperatorii își însușesc temeinic cu
noștințele necesare pentru a efectua
corect lucrările de întreținere a culturilor.
La Valea Seacă, sat component al
acestei comune, nu a lipsit nici unul
_____
din cei 250 cursanți din cele două
ferme viticole. Producțiile de aproape
10 000 kg de struguri la hectar obți
nute în acest an îl nemulțumesc pe
oameni. De aceea, căutările lor au
ca scop sporirea randamentului la
hectar. După expunerea teoretică, in
ginera Dorina Vicol, șefa fermei
nr. 2, a prezentat cursanților un film
documentar despre modul cum au
muncit în anul trecut, film realizat
cu posibilități locale. Apoi, organizați
pe echipe, profitînd și de vremea fa
vorabilă din ziua respectivă, coope
ratorii au ieșit în plantație să facă
tăierile la vița de vie. Au fost execu
tate lucrări pe aproape 50 de hectare
din cele 265 de hectare cu vie pe rod.
La ora 11, activitatea în cele trei
ferme zootehnice, care numără peste
2 200 de bovine, a înc'etat. Doar cîțiva
îngrijitori au rămas să supravegheze
maternitățile. Ceilalți se aflau în să
lile de curs. La lecția intitulată „Me
tode de preparare a furajelor grosie
re", tinută de inginera Magdă Bătrînu de la ferma de vaci cu lapte
aparținînd cooperativei agricole din

Tot în cursul anului viitor, la 1
martie, urmează să se aplice etapa
a Ii-a de majorare a pensiilor de
asigurări sociale de sfat pentru
munca depusă și limită de vîrstă
cuprinse intre 1 501—3 000 lei lunar.
Prin noile sporuri de venituri ce Se
vor atribui anul viitor pensionari
lor, ca urmare a încheierii acțiunii
de majorare a pensiilor, în medie
cu 8 la sută, fondurile totale pentru
plata pensiilor vor fi în 1990 do
APROAPE 9 ORI MAI MARI FAȚA
DE ANUL 1965, pensia medie pentru
munca depusă și limită de virstă
urmind să ajungă la 2 000 lei lunar.

Gheorcjhe BALTA
corespondentul „Scînteii*

Lecțiile au un subiect precis:
realizarea de recolte record
în județul Brăila. în cadrul învătămîntului agrozootehnic functionează 935 cercuri organizate pe nouă
profile, în care au fost cuprinși
38 444 cursanți. „La lecții, cei 895
de lectori înfățișează cursanților cele
mai avansate tehnologii prin apli
carea cărora să se obțină producții
la nivelul exigentelor impuse de
noua revoluție agrară — precizează
tovarășul Tudor Belu, președintele
uniunii județene a cooperativelor
agricole. în vederea aprofundării cu
noștințelor, se pune un accent deo
sebit pe îmbinarea teoriei cu practi
ca. Pe lingă folosirea unui bogat ma
terial didactic, lectorii, ca și cursanții
au posibilitatea să consulte diverse
materiale didactice ajutătoare de la
stațiunile de cercetări agricole și li
ceele agroindustriale din județul
nostru, folosind, totodată, punctele
de informare și documentare politico-ideologică
și
tehnico-agrare
existente la nivelul comunelor".
împreună cu interlocutorul nostru,
ne-am propus să participăm la lecții
în cîteva cercuri organizate in ca
drul consiliului agroindustrial Dudești. Nu e ușor să alegi 1 Ne deci
dem pentru comuna cea mai înde
părtată, Roșiori, aflată la margine de
județ. Ajungem la vreme. De la pri
marul comunei, tovarășul Stelian
Istrati, aflăm că cei 360 de membri
ai cooperativei agricole Roșiori parti
cipă cu regularitate la lecțiile ținu
te în cadrul celor opt cercuri. Ne-am
oprit la cele din sectorul vegetal.
Ce învățau cei 140 de cooperatori la
această lecție, meticulos predată și
exigent dezbătută 7 La ferma nr. 1
(lector :
inginerul-șef
Alexandru
Bardă) consemnăm : „...Să compa
răm rezultatele muncii pe ultimii
cinci ani. Ele au o linie ascendentă.
Astfel, de la 5 000 kg grîu și orz la
hectar, obținute în 1984, producția a
sporit la peste 7 000 kg în 1987, iar
în 1988 am ridicat ștacheta la peste
8 000 kg. Știm să muncim, deci ! Tre
buie să ținem pasul cu exigențele
noii revoluții agrare". Apoi, lectorul
continuă să relateze, iar cursanții no
tează modul In care au fost respec
tate principalele verigi tehnologice în
cultivarea griului și orzului, accentuind asupra aspectelor pozitive, dar
și asupra celor negative. „Nu trebuie
să uităm că puteam obține rezultate
și mai bune. Au fost formații de lu
cru care s-au situat, prin producțiile
obținute, la orz cu peste 1 000 kg la

hectar, ...iar_ Ia __ grîu cu 400 kg la
hectar peste media pe unitate..."
Dezbaterile au continuat îndelung.
Majoritatea cursanților au pus în
trebări, răspunsurile fiind date cu
meticulozitate. C.A.P. Roșiori deține
înaltul titlu de „Erou al Noii Revo
luții Agrare" pentru producția de
24 809 kg porumb la hectar obținută
în 1987, producție care, in acest
an, n-a mai fost egalată din cauza
condițiilor climatice nefavorabile.
Trecem și pe la alte cercuri. La
unul din cele două cercuri zootehni
ce, tehnicianul veterinar Margareta
Pucheanu le vorbea cursanților des
pre regulile de îngrijire a celor 1 450
de taurine, despre respectarea pro
gramului în cele 10 grajduri. La cer
cul de aplicare a mecanismului economico-financiar, lectorul, contabilul-șef al cooperativei agricole Ion
Pâcleanu, conducea dezbaterea în
cadrul căreia se analizau căile de
reducere a costurilor de producție și
a cheltuielilor de circulație. Reținem:
„Dacă în 1985, cooperativa agricolă
de producție Roșiori înregistra pier
deri provenite, în special, din pro
ducțiile mici înregistrate în zootehnie
și în producția vegetală, din 1986 a
început să Înregistreze beneficii, care
în acest an se prelimină a fi de apro
ximativ 4,5 milioane lei, cele mai
multe provenind din sectorul vege
tal". Au fost analizate, cu competen
ță. folosindu-se exemple concrete,
toate posibilitățile de reducere a
cheltuielilor, care se vor reflecta de
altfel în planul de producție și fi
nanciar pe 1989.
Așadar, la cursurile învățămîntului
agrozootehnic desfășurate in cadrul
C.A.P. Roșiori sînt prezentate și
dezbătute toate aspectele legate de
obținerea unor recolte-record. La în
chiderea lecțiilor, primarul comunei,
Stelian Istrate, ne-a spus : „Cu toa
te că la majoritatea culturilor am
obținut recolte bune, urmărim ca toti
cooperatorii să-și perfecționeze cu
noștințele. pentru a realiza produc
ții tot mal mari, corespunzător bazei
tehnlco-materiale de care dispunem.
Experiența acumulată, dezbătută și
în învățămîntul agrozootehnic, împle
tită cu noile cunoștințe dobindite, nu
înseamnă altceva decît baza de ple
care, sigură, spre viitoarele producții-record".

Prin aplicarea măsurilor de ma
jorare a retribuțiilor și pensiilor
incepută in acest an și care se va
încheia anul viitor, practic toate
familiile de oameni ai muncii și
toți cei care au depus o activitate
îndelungată în procesul de edificare
a noii societăți pe pămîntul patriei
vor beneficia de venituri sporite,

spornică și de înaltă calitate, prin
chibzuință gospodărească și eficiență economică mereu mai ridicată. Cu deplin temei sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu in Ex
punerea la înaltul forum democratic
luna noiembrie : „Trebuie
din
să avem permanent în vedere
ca sporirea
.
retribuțiilor, a veniturilor oamenilor muncii să fie in
strinsă legătură cu dezvoltarea for
țelor de producție, cu creșterea pro
ductivității muncii, cu ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al produc
ției, astfel incit pe măsura dezvol
tării forței economice a societății
să asigurăm ridicarea continuă a ni
velului de trai, material și spiritual,
al poporului". Este un adevăr con
firmat pe deplin de realitățile vieții
noastre sociale șl, tocmai de aceea,
la fel ca și în anul care se încheie,
și în noul an care va începe peste
puțin timp, măsurile de creștere a
calității vieții oamenilor trebuie să
se bazeze pe dezvoltarea și moder
nizarea continuă a economiei națio
nale, pe oreșterea susținută a veni
tului national — sursa trainică și si
gură a ridicării bunăstării generale,
a înaintării poporului nostru spre
cele mai înalte culmi de progres și
civilizație socialistă.

Creșterea veniturilor populației
majorare a retribuțiilor va continua
să se desfășoare în mod eșalonat,
pe ramuri și domenii de activitate.
După ce, la 1 ianuarie,’ alți 450 000
de oameni ai muncii vor primi re
tribuții majorate in cadrul etapei a
Il-a, de la 1 martie se va trece la
ultima etapă de majorare, care va
cuprinde toate categoriile de perso
nal cu retribuții tarifare lunare mai
mari de 2 250 lei. De aceste
majorări vor beneficia peste 3,4 mi
lioane de oameni ai muncii, venitu
rile suplimentare obținute de întregul
personal muncitor din economie în
1989 ridicîndu-se la 24,4 miliarde

Nicolae Bălcescu, în prima bancă stă
teau îngrijitorii fruntași Neculai Ioniță, Maria Budău și Ferenț Jușcă.
în perioada care a trecut din acest
an aceștia au obținut o producție de
lapte cu circa 1 000 de litri mai mare
de la fiecare vacă furajată față de
prevederile planului. în completarea
expunerii, ei au explicat celorlalți
cursanți cum au reușit acest lucru :
prezenta la muncă în zorii zilei, cu
rățirea adăposturilor și întreținerea
corporală a animalelor, administrarea
la timp a furajelor, efectuarea mul
sului în condiții igienice, și nu în
ultima instanță, dragoste de mun
că șl față de animalele îngrijite.
Și aici lecția teoretică s-a încheiat cu
o demonstrație practică în bucătăria
furajeră a fermei, unde s-a arătat
concret cursanților cum se prepară și
cum trebuie administrate în hrana
animalelor furajele grosiere.
învățămîntul agrozootehnic se des
fășoară în condiții bune și la între
prinderea de stat pentru creșterea și
îngrășarea porcilor, în fermele legu
micole și zootehnice ale asociațiilor
economice intercooperatiste, ca și in
celelalte unități cu profil agricol din
comună. Cadrele de conducere din
aceste unități sînt constituite intr-un
cerc, la nivelul comunei, condus de
primarul Ion Seniuc. La acest cerc,
specialiști de la nivelul județului
expun cu regularitate lecții pe dife
rite teme. Aflăm, de asemenea, că la
nivelul comitetului de partid se ana
lizează periodic modul cum se des
fășoară invâțămîntul agrozootehnic
de masă șl se iau măsuri pentru în
lăturarea deficiențelor. Rod al aces
tor preocupări, pe cîmp se desfă
șoară ample acțiuni menite să asi
gure sporirea producției agricole în
anul viitor.

Infăptuindu-se astfel una din pre
vederile importante ale programu
lui dc creștere a nivelului de trai în
actualul cincinal, program care vi
zează toate laturile vieții oame
nilor.
Convinși că de munca lor depinde
ridicarea continuă a bunăstării, că
plusul de venituri trebuie să-și gă
sească reflectarea intr-un plus de
mărfuri și servicii, cu toții, oame
nii muncii trebuie să înțeleagă și
să acționeze cu abnegație pentru
a răspunde preocupării constante a
partidului de creștere a nivelului de
trai printr-o muncă mereu mal

Candiano PRICEPUTU
corespondentul „Scînteii*
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Rod al politicii de dezvoltare intensivă a industriei,
al valorificării superioare a rezultatelor cercetării științifice
pe coordonatele afirmării dinamice, competitive
în glorioșii ani ai Republicii, in ampla
I operă de edificare a societății socialis* te, ultimele două decenii au revoluțio
nat și revitalizat o serie de domenii de acti
vitate, între acestea înscriindu-se îndeosebi acelea care asigură valorificarea superioară a
resurselor materiale și înglobează un mare
volum de noutăți tehnico-științifice. Gîndirea
cutezătoare, vizionară, profund științifică a
secretarului general al partidului, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, privind progresul
multilateral al țării, dezvoltarea economiei
românești în relație nemijlocită cu tendințe
le economiei mondiale și cuceririle noii re
voluții științifico-tehnice se regăsește cu
claritate în modul în care a fost concepu
tă și orientată dezvoltarea prioritară a chi
miei și petrochimiei. In acest sens, relevind
succesele remarcabile ale dezvoltării indus
triei românești, secretarul general al parti
dului a subliniat, în Expunerea de la sfîrșitul
lunii noiembrie, că producția industriei chi
mice a cunoscut cea mai mare creștere
dintre toate ramurile economiei.
Viața confirmă că pretutindeni unde se
produc și se consumă bunuri materiale, unde
se stimulează rodnicia pămîntului și se
string recolte bogate, unde se transportă
bunuri sau persoane, unde se recepționea
ză, se transmit sau se prelucrează informa
ții, pretutindeni unde se depun strădanii
pentru dezvoltarea economiei naționale,
pentru ridicarea nivelului de trai material și
spiritual al oamenilor, chimia este prezen
tă cu infinitele sale posibilități de a acțio
na asupra proceselor structurale ale mate
riei, asigurînd obținerea unor noi și pre
țioase produse utile prin valorificarea, la un
nivel superior, a unor principale resurse natu
rale ale țării.
In cele patru cincinale ce au trecut de
la Congresul al IX-lea al partidului, chi
mia a cunoscut cea mai dinamică evoluție,
cele mai rapide ritmuri de dezvoltare, reali-

zind, în anul 1987, o producție industrială
de circa 220 de ori mai mare in compa
rație cu cea a anului 1950. Creșterea vo
lumului producției industriale a chimiei și
petrochimiei a făcut ca ponderea acestor
ramuri în totalul producției industriale să se
ridice în momentul de față la aproape 20
la sută. La dezvoltarea industriei chimice ro
mânești, la procesul de modernizare a pro
ducției și de creștere a calității și compe
titivității produselor o contribuție hotăritoare și-au adus cercetarea științifică și in
gineria tehnologică, aflate sub îndrumarea
de înaltă competență și autoritate științifi
că a tovarășei academician doctor inginer
ELENA CEAUȘESCU, savant de largă recu
noaștere internațională și strălucit om po
litic.

eferfndu-se Ia mărețele succese obținute
de țara noastră în edificarea unei in
dustrii chimice moderne, tovarășa aca
demician doctor inginer Elena Ceaușescu sub
linia în cuvîntarea rostită la al lll-lea Congres
Național de Chimie : „In anii construcției
socialiste, și îndeosebi in ultimii 20 de ani,
s-au realizat mari centre și combinate
industriale, amplasate, practic, in toate zo
nele țării. Se poate afirma că industria chi
mică românească cuprinde toate sectoarele
moderne ale chimiei și ocupă un loc impor
tant în întreaga dezvoltare economicosocială a patriei noastre. Industria chimică
românească produce astăzi circa 20 la sută
din întreaga valoare a producției-marfâ in
dustriale și satisface in cea mai mare mă
sură cerințele economiei naționale, ale în
tregii țări".
Economia națională beneficiază astăzi de
o industrie chimică puternică, cu o struc
tură modernă a producției. La o serie de
sortimente, producția pe locuitor se situea
ză la niveluri comparabile cu cele obținu
te de țări puternic industrializate. La fibre

R

si fire sintetice, cauciuc sintetic, mase plas
tice, amoniac, îngrășăminte chimice, acid
sulfuric, sodă caustică - pentru a ne referi
doar la cîteva din cele mai importante pro
duse care definesc progresul industriei chi
mice, ca și al altor ramuri ale economiei —
statisticile internaționale situează țara noas
tră pe locuri de frunte.
Chemată să aducă o contribuție de ma
ximă importanță la dezvoltarea economicosocială a tării. Ia accentuarea caracterului
său intensiv, chimia se înscrie și în actua
lul cincinal orintre ramurile cu cel mai înalt
ritm de creștere a producției. Așa cum re
zultă din documentele Congresului al
Xlll-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului, în comparație cu sarcinile stabilite la
nivelul economiei naționale, sarcinile indus
triei chimice și petrochimice sînt superioa
re. Iată în acest sens un singur exemplu :
dacă la nivelul economiei naționale produc
tivitatea muncii trebuie să crească cu un
ritm mediu anual de aproximativ 11,2 la sută,
în industria chimică se prevede un ritm
mediu anual de circa 15,8 la sută. Eforturi
susținute au fost depuse și vor trebui să fie
făcute în continuare pentru prelucrarea și
valorificarea superioară a materiilor prime,
reducerea considerabilă a consumurilor ma
teriale și energetice, creșterea calității și
competitivității produselor, a eficienței eco
nomice în general.
In contextul dezvoltării generale a indus
triei, chimiei românești îi revin sarcini de o
deosebită complexitate privind modernizarea
tehnologiilor, valorificarea superioară a ma
teriilor prime, ridicarea nivelului calitativ și
a eficienței economice. In toate aceste
direcții de acțiune cuvîntul hotărîtor trebuie
să-l aibă cercetarea științifică capabilă să
ofere soluții viabile, competitive, eficiente
pentru sporirea contribuției chimiei la dez
voltarea economico-socială a țării.

CELE MAI ÎNALTE RITMURI
DE CREȘTERE DIN ECONOMIE
lnscriindu-se in coordonatele ■politico-strategice caracteristice diferitelor etape de dezvoltare eco
nomico-socială a țării noastre, industria chimică s-i situat, in ultimele două decenii, intre ramurile cele
mai dinamice ale economiei românești.

® In perioada 1965—1987 au fost puse
în funcțiune în industria chimică și petro
chimică peste 1 250 de obiective și capa
cități de producție.

• Volumul producției-marfă din dome
niul chimiei și petrochimiei a fost în anul
1987 de 7,2 ori mai mare decît cel înregis
trat în anul 1965, crescînd într-un ritm
mediu anual de 10,5 la sută.
© Ponderea industriei chimice și petro-

chimice în totalul producției industriale a
României este de aproape 20 la sută.
© Față de anul 1965, în 1987 s-au ob
ținut creșteri importante la produsele de
bază ale industriei chimice : ® îngră
șăminte chimice — de 9,9 .ori ® medi
camente — de 4,8 ori © lacuri și vopsele
— de 4,2 ori ® fibre și fire sintetice — de
55,8 ori © detergenți — de 4,4 ori © polie
tilenă — de 19,î ori • PVC — de 6,7 ori
• cauciuc sintetic — de 5,6 ori ® anve
lope — de 3 ori © aluminiu — de 27,8 ori.

Ponderea chimiei în dezvoltarea de ansamblu
a industriei noastre
în comparație cu anul 1945, producția industrială
a crescut de 128 ori. S-au creat noi ramuri moderne.
Producția de oțel a crescut de circa 120 ori, INDUSTRIA
CHIMICĂ DE PESTE 1300 DE ORI, construcția

de mașini de peste 500 ori. S-au dezvoltat puternic

industria ușoară, alimentară, a bunurilor de consum.

CONTRIBUȚIA DECISIVĂ A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Marile progrese ale industriei chi
mice sînt organic legate de activita
tea de cercetare științifică și ingine
rie tehnologică, de rezultatele de pres
tigiu ale școlii românești de chimie,
al cărei ilustru reprezentant este to
varășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. Lucrările sale în
domeniile polimerizării stereospecifice a izoprenului, polimerizării anionice, rășinilor de hidrocarburi, elastomerilor terpolimeri, catalizatorilor
de polimerizare a unor compuși macromoleculari, sintezelor unor plastifianți și altele au astăzi, pe plan
mondial, valoare de referință, con
feră chimiei românești un înalt pres
tigiu internațional. Mărturie stau,
bunăoară, combinatele chimice reali
zate pe baza tehnologiilor și cu uti
laje românești, in țara noastră și în
alte țări.

PREZENȚĂ ACTIVĂ ÎN CIRCUITUL
INTERNAȚIONAL DE VALORI
Dezvoltarea puternică a industriei chimice rom ănești in ultimele cincinale, sporirea și diversificarea
nomenclatorului de fabricație, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, competitivitatea produ
selor realizate iși găsesc in mod convingător reflectarea in creșterea continuă a contribuției acestei
ramuri la extinderea exportului.

• România exportă circa 230 de pro
duse chimice și petrochimice în peste 100
de țări ale lumii.
• An de an, volumul exportului indus
triei noastre chimice înregistrează valori
ascendente. Astfel, comparativ cu anul
1980, exportul a crescut cu 39 la sută în
1985 și se estimează că va fi cu 60 la sută
mai mare în 1988.
• Ponderea produselor chimice în ex
portul total al țării a crescut de la 1,7 la

® In actualul cincinal, circa 95 Ia
sută din producția industriei chimice
se va realiza pe baza tehnologiilor
originale românești.
© In anul 1987, ca urmare a acti
vității de cercetare, au fost asimilate
in fabricație 620 produse și sortimente
noi, din care peste 300 în unitățile de
cercetare. De asemenea, au fost va
lorificate în producție 150 de tehno
logii elaborate de unitățile Institu
tului central de chimie.

• Pentru asigurarea materialelor
de mare puritate și cu înalte caracte
ristici fizico-chimice necesare unor
sectoare de vîrf ale industriei elec
tronice, aeronautice, energeticii nu
cleare, în unitățile de cercetare s-au
organizat puternice sectoare de pro
ducție. Valoarea producției obținute

Toate sectoarele au cunoscut o însemnată dezvoltare.

sută în 1950 Ia 7,6 la sută în 1965 și la 13
la sută în anul 1987.
© Sporirea eficienței în acest domeniu
este ilustrată de faptul că a crescut an de
an ponderea unor produse chimice și pe
trochimice superior prelucrate. Astfel, în
comparație cu anul 1965, exportul de
medicamente a crescut de 65 de ori, de
hîrtie de 8,8 ori, de anvelope de 4,6 ori,
de fibre artificiale de 15 ori, iar cel de fire
și fibre sintetice de 136 ori.

O perspectivă mobilizatoare
în aceste sectoare practic s-a dublat
în anul 1987 față de 1985.
• Ample colective formate din cer
cetători științifici, specialiști din pro
ducție și cadre din învățămîntul su
perior de chimie, coordonate de In
stitutul central de chimie, sînt an
grenate în transpunerea în practică
a măsurilor cuprinse în programele
de organizare și modernizare a in
dustriei chimice. Astfel, în programele
unităților industriale au fost sau sînt
în curs de realizare circa 4 300 de
măsuri care vor determina utilizarea
deplină a capacităților de producție.

îmbunătățirea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, reducerea consu
murilor specifice, creșterea gradului
de valorificare a materiilor prime și
materialelor, sporirea eficienței eco
nomice în toate unitățile chimiei.
© Prin contribuția cercetărilor pro
prii, ponderea produselor de nivel
tehnic și calitativ mondial ridicat din
valoarea produselor de bază a înre
gistrat an de an o dinamică ascen
dentă, ajungînd la peste 80 la sută
în anul 1987 și urmează să atingă
96 la sută în anul 1990.

ln perspectiva anului 1990 și a deceniului urmă tor, restructurarea industriei chimice, in concordanță
cu potențialul resurselor proprii, va implica dezvoltarea prioritară a unor ramuri care să valorifice in
mod superior materiile prime existente in țară și promovarea intensă a subramurilor și grupelor de
produse care răspund cel mai bine criteriilor consumului minim de resurse și creșterii efi
cienței economice.

• Potrivit documentelor
Xlll-lea al partidului, se va
de prelucrare superioară a
rindu-se creșterea ponderii
la 70 la sută.

Congresului al
adinei procesul
țițeiului, urmăproduselor albe

• Vor fi amplificate cercetările pentru
creșterea gradului de chimizare a gazului
metan, a gazelor de sondă și gudroanelor
de cocserie, precum și în scopul obținerii
de hidrocarburi chimizabile, metanol și
alte surse nepetroliere.
© Sporuri importante se prevăd la chi
mia de sinteză fină, produse de mic tonaj,
materiale ultrapure semiconductoare și

monocristale, reactivi de înaltă puritate și
alte substanțe chimice pure.

• Se va dezvolta producția de îngră
șăminte chimice lichide și a celor complexe
cu microelemente.
• Fabricarea de fibre și fire chimice
urmează să se realizeze îndeosebi pe
seama sortimentelor cu valoare ridicată.
© Va crește ponderea produselor de
biosinteză și sinteză fină.

• Vor fi introduse tehnologii de sinteză
pentru fabricarea de noi sortimente de
cauciucuri și materiale plastice.

Potrivit politicii de dezvoltare echilibrată, armonioasă, a tuturoi
zonelor țârii, promovată cu consec
vență de partidul nostru, industria
chimică și petrochimică este pre
zentă astăzi, prin unități puternice,
moderne, avînd la bază tehnologii
originale - rod al cercetării științi
fice proprii - în toate județele pa
triei. Orașul Victoria, Borzești, Pi
tești, Brazi, Tirgu Mureș, Piatra
Neamț, Midia-Năvodari, Timișoara,
Bacău, Slobozia, lași, Brăila, Turnu
Măgurele, Drobeta-Turnu Severin,
Călărași, Sfintu Gheorghe sint doar
citeva din localitățile in care au
fost construite platforme complexe,
cu dotări tehnice de inalt nivel,
unde se realizează sute și mii de
produse chimice.
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TEZE ȘlOR[ENTĂIll ALE MAGISTRALEI
EXPUNERI A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

CONȘTIINȚA SOCIALISTĂ
-factor al dezvoltării societății noastre©
„Este necesar să intensificăm activitatea politică, educativă, cultu
rală, de ridicare a conștiinței revoluționare a tuturor oamenilor muncii,
să punem în evidență noile și noile cuceriri ale științei și tehnicii, ale
cunoașterii umane în general, pornind de la concepția științifică despre
lume și viață - materialismul dialectic și istoric".

Centrul de creație și cultură „Cîntarea României", din Tîrgoviște

Foto : Eugen Dichiscanu

NICOLAE CEAUȘESCU
Problemele actuale ale activității politico-educative, ale rolului său
In dezvoltarea contemporană a României s-au aflat în centrul dezba
terii pe care a organizat-o redacția noastră, dezbatere la care au parti
cipat : conf. univ. dr. Florin Georgescu, lector univ. dr. Ana Bazac^
dr. Nicolae Culic și Veronica Dediu, președinta Consiliului orășenesc
de educație politică și cultură socialistă din Rîmnicu Sărat, județul
Buzău.
•

Formarea omului nou — rezultat
I dezvoltării de ansamblu a societății
icolae Culic : Făurirea sociesocialiste multilateral dezvol' presupune continuarea, pe un
1 superior, a transformărilor reiționare în toate sectoarele vieții
eriale și spirituale. Acest dinam continuu al practicii social
rice socialiste iși pune pecetea și
ira activității politico-ideologice,
istemului de valori al societății
aliste. Prefacerile înnoitoare din
revoluției și construcției socia', care au determinat o restrucre radicală a întregii vieți so5, economice și politice a socienoastre, au condus la schimbări
i domeniul valorilor, normelor și
rațiilor umane, constituindu-se
nou sistem de valori în care
tea se întrețin și se completează
nic, contribuind unitar la proarea unui nou umanism, umaîul revoluționar, socialist.
>ua etapă de dezvoltare a panoastre, ale cărei trăsături sînt
lite în Expunerea tovarășului
lae Ceaușescu din 28 noiembrie,
ică în mod necesar afirmarea
nai puternică a spiritului de răslere, de cinste, de disciplină și
ie, a înaltelor valori moral-po! proprii omului nou, construcmnștient al socialismului și coismului. Așa cum sublinia
rășul Nicolae Ceaușescu în re1 Expunere, „activitatea ideolopolitico-educativă de formare
îului. nou, cu o înaltă conștiință
luționară. socialistă constituie
din problemele de importanță
îbită in actuala etapă de dezre a societății noastre sociamsformind, pentru prima oară
dorie, dezvoltarea speietății u: într-un proces conștient, șo
imul constituie cadrul obiectiv,
ce elaborării, realizării și conirii valorilor specifice noii orînsociale. al afirmării principiilor
și echității socialiste, a norr socialiste de viață.
rin Georgescu : Cu deosein perioada de după Con1 al IX-lea — care a marnouă epocă în dezvoltarea eco:o-socială a țării, descătușind
iile creatoare ale întregului po- procesul de creare a valorilor
teristice socialismului a cunosamploare fără precedent. Ex
ale unor nevoi autentic umane,
oii atitudini a omului față de
atea socială, aceste valori con» o mărturie a Cerințelor și aș
ilor societății noastre socialiste,

care deschide posibilități nelimitate
afirmării tot mai puternice a mem
brilor săi în toate sferele vieții so
ciale.
Apariția și dezvoltarea valorilor
generate de noua orînduire socială
— patriotismul socialist, revoluțio
nar, dragostea și atașamentul față de
partid, unitatea poporului în jurul
partidului, apărarea și dezvoltarea
proprietății socialiste, întrajutorarea,
stima și respectul reciproc, spiritul
militant, revoluționar, solidaritatea
cu forțele înaintate, progresiste de
pretutindeni — reflectă în planul
sistemului de valori modificările sur
venite în condițiile materiale și spi
rituale ale societății, capacitatea so
cialismului de a imprima viețji spi
rituale o fizionomie proprie, supe
rioară.
Ana Bazac : Trebuie să remar
căm aici faptul că, în primii ani ai
procesului revoluționar din țara
noastră, s-a conturat o contradicție
intre obiectivele noi ale activității
politico-ideologice — formarea con
științei revoluționare a maselor — și
-substanța" umană existentă, foarte
diferită, în care modelul uman al
militantului revoluționar coexista cu
omul „vechi", cu o conștiință poli-,
tică alienată. încrederea in forța în
noitoare a revoluției coexista cu încă
larga răspindire a valorilor indivi
dualiste, rolul efervescent al mijloa»celor de informare revoluționară cu
o anumită rhoștehire a ăcțivităților
ideologice manipulative, dominante
în vechea societate românească și
cu numărul redus de cadre compe
tente specializate în activitatea politico-ideologică etc. Nimeni nu poate
ignora faptul că rezolvarea acestei
contradicții a avut și are un carac
ter preponderent pozitiv, inscriindu-se intre succesele făuririi noii
societăți și aducî'nd schimbări nota
bile în concepția generală a oame
nilor. Activitatea politico-educâtivă
a contribuit neîndoielnic la înscrie
rea unor rezultate’ ascendente în bi
lanțurile anilor care s-au succedat,
dar și nerealizările, lipsurile și con
tradicțiile pot fi considerate nu mai
puțin ca o urmare a răminerilor în
urmă din activitatea politică, forma
tivă. „Dacă în primii ani ai con
strucției socialiste, activitatea politico-educativâ de propagandă a avut
un rol foarte însemnat în mobiliza
rea maselor populare, a întregului
popor pentru învingerea greutăților
și asigurarea mersului înainte al
tării, treptat, evidențiază tovarășul
Nicolae Ceaușescu, această activitate

a slăbit intr-o anumită măsură". A
apărut astfel evident faptul că re
zultatele în construirea noii conști
ințe social-politice sint încă în urma
realizărilor și ritmului de dezvoltare
din alte-domenii, de exemplu din cel
al forțelor de producție. Cauzele ră
minerilor in urmă din activi
tatea politico-educâtivă sînt le
gate, după cum remarca tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de faptul că, într-o anumită perioadă, forțele prin
cipale au fost concentrate pe proble
mele economico-sociale. De aici, O
subapreciere, a activității politicoeducative care a provenit și din im
presia că rezultatele bune sînt în
funcție de performanțele tehnice și
mai puțin de cele ale activității po-

Înflorirea vieții spirituale

și promovarea valorilor umaniste
ale noii orînduiri
Nicolae Culic : Deși practic neli
mitată, avind în mod necesar un
caracter multiplu, sfera valorilor so
ciale ale socialismului se centrează
unitar in jurul omului — valoarea
supremă a societății noastre. Socia
lismul își dovedește superioritatea
față de toate orînduirile sociale an
terioare prin faptul că, asigurînd o
existentă demnă, eliberată de ex
ploatare, asigură posibilitatea reală
ca năzuințele și aspirațiile cele mai
înalte ale omului să se transforme
în realitate. Pe măsura înaintării pe.
drumul construirii societății socialis
te și comuniste, egalitatea, drepta
tea, libertatea, ca și celelalte valori
fundamentale ce definesc existența
umană autentică, se transformă din
simple concepte sau năzuințe, mai
mult sau mai puțin abstracte, în rea
lități feoncrete; în valori cu o tot mal'
d.eiisăi; subsțaițjă ,, umană, istorică și
socială.
Florin
Georgescu :
Socialismul
nu numai că preia și dezvoltă
valorile înaintate ale trecutului
(dragostea față de patrie, nă
zuința de dreptate, demnitatea și
mîndria națională, setea de liberta
te socială și națională, hărnicia și
cinstea, curajul și încrederea in pro
gresul cunoașterii), ci realizează și
condițiile îmbogățirii conținutului
lor. în noile condiții concret-istorice create de socialism, conținutul acestor valori se schimbă, capătă noi
determinații care reflectă schimbă
rile petrecute în baza economică a
societății, in relațiile sociale și în
întreaga suprastructură.
Veronica Dediu : în Expune
rea din 28 noiembrie, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia, încă o
dată, in acest cadru, importanța ac
tivității cultural-educative, a clima
tului favorabil creației spirituale
pe care il reprezintă Festivalul na
țional „Cîntarea României". Marea
manifestare culturală națională — ajunsă în prezent la cea de-a șap
tea ediție —, arăta secretarul gene-

MUZEUL DIN MUZEU
In atribut definitoriu pentru
tnicipiul Cluj-Napoca de azi
e pe lingă cel economic și știific și acela de puternic centru
istic al tării. Muzeul de artă, cu
narcabilele sale valori care etază curente și personalități arice, creații reprezentative penarta românească, a devenit,
i ales în ultimii ani, o instituție
irezentativă a vieții spirituale
jene, locul unde se interferează
îumărate manifestări culturale,
la expoziții cu caracter pernent, expoziții temporare perale sau
colective,
expoziții
agiale pînă la renumitele „seri
jene“, care aduc în prim-plan
■nimente și personalități ce aulează istoria de ieri și de azi a
julul și a țării sau întîlnirlle
„Prietenii muzeului", creatori
iubitori de artă plastică.
Hrectoarea muzeului. Alexandra
s, ne confirmă că pe măsură
Clujul a dobîndit noi dimenni culturale — activitatea laboisă, clădită de artiști reprezenvi, a Institutului de arte plasși a Liceului de artă, a filiaUniunii artiștilor plastici, o
iresionantă mișcare a artiștilor
atori, circumscrise toate în ca1 Festivalului național „Cin■a României", manifestare stilatoare a talentelor autentice si
receptare a valorilor culturale
planul educației patriotice și
atice — a sporit de la un an la
il numărul donațiilor, al colec>r datorate unor oameni pasioi, iubitori de artă ale căror
danii, gust și competență și-au
it forma de utilitate publică,
ală cea mai adecvată. Numai
perioada 1976—1988 au fost doe muzeului de artă clujean
te 2150 de obiecte de artă —
ări de pictură, sculptură, gra, artă decorativă, în special
artă românească, dar și lucrări
asemenea de mare valoare, de
i universală, intrate de acum
patrimoniul cultural național,
e peste 22 000 de lucrări retă curente, școli,
activitatea
tinuată pe planuri noi. supeire a unor mari artiști din geațiile ultimelor decenii și de
integrate in viața atît de bo1 a artelor plastice din țara
stră din această fecundă și rezentativă perioadă din istoria

țării. Existența
în patrimoniul
muzeului a unui mare număr de
colecții particulare de artă, do
nații ale unor artiști, ale unor
membri de familie sau persoane
particulare care au colecționat in
decursul timpului lucrări de artă
și care au înțeles că aceste valori
sint și trebuie să se înscrie în cir
cuitul public, să îmbogățească pa
trimoniul artistic al Clujului și al
țării, a determinat organele locale,
forurile culturale clujene și cen
trale să organizeze la Cluj-Napo
ca o secție de donații a muzeului.
S-a afectat acestui scop o clădire
adecvată, o construcție în stil ba
roc — pe strada 23 August nr. 22
— din zona centrală a orașului,
care, cu contribuția unor
pricepuți arhitecți, proiectanți, mu
zeografi, a unor instituții, a fost
renovată și amenajată în acest
scop. S-a realizat astfel un ade
vărat muzeu într-un muzeu, cu
săli spațioase, luminoase, cu de
talii care să pună în valoare lu
crările de artă expuse. Zilele tre
cute, secția donații a muzeului,
care, așa cum menționam, este o
nouă și reprezentativă instituție
culturală clujeană, a fost deschisă
pentru public. Iubitorii de artă întîlnesc aici peste 120 de lucrări de
pictură, sculptură, grafică, artă de
corativă aparținînd unor artiști ca
Romul Ladea, Catul Bogdan, Au
rel Ciupe, Ion Sima, Perlele Capidan, Petre Abrudan. Anton Lazăr,
Gy. Szabo Bela, Petru Feier, An
ton Lazăr, Egon Marc Lovith. Eu
gen Gîscă, Emil Cornea,
Sabin
Nemeș, Francisc Kosa Huba, Wal
ter Witman,
Alexandru
Mohi,
Anastasie Demian, Teodor Harșia,
Ion Tolan, Letiția Muntean și alții.
Pe lîngă sălile care cuprind co
lecțiile amintite, clădirea dispune
de un amplu spațiu pentru expo
ziții temporare. O dată cu deschi
derea acestei secții a fost verni
sată aici și o expoziție de lucrări
de artă contemporană din patri
moniul muzeului. Acest gen
de
manifestări, a menționat
direc
toarea muzeului, se organizează
sub un generic semnificativ: „Clu
jul artistic. Mărturie și partici
pare", cu două secțiuni — „Sen
suri ale tradiției" și „însemne
ale timpurilor noi". Sînt de ase
menea, prevăzute să fie organizate

litico-educative. Ansamblul procese
lor din epoca contemporană (inclusiv
revoluția științifico-tehnică) și, mal
ales, construirea socialismului relevă
insă cu putere rolul prioritar al per
formanțelor umane față de cele teh
nice. Controlul democratic al acestor
performanțe vizează în primul rînd
consensul lor cu interesele și aspi
rațiile maselor, orientarea larg uma
nistă a obiectivelor generale printr-o
activitate politico-educâtivă consis
tentă și eficientă. Perfecționarea acestei activități reprezintă, astfel, o
latură inseparabilă a perfecționării,
a trecerii la o nouă calitate în în
treaga activitate economico-socială
în etapa actuală de dezvoltare a ță
rii noastre.

aici o serie de manifestări cultu
ral-educative, de genul „Museion",
seri muzicale, microrecitaluri, microconcerte simfonice, seri de poe
zie, prezentarea unor cicluri de
filme de artă însoțite de. întîlniri,
simpozioane, conferințe cu partici
parea unor personalități artistice
și științifice clujene din alte cen
tre ale țării. Deschiderea acestei
secții constituie totodată un ge
neros îndemn adresat și altor ar
tiști, colecționari pentru a putie
în circuitul public lucrări de artă
remarcabile pe care le dețin, conștienți că, așa cum menționa pic
torul Ion Sima în actul de dona
ție, aceste creații artistice intrate
în patrimoniul cultural
național
devin un bun spiritual al întregu
lui popor și sporesc contribuția la
înfrumusețarea spirituală a oame
nilor.
Lărgirea căilor de acces la artă
șl cultură, întărirea utilității pu
blice a instituțiilor, colecțiilor, mu
zeelor constituie, în acești
ani,
preocupări susținute. în acest spi
rit și in asemenea condiții, mulți
colecționari de artă și-au văzut vi
sul împlinit: de a avea o colecție
de utilitate publică,' de a da marii
lor pasiuni o funcție socială, edu
cativă. Unul dintre ei de altfel
mărturisea : „Am dăruit poporului
colecția maa de artă deoarece ta
lentele pe care le-am întrunit sint
ale poporului, ele fac mîndria lui"
(K. H. Zambaccian). Iar un alt
eminent colecționar spunea, la
rindul său : „Mă gîndesc că pen
tru un colecționar autentic, pentru
un iubitor de artă nu poate fi
mulțumire mai deplină decit să
știe că modestul lui efort se bucură
de o asemenea solicitudine, că
bucuria adusă de operele îndrăgite
și colecționate se multiplică, se
ridică Ia puterea sutelor de mii
de noi și noi iubitori de artă care
au astfel posibilitatea să se instru
iască, să-și perfecționeze gustul,
să-și înalțe mintea și sufletul.
Acesta este de fapt rostul artei"
(H. Avakian). Adevărata răsplată
a muncii aristice, a artei în ge
neral, este numai întîlnirea cu cei
mulți. Operele de seamă, creațiile
nemuritoare sînt menite să bucure,
să înalțe omul.
Marin OPREA
corespondentul „Scînteii"

ral al partidului, „s-a transformat
intr-o puternică mișcare de creație
științifică, tehnică, culturală, artis
tică de masă, a făcut ca zeci și sute
de mii de tineri de Ia orașe și sate
să participe intens Ia această acti
vitate de ridicare pe o treaptă su
perioară a nivelului de cultură". Ca
organism menit să concure la co
ordonarea unitară a activității po
litico-ideologice și cultural-artistice,
a tuturor factorilor cu atribuții in
aceste domenii, să generalizeze ex
periența înaintată, Consiliul de educație politică și cultură socialis
tă al orașului Rîmnicu Sărat urmă
rește îndeaproape implicarea activă
a tuturor factorilor educaționali în
transpunerea în viață a sarcinilor
privind formarea unui om nou, cu
o concepție.. ,re.VpJiiționară despre
lume și viața, înarmat cu cele mai
noL cuceriri /ale -științei și . tehnicii,,
care să CUnoasfă temeinic și să'
aplice întocmai politica partidului și
statului nostru. Consiliul rîmnicean
a acumulat o bună experiență în
realizarea unei activități politico-e
ducative și cultural-artistice bogate.
Faptul că, în afara celor 17 mem
bri titulari, consiliul reunește și an
trenează la întreaga sa activitate
peste 100 de activiști obștești, din
cadrul organizațiilor de masă, sin
dicat, U.T.C., de femei, O.D.U.S., asigură premise favorabile pentru o
bună conlucrare în realizarea acti
vităților sale. în același timp, prin
această coordonare unitară se evită
suprapunerile și paralelismele în
desfășurarea acțiunilor politico-edu
cative, iar premisele capătă expre
sie concretă prin eforturile tuturor
celor care-1 compun — de a atinge
scopul pentru care a fost creat.
Prin realizarea unui sistem adec
vat de lucru, consiliul de educație
politică și cultură socialistă poate și
trebuie să-și afirme, din. ce în ce
mai bine, rolul de coordonator al
eforturilor tuturor factorilor educa
ționali, valorificind superior largile
posibilități de organizare a unor ac
țiuni eficiente în planul formării și
educării comuniste a oamenilor.
Dezbatere realizată
Ioan STANESCU

de

(Urmare din pag. I)

sindicale. Atribuții ? S-o luăm pa
categorii : întîi probleme ale asi
gurării condițiilor de muncă, de la
măsurile de protecția muncii pînă
la buna întreținere a grupurilor so
ciale, condițiile de mediu, moder
nizarea locurilor de muncă etc.
etc. Apoi valorificarea biletelor
pentru stațiunile de odihnă și tra
tament, recuperarea capacității de
muncă, educația sanitară, microcantine și bufete de incintă, buna
întreținere și funcționare a cămi
nelor de nefamiliști, pomul de iar
nă și cadourile lui „Moș Gerilă" —
e tocmai ce ne preocupă în clipa
de față... Și multe altele. De la
analiza repartizării fondului locativ
— avem în subordine și comisia
pentru atribuirea locuințelor —
pînă la condițiile de învățătură in
liceul și școala profesională ale
uzinei...
— Cînd le faceți pe toate astea ?
— în fiecare zi cîte ceva și reu
șim. Trebuie ceva strădanie, ceva
suflet... Și dacă te gindești că toa
te cite le avem in grijă sînt nece
sități vitale ale oamenilor și că,
fără intervenția noastră, se pot ivi
dereglări, atunci nu te mai întrebi
nici cit timp îți consumă o aseme
nea responsabilitate, nici de ce
n-ar face alții treaba asta... Pe noi
ne-a ales obștea, noi o facem. Alții
au alte atribuții, nu mai puțin im
portante.
— De cîți ani faceți o asemenea
muncă obștească 7
•
— O, de mult, din '47. Aici, la
asigurările sociale, sînt de curînd.
Dar am avut mereu însărcinări.
Mai întii la U.T.C.,.apoi la partid
și la sindicat. Mereu, de cînd exist
ca om al muncii, ca cetățean
major.
„De cînd există ca cetățeni ma
jori", sute de oameni din această
întreprindere îndeplinesc alte și
alte atribuții „nu mal puțin impor
tante", în zeci de alte domenii.
Care cer, și ele, strădanie, înțele
gerea răspunderilor și... „ceva su
flet". Discut, spre exemplu, cu tî-

didactice. Cooperatorii din sat și-au
Comuna suceveană Moara a pri
spus „și noi știm să jucăm", și un
mit in urmă cu cîțlva ani „Ordinul
număr de 16 dintre ei, cei mai taMuncii" clasa a Il-a pentru rezulta
lentați, au constituit formația de
tele deosebite obținute in îndeplini
dansuri, care și-a ciștigat deja apre
rea și depășirea sarcinilor de plan,
cierea oamenilor și din alte locali
social-culturale, buna gospodărire și
tăți ale județului.
înfrumusețare a. localității. Faptul
între formațiile artistice ale ele
nu este singular. în toți anii, cele
vilor se disting grupul vocal de fete
două cooperative agricole din co
„Cetioara" și grupul satiric „Vese
mună s-au situat pe locuri fruntașe
lia", medaliate cu aur la faza pe
pe județ în ceea ce privește produc
țară a celei de-a Vl-a ediții a
țiile obținute, mai cu seamă la griu,
„Cîntării României", ansamblul fol
porumb și cartofi. Pentru că, chiar
cloric, taraful de muzică populară și
dacă 870 din cei 4 400 locuitori ai
grupul de colindătoare. Se cuvine
comunei fac naveta în municipiul
făcută mențiunea că formațiile , ar
Suceava, aici lucrările agricole s-au
tistice valorifică tradițiile artei
efectuat la timp și de calitate. De
populare și bogatul folclor din zonă,
sigur, făcind abstracție de obișnu1iar grupurile satirice au cuprins in
tele excepții. Se poate spune insă
repertoriu aspecte din viata satu
cu certitudine că locuitorii comunei,
lui. modul diferit de participare la
în ansamblu, sînt gospodari vrednici,
munca în agricultură, poluarea
cărora le place munca. Dar lor le
place să-și petreacă și timpul liber
folclorului etc. între membrii for
cu folos. Argu
mente 1 In co
mună își desfă
șoară activitatea
14 formații, ar
tistice ale matu
rilor, cuprinzînd
peste 150 artiști
amatori. Cînd un
priceput șl ini
mos om al locu
lui,
Învățătorul
Constantin
Irimia, a vrut, . in
mațiilor se numără cooperatori — care
urmă cu 3—4 ani. .fă înființeze
sînt, cei mai mulți, mecanizatori —,
grupul pastoral „Miorița", nu știa
cadre didactice, medici,, lucrători la
pe care să-i refuze din foarte mulții
consiliul popular și, ceea ce poate
solicitanți. Pină la urmă au fost
fi considerat o reușită a consiliului
aleși 33 de oameni care se situează
loțal de educație politică și cultură
în frunte și la muncă, și la celelalte
socialistă, navetiști, care se inte
acțiuni obștești. Dacă la formațiile
grează în viața economică și soașezămintelor culturale se adaugă
cial-culturală a comunei. Prin nu
cele ale elevilor, iar numărul total
mărul mare al artiștilor amatori și
al membrilor se raportează la cel
al participanțîlor la acțiunile orga
al locuitorilor comunei, se observă
nizate, Festivalul național „Cîntarea
aici o densitate foarte mare de ar
tiști afriatori. Cineva ar putea spuhe * ROrhânfei" s-a transformat aici într-o puternică mișcare cultural-educă important nu-i numărul forma
țiilor. jci intensitatea activității de&^',. ■eativă de masă.
fășurâtel Deși în satul reședință de'
Pentru dezvoltarea conștiinței so
comună așezămintul de cultură este
cialiste a oamenilor, pentru forma
mic, avînd o sală cu numai aproxi
rea lor multilaterală, la așezămintemativ 100 locuri, formațiile artistice
le culturale se desfășoară o activi
susțin cu regularitate spectacole
tate mult mai complexă. Și chiar
cultural-educative. De altfel, ele
dacă în acest domeniu sînt și lucruri
prezintă spectacole în toate satele
perfectibile, în ansamblu se poate
comunei, precum și în alte localități
spune că activitatea politico-educadin cadrul consiliului unic agroin
tivă și culturală are eficiență in
dustrial, așa cum s-a întîmplat pe
planul participării concrete a oame
perioada desfășurării „Primăverii
nilor la munca în agricultură, în
general la viața economică a comu
culturale sucevene". în plus, grupul
nei. Dovada grăitoare o constituie
pastoral „Miorița", care a primit
rezultatele în pro'ducție de care am
medalia de aur și „Diploma de oamintit deja. în programele lunare
noare" la faza pe țară a precedentei
ale manifestărilor cultural-educati
ediții a Festivalului național „Cîn
ve de masă sînt cuprinse expuneri,
tarea României", prezintă spectaco
dezbateri, simpozioane, întîlniri cu
brigăzile științifice, pe diferite teme:
le ca formație artistică etalon, cu’
„Congresul al XIII-lea al P.C.R, —
prilejul instruirilor activului cultu
congresul devenirii comuniste a pa
ral din județ.
triei", „Prezent și viitor în știința
Iată și alte formații de renume :
agricolă", „Realizările de prestigiu
grupul satiric, colectivul de obiceiuri
ale științei și tehnicii românești —
populare și colectivul de teatru, în
— dovezi ale progresului multi
ființate în actuala ediție a festi
lateral al patriei în «Epoca
valului muncii și creației, grupul
Nicolae Ceaușescu»", „Familia și
vocal feminin, taraful de muzică
populară, montajul literar-muzical,
rolul ei în modelarea conștiinței so
cialiste a tînărului", „Universul în
la care trebuie adăugată neapărat,
lumina noilor cercetări", „Patrio
pentru istoricul constituirii ei, for
mația de dansuri bărbătești din
tismul revoluționar socialist — com
satul Liteni. Pentru că aceasta s-a
ponentă fundamentală a personali
înființat ca replică la o formație de
tății tînărului", „Codul eticii și edansuri alcătuită numai din cadre
chității socialiste — modul nostru

de a trăi și a munci", „Rolul școlii
in pregătirea forței de muncă in
etapa noii revoluții agrare", „Lupta
poporului român pentru unitate național-statală, coordonată fundamen
tală a istoriei patriei". Acestea sint
urmate de spectacole artistice, multe
dintre ele avînd loc în cadrul mai
larg al duminicilor cultural-științifice, cultural-educative sau culturalsportive. De o bună apreciere, deci
și de o participare numeroasă, se
bucură acțiunile cu filmul. Susținute
de oameni dăruiți acestei munci.
Eficiența activității politico-educa
tive și cultural-artistice ar putea fi
și mai mare. Aceasta presupune
însă îmbunătățirea stilului și meto
delor , de muncă ale consiliului co
munal de educație politică și cul
tură socialistă și, deopotrivă, ale
celorlalte organisme cu atribu
ții in domeniul de referință. Pen
tru că, deși așezămîntul. cultural
din satul Liteni,
spre deosebire de
cel din satul re
ședință de comu
nă, este mare și
funcțional,
aici
nu se întocmesc
programele ma
nifestărilor cul
tural-educative de
masă,
activitadesfășurintea
du-se numai pe baza indicații
lor
președintelui ■ consiliului de
educație politică și cultură socia-,
listă, care cuprinde în programele
de activități pe comună și acțiunile
ce trebuie să se desfășoare la Liteni. Apoi, o parte din manifestările planificate se amină sau nu se
mai țin deloc. Dacă în perioadele de
virf ale campaniilor agricole, cînd
oamenii sint mobilizați la munca în
cimp, frecventa acțiunilor este in
mod obiectiv mai mică, acum, in
perioada de iarnă, viața spirituală
"a comunei trebuie să cunoașpăo intensitate maximă. Aceasta este,
de altfel, și hotărîrea comltetului de partid : „Dacă ne raportăm activitatea la ideile și oriențările din Expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Plenara din
noiembrie, vedem că avem multe de
făcut pentru a ne ridica la nivelul
exigențelor puse în fața muncii
noastre, ne spunea tovarășa Coca
Nicoleta Meran, secretar adjunct al
comitetului comunal de partid. De
aceea ne reorientăm programele de
activitate ale așezămintelor cultu
rale, ale celorlalte instituții cu atri
buții educative în lumina tezelor și
indicațiilor secretarului general al
partidului. Avem în vedere intensi
ficarea mai ales a muncii politice
și educative, de formare a convin
gerilor materialist-științifice ale oa
menilor prin activizarea tuturor
membrilor consiliului de educație’
politică și cultură socialistă, a tu
turor celor 60 de cadre didactice, a
specialiștilor agricoli și a cadrelor
medicale, prin mai buna planificare
a muncii și organizarea cu o
frecvență mai mare a unor acti
vități complexe, interesante și atrac
tive, cu o mare forță de influența
re asupra gindirii și comportamentu
lui oamenilor".
Sava BEJINARIU
corespondentul „Scînteii"

Contraste între „scenele"
aceleiași comune

nărul președinte al comisiei ingi
nerilor și tehnicienilor, subinginerul Alexandru Nedelcu (în produc
ție proiectează tehnologii).
— Cu ce se ocupă această comi
sie ?
Surîde, poate, ușor jignit. Apoi
spune copvins :
— Se ocupă cu... forța gindirii
tehnice din Întreprindere. Are atri
buții în tot ce se cheamă
dezvoltare tehnică și tehnologică...
Și, pe parcursul unui sfert de
oră, abia dacă izbutește să enu

tehnologice, s-a redus cu 20 la sută
consumul amestecurilor de turna
re, a crescut productivitatea mun
cii cu 60 la sută... Și e doar un
exemplu din zeci și zeci. Noi ur
mărim și inițiativa sindicală mun
citorească „Contul personal de
economii" la care participă, efec
tiv, toata uzina... Noi ne ocupăm
de mișcarea de invenții și inova
ții... Și cîte altele...
O discuție similară am avut și
cu ing. Adrian Breazu, tînăr și el.
responsabilul comisiei economice

Cu devotament, în slujba
intereselor obștii
mere domeniile de competență și
de activitate ale comisiei, care cu
prinde citeva zeci de oameni și
antrenează, de fapt, întreaga su
flare a uzinei.
..— Din toate programele de dez
voltare tehnică și tehnologică ale
uzinei, comisia noastră își alege un
număr de teme pe care le rezolvă
cu forțe proprii, concepînd soluții
și urmărind apoi realizarea lor. Ne
veți găsi astfel implicați în progra
mul calității, în cel al autoutilării,
în cel al modernizării și organiză
rii, în cel de reducere a consumu
rilor... Colective de specialiști din
diverse domenii tehnice studiază
teme, concep soluții, elaborează
proiecte... Ca sarcină obștească, in
afara celor care intră în atribuțiile
lor de serviciu... De exemplu, la
acțiunea de modernizare a turnă
toriei, noi am ales și am rezol
vat voluntar soluțiile tehnice pen
tru implementarea tehnologiei de
formare-turnare automată, a piese
lor din fontă. Prin asta s-au redus
cu aproape 30 la sută pierderile

(pentru generalizarea experienței
pozitive și organizarea întrecerii
socialiste), despre alte șl alte astfel
de activități care cuprind, în ulti
mă instanță, întregul personal al
întreprinderii.
— De ce faceți toate aceste lu
cruri ? i-am întrebat.
Alexandru Nedelcu : Pentru că
sînt necesare, pentru că toate aceste organisme ale activității ob
ștești sînt create pentru a spori ca
pacitatea noastră de a contribui la
efortul dezvoltării, pentru că știm
bine cu ce îi sîntem datori acestei
societăți care face totul pentru va
lorificarea întregului ei potențial
de progres și pentru a face din
fiecare membru al ei un om pe de
plin împlinit pe toate planurile...
Eu fac această muncă de cîțiva ani
și am văzut ce mare folos îi aduce
uzinei, și deci societății, cuprinde
rea capacității gindirii tehnice într-o activitate concentrată și bine
concertată în rezolvarea celor mai
importante probleme ale progresu
lui tehnic și tehnologic.

Adrian Breazu : Pentru ce! depun
această activitate fără altă răspla
tă decît aceea a mulțumirii sufle
tești ? Tocmai pentru că această
mulțumire sufletească este, pentru
om, ceva extrem de- important,
esențial. Dacă ați cerceta bine,
ați vedea că aici, în uzină, absolut
toată suflarea este antrenată intr-una sau în mai multe forme de
activitate obștească. E și o veche
tradiție aici. O tradiție muncito
rească, revoluționară, veche și te
meinică. Un suflu care îi cuprinde
pe toți. Ați văzut la poarta uzinei
placa pe care scrie că în trecutele
orînduiri sociale muncitorul comu
nist care a lucrat aici, Petre Ionescu, a fost ucis mișelește pentru
că s-a așezat în fruntea luptei
muncitorilor de aici împotriva' ex
ploatării, pentru libertate și drep
tate socială, pentru orinduirea de
azi. Asta s-a întîmplat demult, dar
tradiția a rămas, ca un permanent
impuls pentru toți. Eu sînt tînăr
și, venind bici, am simțit acest
suflu cu vechi rădăcini și m-am
simțit inclus și antrenat. Fiecare,
aici, este un militant pentru ros
turile adinei ale acestei societăți.
Ca activist obștesc al partidului,
ca împuternicit al obștii în orga
nismele consiliilor populare, la or
ganizația de cartier, la comisia de
femei, in cultură sau sport, în
strinsa țesătură a organismelor
politice și sociale din întreprinderi
și instituții, din școli și facultăți,
în întreaga noastră societate, tră
iește, acționează inimos și perseve
rent, în milioane de exemplare, cu
tot atitea chipuri și particularități
acest om generos și neobosit — ac
tivistul obștesc. N-o face „ca să-și
umple timpul", ci dintr-o profundă
rațiune politică, aceea a participă
rii, a datoriei civice, a conștiinței
sale de militant pentru interesul
general, pentru bunul mers al unei
societăți care și-a. propus și reali
zează atît de ample obiective ale
emancipării sale.
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BIHOR : Prima rotire
la hidrocentrala Lugaș

HARGHITA

PANORAMIC JUDEȚEAN
• Pînă la data de
20 decembrie, un nu
măr de 28 unități economice din județ
au raportat îndeplini
rea planului anual la
producția-marfă, urmind ca pină in ulti
ma zi a anului să rea
lizeze o producție su
plimentară în valoare
de 150 milioane lei.
Printre aceste unități
se numără întreprin
derea minieră Bălan
și întreprinderea mi
nieră Harghita, între
prinderea de matrițe
și piese din fontă și
Întreprinderea „Tehnoutilaj" din Odorhei,
întreprinderea fores
tieră de exploatare și
transport Harghita.
O Concomitent
cu
activitatea de produc
ție, ai cărei indicatori
au fost realizați și de
pășiți lună de lună,
colectivul de oameni
ai muncii de la între
prinderea pentru pro
ducție industrială și
construcții căi ferate
din
Miercurea-Cluc
se preocupă constant
de înnoirea și moder
nizarea producției. De
curînd a fost omolo
gată aici mașina de
frezat zăpadă, desti
nată deszăpezirii arte
relor de circulație.
Concepută și realizată
integral in cadrul în
treprinderii,
mașina,
prin parametrii săi
funcționali, se situea
ză printre cele mai
bune cunoscute pe
plan mondial. Ea poa
te să foreze zăpada
în grosime de pină la
3 metri, aruncînd-o
lateral la distanță de
40—50 metri.
• Unitățile de mică
industrie
aparținind
consiliilor
populare
și-au îndeplinit planul
anual la producțiamarfă industrială, inregistrînd și o sub
stanțială
depășire.
Este o dovadă a pre
ocupării susținute pen
tru valorificarea su
perioară a resurselor
materiale și a forței
de muncă din unități
le administrativ-teritoriale ale județu

lui. Printre consiliile
populare care au ur
mărit constant dezvol
tarea și diversificarea
activităților de mică
industrie și prestări
de servicii se află cele
ale orașelor Gheorgheni, Borsec, Odor
hei, ale comunelor
Ciumani, Ditrău, Jo
seni, Tulgheș, Plăieșii
de Jos și altele.
O Ritmul înnoirilor
și în localitățile rura
le ale județului este
vizibil cu fiecare an
ce trece. Pe lingă do
tări edilitare, precum
școli și cămine cul
turale, dispensare și
complexe comerciale,
se înalță acum tot mai
multe blocuri cu apar
tamente spațioase, do
tate cu tot confortul.
Astfel, în centrele de
comună s-au construit
și pus la dispoziția
specialiștilor, a perso
nalului muncitor din
unități industriale și
agricole peste 2100
apartamente. în anul
viitor sînt prevăzute a
se construi alte 320
apartamente,
multe
dintre acestea avînd
asigurat frontul de lu
cru în perioada de
iarnă.
• Se acordă aten
ție folosirii surselor
neconvenționale de energie. în special a in
stalațiilor de captare
a energiei solare. Cele
72 instalații existente
— din care 43 sint ale
unităților
economice
și sociale, iar 29 ale
gospodăriilor
popu
lației — au produs în
acest an importante
cantități de energie.
Cele mai mari insta
lații aparțin între
prinderii miniere Har
ghita, unde se asigură
integral apa
caldă
pentru bucătărie și
vestiafe, întreprinde
rii „Tehnoutilaj" din
Odorhei, unităților aagroindustriale
din
Cristur. în județ func
ționează, de asemenea,
33 instalații de biogaz
și 5 instalații eoliene.
• Pe măsura condi
țiilor naturale deose

bit de favorabile prac
ticării sporturilor de
iarnă sînt și preocu
pările pentru amena
jarea și dotarea bazei
tehnico-materiale ne
cesare. Astfel, în ju
deț există două pati
noare
artificiale, la
Miercurea-Ciuc
și
Gheorgheni, o pistă
de gheață pentru pa
tinajul viteză la Mier
curea-Ciuc, 9 patinoa
re naturale în tot atîtea centre de comu
nă. Pentru practicarea
schiului există o tram
bulină de sărituri la
Gheorgheni și peste 20
pîrtii dotate cu schilift. S-a amenajat, de
asemenea, o moderni
zată pîrtie de sanie în
comuna Sărmaș, unde
se organizează marea
majoritate a competi
țiilor interj udețene și
naționale de sanie.

• în pas cu dezvol
tarea economică și
socială a tuturor ce
lor 9 localități urbane
ale județului, și orașul
Toplița înregistrează
ritmurile
accelerate
ale profundelor trans
formări
înnoitoare.
Dezvoltarea și apari
ția unor noi unități
economice,
precum
Combinatul de ex
ploatare și prelucrare
a lemnului. întreprin
derea de tricotaje și
Fabrica de încălță
minte. au determinat
schimbarea radicală a
orașului și în plan social-edilitar. S-au dat
în folosință, în ultimii
ani, peste 3 000 apar
tamente, s-au con
struit un complex tu
ristic, unități comer
ciale în suprafață de
6 000 mp, numeroase
unități prestatoare de
servicii, 2 licee cu
peste 40 săli de clasă,
un spital modern cu
250 paturi și policlini
că, o centrală telefo
nică și altele. Se află
acum în faza finisări
lor interioare un im
punător sediu al cen
trului de cultură si
creație
„Cîntarea
României1*.
Nicolae SANDRU

La hidrocentrala Lugas, pe Crlșul
Repede, a avut loc prima rotire la
un nou grUp energetic cu o putere
de 9 MW, reușită ce evidențiază
eforturile depuse pentru sporirea
zestrei energetice a țării. Compa
rativ cu anul 1974, cînd la Tarnița
intra în funcțiune prima hidrocen
trală dintre cele 16 care formează
în prezent modernul complex hi
droenergetic edificat in bazinele
superioare ale rîurilor Someșul
Mic, Sebeș și Criș, puterea instala
tă a sporit de 18,3 ori, iar produc
ția de energie electrică de 24 ori.
în prezent, hidrocentralele din
zonă, amplasate pe teritoriile ju
dețelor Alba, Bihor și Cluj, dispun
de o putere instalată însumînd 825
MW. De subliniat faptul că hidroenergeticienii de aici și-au îndepli
nit cu o lună în devans planul
anual la producția de energie elec
trică, succes obținut ca urmare a
atenției deosebite acordate funcțio
nării la parametri superiori și în
deplină siguranță a agregatelor și
instalațiilor, gospodăririi judicioase
a potențialului hidroenergetic al
lacurilor de baraj din zonă.
(Agerpres)

cinema
• Chirița în Iași: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13; 15;
17; 19
© Hanul dintre dealuri : FEROVIAR
(50 51 40) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 19
O Cucoana Chirița : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Miracolul: VOLGA (79 71 26) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, LIRA (317171) —
9’ 11" 13’ 15* 17" 19’
0 Zimbet de soare : COTROCENI
(81 68 88) — 15; 17; 19
0 Muzica e viața mea : DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
O Evadarea: AURORA (35 04 66) —
9; 11; 13; 15; 17; 19
© Tatăl lui Serioja : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9 ; 11; 13; 15; 17; 19
© Unde rîurile curg repede : FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Soluție de urgență : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Declarație de dragoste — 9; 11; 13,
si asta va trece — 15; 17; 19 : BUZEȘTI (50 43 58)

darea pentru fitoterapie se face în
mod diferențiat, de la bolnav la bol
nav. Iată în acest sens și opinia dr.
în biologie Mircea Alexan, specia
list cu o bogată experiență în fito
terapie :
— Intr-adevăr, tratamentul afecțiu
nilor hepatobiliare cu ajutorul plan
telor medicinale trebuie să se facă
nuanțat, în funcție de o serie de
elemente : simptome, starea genera
lă, afecțiuni asociate etc. Dacă pa
cientul a avut o hepatită recoman
dăm o plantă regeneratoare ca bază,
cum sînt fructele de armurariu și
rostopască. La suferințele spastice
— spasme ale vezicii biliare sau ca
nalului coledoc și dureri — se intro
duc. în plus, specii sedative si anti
spastice, ca talpa gîștii și flori de

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ
levănțică. Dacă boala se asociază cu
balonări, așa cum se întîmplă frec
vent, se adaugă Ia formula plantelor
hepatice plante carminative (care eli
mină gazele), cum sînt fructele de
armurariu și coriandru, busuioc, roiniță. Foarte adesea dischineziile bi
liare sint însoțite de constipație, care
este chiar simptomatică. In acest caz,
la formula fitoterapeutică se aso
ciază specii laxative, cum este coaja
de crușin, cu efect mai puternic, sau
volbura, cu efect mai blind.
Toate aceste recomandări se mo
difică însă dacă bolnavul are, pe lin
gă afecțiunea hepatică, și o altă su
ferință, o hiperaciditate, gastrită sau
ulcer, de exemplu, deoarece plantele
citate mai înainte măresc secreția
acidă și, prin urmare, pot accentua
o gastrită hiperacidă sau ulcerul. In
asemenea cazuri sînt indicate plante
care au proprietatea de a atenua
aciditatea și, în același timp, au efect
coleretic, adică măresc secreția bi
liară, și colagogen (ajută la elimina
rea bilei), cum sînt florile de gălbe
nele, sunătoare sau rădăcina de tătăneasă. Această nuanțare a ameste
cului de plante pentru a se ajunge
la formula cea mal adecvată stării
fiecărui pacient se face prin cola
borarea strînsă dintre medicul gene
ralist și fitotefapeut. Din acest punct
de vedere, este bine să se rețină că
procurarea fără discernămînt a unor
plante de la vînzătorii de tarabă din
fiiețe ii pot expune pe cei suferinzi
a unele riscuri.
• Azilul de noapte: UNION (13 49 04)
— 9* 11; 13" 15’ 17" 19
• în plină ’iarnă:’VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
• Vraciul: COSMOS (27 54 95) — 9;
12; 15; 18
• 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

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Bădăranii — li; Hagi Tudose
— 18; (sala Amfiteatru) : Actorul —
11; Drumul singurătății — 18; (sala
Atelier) : Ultimul set — 10; Fata din
Andros — 14; Faleza — 18,30
© Opera Română (13 18 57) ; Motanul
încălțat — 11; Bărbierul din Sevilla
— 18
© Teatrul de operetă
(13 63 48) :
Mam’zelle Nitouche — 10,30; Melodii,
melodii — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) ! Cameristele
— 10,30; Astă-seară stau acasă
—
18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44

tV
11,30 Lumea copiilor (color) o Telefilmoteca de ghiozdan. „Peripeții de
vacanță1*. Ultimul episod
12,25 Sub tricolor, la datorie I (color)
12,40 Viața satului (color)
13.00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal .
19,15 Cîntarea României (color) • omaglul țării conducătorului iubit.
Emisiune realizată In colaborare
cu Consiliul Culturii șl Educației
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură șl educație socialistă al jude
țului Mehedinți
20,10 Film artistic (color). „Asociatul”.
Coproducție Peru—Cuba. Regia :
Federico Garcia
21.35 Pe boltă, cînd răsare luna — me
lodii de neuitat (color)
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

HUȘI : 5 000 apartamente

Luni, 26 decembrie

Pentru cetățenii orașului Huși,
localitate in plină dezvoltare eco
nomică și social-urbanistică, con
structorii Brigăzii complexe nr. 2
a T.A.C.M. Vaslui au predat be
neficiarilor în aceste zile încă 60
de noi și confortabile apartamen
te, situate în zona centrală și ar
monios încadrate în linia arhitec
tonică locală, ridicind la peste 300
numărul celor edificate în acest an.
Acest eveniment de muncă dobîndește acum, la cumpăna dintre ani,
o dublă semnificație socială. Cu
aceste noi blocuri, hușenii și-au
îndeplinit planul anual la construc
ția de locuințe, iar numărul total
al apartamentelor puse la dispo
ziția oamenilor muncii după Con
gresul al IX-lea al partidului a
ajuns la 5 000. (Petru Necula).

19,00 Telejurnal
19,25 Tezele și orientările formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu
program de muncă și acțiune re
voluționară
pentru
pregătirea
Congresului al XIV-lea al partidu
lui, pentru progresul econbmic și
social al României © Direcții de
acțiune pentru realizarea obiecti
velor programului de modernizare
(color)
19,45 Știința pentru toți (color) © Sti
mularea și modelarea (III). Flu
viile care curg în laborator
20,15 Ctitorii ale Epocii de Aur (color)
© Constelații contemporane
20.35 Tezaur folcloric (color).
Cîntec
pentru pămîntul românesc
21,05 Democrația muncitorească, revo
luționară în acțiune © Autoconducerea muncitorească — inițiati
vă și responsabilitate
21,20 Din lumea capitalului — documentar (color)
21.35 Ce-ți doresc eu țle, dulce Româ
nie. Versuri patriotice (color)
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

IAȘI : Rășină cationică
Cadrele didactice de la Faculta
tea de tehnologie și chimia texti
lelor a Institutului politehnic „Gh.
Asachi" din Iași au pus la punct
un procedeu nou de obținere a ră
șinilor cationice, care se folosesc
în procesul de prelucrare a pieilor
în t'ăbăcării. Această rășină catio
nică, obținută pe bază de materii
prime indigene, are proprietăți tanante și de umplere a pieilor. Uti
lizarea acestei rășini în tăbăcării
conduce la diminuarea consumului
de tananți vegetali și de substanțe
grase cu circa 50 la sută față de
soluțiile clasice, precum și la în
semnate economii de materiale
auxiliare și de energie. (M. Corcaci).

Remedii oferite de farmacia naturii
Fitoterapia, adică tratamentul cu
ajutorul plantelor, este de un real
folos în multe boli. între care șl cele
hepatobiliare — ne recomandă, pe
baza unor rezultate bune obținute in
practica medicală, dr. Pantelimon
Bărbulescu, medic coordonator la
dispensarul „Diham1* din București.
Ficatul, acest laborator complex al
organismului — ne spune interlo
cutorul — are numeroase funcțiuni,
printre care și cea de eliminare a
secreției biliare sau fierei, ușurînd
astfel digestia. Una din cele mai
frecvente afecțiuni hepatice este in
flamarea vezicii biliare, urmată de o
serie de tulburări ale funcțiunilor ei
— în special de eliminare a bilei sau
fierei. tulburări care se manifestă
prin senzația de disconfort epigastric
după mese, dureri în zona ficatului,
eructații, gust amar, gura uscată, balonări, intoleranță pentru anumite
alimente, în special pentru grăsimi,
prăjeli, tocături. Această
senzație
creează numeroase neplăceri, iar în
timp aceste tulburări pot afecta ce
lula hepatică, crescind, de asemenea,
probabilitatea infecțiilor biliare, cu
tot cortegiul lor de simptome carac
teristice. In asemenea cazuri am in
tervenit in mod diferențiat, in func
ție de bolile cu care este asociată
suferința biliară, și anume colită, ul
cer, gastrită etc. Tratamentul fitoterapeutic trebuie să țină seama de
aceste afecțiuni Însoțitoare.
Pe baza unui consult atent, ne
spune dr. P. Bărbulescu, în funcție
de situația fiecărui bolnav și de
diagnosticul stabilit, facem recoman
darea pentru fitoterapie, care se
efectuează în cadrul dispensarului
nostru de cîțiva ani. Urmărind în
mod obiectiv — pe baza analizelor
de laborator făcute înainte și după
tratamentul cu plante medicinale —
evoluția stării de sănătate, ne-am
putut convinge, atît noi, medicii, cit
și pacienții, de marele beneficiu pe
care il oferă in multe cazuri fitote
rapia. Tratamentul fitoterapeutic a
fost instituit întotdeauna în perioa
da de acalmie a bolii hepatobiliare
pentru prevenirea recidivelor. De asemenea, acest tratament a dus la
Îmbunătățirea funcției biliare, la cal
marea tulburărilor funcționale, cum
ar fi spasticitatea vezicii biliare, șl
la rărirea crizelor pînă la dispariția
lor, concomitent cu lărgirea gamei
de alimente ce pot fi consumate.
De altfel, rezultatele obținute pe
numeroase cazuri au fost prezenta
te în cadrul unor simpozioane și la
Congresul național de medicină ge
nerală, unde au fost primite cu in
teres deosebit, in special concepția
noastră, bazată pe faptul că recoman

Primul-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, Constantin
Dăscălescu. a trimis o telegramă primului-ministru al Statului Israel,
Yitzhak Shamir, prin care îi adre
sează calde felicitări și cele mai
bune urări cu prilejul investirii sale
în această funcție. In telegramă se
exprimă încrederea că relațiile din
tre țările noastre vor cunoaște o
dezvoltare continuă, în interesul po
poarelor român și israelian, al co
laborării și păcii în lume.

Care sînt plantele coleretic-colagoge de bază în tratamentul bolilor
hepatice ? în primul rînd, anghinarea, apoi cicoarea, atît partea aeria
nă, cît și rădăcina, ungurașul, sunătoarea, rostopasca. Trustul „Plafar1*
oferă două sorturi de ceaiuri hepatice
care conțin aceleași specii, formula
2 deosebindu-se de prima prin adău
garea anghinarei.
Foarte important este și modul de
administrare. Astfel, se recomandă
consumarea a două căni cu ceai he
patic cald pe zi, dintre care unul di
mineața înainte de a minca și cu o
pauză de 20—25 minute, culcat pe
partea dreaptă. Al doilea ceai se poa
te lua eventual în două reprize, cîte
una după mesele principale. Ceaiu
rile se îndulcesc de obicei cu miere,
care are proprietăți terapeutice pen
tru bolile hepatice și, în același timp,
este un bun transportor prin pereții
intestinului. Un ceai foarte eficace în
cazurile de colici hepatice se poate
face din coaja de lămîle tăiată in
bucăți mici, după ce a fost stoarsă ;
coaja de la o lămîie astfel tăiată se
fierbe într-un sfert de litru de apă.
După fierbere se adaugă sucul de
lămîie stors anterior și se bea toată
cantitatea, încet. Durerile cedează
imediat.
Ce alte produse hepatoterapeutice
oferă unitățile „Plafar**? Ne răspunde
tot dr. în biologie Mircea Alexan, de
această dată în calitatea sa de direc
tor general al trustului „Plafar**.
în afară de cele două tipuri de ceai
hepatic, formula 1 și 2, indicate pen
tru dischineziile biliare, colecistopatii, insuficiențe hepatice și ca rege
neratoare ale celulei’ hepatice, uni
tățile „Plafar** din întreaga țară pun
la dispoziția populației și alte produ
se. Tonobil este un preparat pe bază
de coajă de dracilă, o tinctură-extract
realizată pe baza unor studii și cer
cetări aprofundate ale cunoscutului
specialist clujean prof. unlv. dr. Teo
dor Goina.
Hepatobil (tablete) a fost realizat de
laboratorul „Plantavorel1* din Piatra
•Neamț pe bază de amestecuri de
plante apropiate ca formulă de ceaiu
rile hepatice „Plafar1*, dar sub o for
mă mai concentrată, de pulbere. Instamixt, produs al întreprinderii de
antibiotice Iași, este un amestec de
plante cu proprietăți coleretice și colagoge realizat sub formă de instant.
In continuare, specialiștii sînt preo
cupați să aprofundeze cercetările
științifice din acest domeniu și să di
versifice gama utilizării plantelor
medicinale și aromatice în interesul
sănătății populației.

Elena MANTU
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Secretul familiei Posket — 18; (sala
Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Uriașii
munților — 18
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Anonimul venețian — 11;
Noapte
bună, mamă — 19
• Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Cînd Comedia era rege — 10; Turnul
de fildeș — 18
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala
Magheru) : Scapino — 10,30; Floarea
de cactus —
18;
(sala
Studio) :
Dansul morții — 18,30
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Iarna cînd au murit cangurii
— 18; (sala Giulești. 18 04 85) : Cum
s-a făcut de-a rămas Catinca fată
bătrînă — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (15 56 78, sala Savoy) : Belmondo
al II-lea — 18: (sala Victoria, 50 58 65):
Varietăți pe portativ — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română44 (13 13 00, la Palatul sportu
rilor și culturii) : Parada vedetelor
— 11; 15; 19
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) :
Muzicanții veseli — 10,30
© Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala
Victoria) : Bu-Ali — 11; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : Tigrișorul Petre —
11,30
• Circul București (10 41 95): Stelele
circului — 10; 15,30; 18,30

Bună organizare și înaltă răspundere
pentru pregătirea viitoarei producții agricole
(Urmare din pag. I)

cele materiale necesare, hotăritor
pentru înfăptuirea acestui proces rămîne organizarea, și nu orice orga
nizare, ci una gîndită și aplicată ști
ințific, cu finalitate practică maximă
și imediată.
Subordonată
obiectivelor
mari
care trebuie înfăptuite in 1989 în
agricultură, perioada in care ne
aflăm cere organizare temeinică, or
dine și disciplină in îndeplinirea de
către fiecare colectiv, de către fie
care lucrător a tuturor sarcinilor ce
(in de pregătirea exemplară a vii
toarei producții, spre a se înlătura
cu desăvîrșire acele cauze care au
dus anul acesta la nerealizarea pro
ducțiilor stabilite într-un număr
mare de unități. Asupra acestei ne
cesități a insistat cu deosebire se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, punînd în
fața participanților la recenta plena
ră lărgită a Consiliului Național al
Agriculturii cerința de a se înlătura
cu desăvîrșire stările de lucruri ne
gative din acele unități care înre
gistrează rezultate slabe și de a se
asigura perfecționarea organizării
producției, eliminarea oricăror for
me de încălcare a disciplinei mun
cii, a normelor agrotehnice. In
această ordine de idei apar ab
solut nefirești , și contrar norme
lor ce reglementează
activitatea
in agricultură acele lipsuri în acti
vitatea de organizare a proceselor
de producție din agricultură datorită
cărora și in anul pe care îl înche
iem durata campaniilor agricole a
fost prelungită în unele unități cu
mult peste ceea ce se poate admite
chiar și în condiții mai deosebite, ca
de altfel și faptul că pe suprafețe
întinse întreținerea culturilor s-a
făcut în mod deficitar, din cauza
slabei
organizări, folosirii ne
corespunzătoare a forței de mun
că și a mijloacelor mecanice.
Totodată, se cer combătute cu
tărie acele manifestări de delă
sare în ce privește aplicarea strictă
și fermă a măsurilor ce trebuie să
se întreprindă acum pentru realiza
rea producțiilor zootehnice în con
formitate cu graficele zilnice stabi
lite, pentru îndeplinirea programelor

ACTUALITATEA SIPORTIVĂ
HANDBAL • După cum se anunță
de la Secretariatul I.H.F., meciuri
le din optimile de finală ale cupe
lor europene la handbal feminin se
vor disputa în luna ianuarie (in pe
rioada 9—15 turul și 16—22 retu
rul). Cele trei echipe românești pre
zente în această fază a întrecerii vor
juca după următorul program :
„Cupa campionilor europeni11 : Mu
reșul Tg. Mureș — Trondheim (Nor
vegia) ; „Cupa cupelor11 : Știința
Bacău — Empor Rostok (R.D.G.) ;
„Cupa I.H.F." : Chimistul Rimnicu
Vîlcea — Tatran Presov (Cehoslova
cia). Conform tragerii la sorti, Mu
reșul și Știința vor disputa primul
meci pe teren propriu, iar Chimis
tul va juca in deplasare. ® Intr-un
meci internațional amical de handbal
masculin disputat la Nîmes, repre
zentativa Franței a întrecut cu sco
rul de 29—16 (15—5) formația Aus
triei.

FOTBAL. In clasamentul celor
mai bune echipe reprezentative de
fotbal europene, pe anul 1988, al
cătuit de redacția 'sportivă a agen
ției A.P.A. Viena, pe locul întii este
situată Olanda, urmată de R.F. Ger
mania, U.R.S.S., Italia, Suedia, Po
lonia, Iugoslavia, România, Ceho
Franța, Belgia,
slovacia, Irlanda, ~
Anglia, Bulgaria, Ungaria, Scoția,
Turcia, Spania etc.
Cele mai multe goluri In partide
le internaționale, cîte 5, le-au mar
cat Butragueno, Vialli, Van Basten,
urmați de Cămătaru și Mateuț —
cîte 4 goluri. Marile surprize au fost
următoarele : Cipru — Franța 1—1 ;
Malta — Upgaria 2—2 ; Italia — Țara
Galilor 0—1.
BASCHET • La Split, în meci pen
tru turneul final al „Cupei campio
nilor europeni11 la baschet masculin
echipa locală Jugoplastika a învins
cu scorul de 86—79 (42—45) forma
ția olandeză Nashua Den Bosch.
Coșgeterul echipei învingătoare a
fost Perasovici, autorul a 20 de
puncte. Alte rezultate din aceeași
competiție : Macabi Tel Aviv —
A.R.I.S. Salonic 97—77 (49—38) ; Scavolini Pesaro — C.S.P. Limoges
90—84 (55—56). • în zilele de 27 și
28 decembrie se va desfășura la Pa
ris un turneu masculin de baschet,
la care și-au anunțat participarea
echipele U.R.S.S., deținătoarea titlu
lui olimpic, Iugoslaviei, Israelului șl
Franței. Din lotul selecționatei so
vietice fac parte, printre alții, cunoscuții internaționali Arvidas Sa
bonis, Aleksandr Volkov și Valdemaras Homitcius.

TENIS. Turneul internațional de
tenis pentru juniori, dotat cu tro
feul „Orange Bowl11, a continuat la
Miami Beach (Florida) cu ultimele
partide din optimile de finală, în
care s-au înregistrat următoarele
rezultate : Stefano Pescosolido (Italia) — Aki Rahunen (Finlanda) 6—0,
6—3 ; Giinther Vanderveeren (Beigia) — Gonzalo Lopez (Spania) 6-4,
6—4 ; Gilles Basti (Franța) — Kimmo Hurme (Finlanda) 6—4, 7—6 ;
Jan Simerink (Olanda) — Massimo
Ardinghi (Italia) 6—3, 6—1.

BADMINTON. în clasamentul fi
nal al „Marelui premiu11 la bad
minton, pe primul loc se află
sportivul indonezian Icuk Sugiarto,
cu 1 585 puncte, secundat de da
nezul Morten Frost — 1 305 puncte.
La feminin, primul loc este ocupat de Li Lingwei (R.P. Chineză)
— *1 680 puncte, urmată de coechipiera sa Han Aiping — 1 420
puncte șl Helen Troke (Anglia)
1 050 puncte.
ATLETISM. Cunoscutul atlet co
lumbian Victor Mora și-a anunțat
participarea la tradiționalul concurs
internațional de cros ce se desfă
șoară în noaptea Anului Nou pe
străzile orașului brazilian Sao Paulo.
Alături de Victor Mora, de patru
ori cîștigător al întrecerii, vor mai
lua startul și alți doi concurențl columbieni : Silvio Salazar și Jalro
Correa.

Primii zece sportivi ai anului
la automobilism și karting
• La încheierea sezonului competițional,
Federația
Automobil
Clubul Român a stabilit clasamen
tele celor mai buni 10 sportivi pe
anul 1988. La automobilism, pe pri|
mul loc : Nicu Grigoraș (Dacia Pitești), dublu campion național de
viteză (pe circuit și în coastă), urmat, în ordine, de colegul săui de
club Ștefan Vaslle (campion absolut de raliuri), Petre Cojocaru —•
Eugen Pop (de la Oltcit Craiova),
Gh. Preoteasa (Dacia Pitești), Vic
tor Nicoară (Dacia Pitești), Werner
Hirschvogel (C.J.A.K. — Olimpia Re
șița), Eugen Peteanu (C.J.A.K. —r
Olimpia Reșița), Ionel Mălăuț — Dan
Ionescu (I.Ă.T.S.A. Pitești), Ludovic
Balint — Constantin Zărnescu (Da
cia Pitești). Constantin Duval —
Gheorghe Nemeș (Oltcit Craiova).
La karting : Lucian Ștefan (Meta
lul Tg. Secuiesc), Constantin Rusu
(Unirea tricolor București), Marcel
Natanail (I.P.A. Sibiu), Attila Szabo
(Metalul Tg. Secuiesc), Ernest Mill
ner (Auto L.I.A. Timișoara), Aurel
Tănase (Danubius Galați), Constan
tin Minciu (Unirea Tricolor Bucu
rești), Mihnea Muntean (Danubius),
Mihai Roșea (Danubius) și Gabriela
Scheffler (Nord Kart Unio, Satu
Mare).

SCHI. ® „Cupa mondială" la schi a
programat pe pîrtia de la St. An
ton (Austria) o probă masculină de
coborîre, în care victoria a reve
nit sportivului austriac Hoeflehner,
cu timpul de 2’02”03/100. Pe locu
rile următoare ș-au situat elveția
nul Pirmin Zurbriggen — 2’02”04/
100 și austriacul Leonhard Stock —
2’03”14/100. în clasamentul general
se menține lider Zurbriggen — 122
puncte, urmat de Marc Girardelli
(Luxemburg) — 92 puncte și Armin
Bittner (R.F. Germania) — 69
puncte. ® In cadrul competiției de
schi fond „Cupa Tractorul**, desfășu
rată la Predeal, sportiva Ileana Han• Conform obiceiului. Federația
ganu (A.S.A. Brașov) a ciștigat două
A.C.R. decernează și la acest final
probe : 5 km în l-6’52”9/10 și 10 km
de an tricourile de campioni, me
— 40’06”. Iată și alți cîștigători : 15
dalii și diplome primilor clasați în
km seniori : E. Panco (Dinamo Bracampionatele naționale de automoșov) 48’08 ’3/10, 15 km juniori : - bilism și karting. Festivitatea va
’34”“
R. Rășeanu (Dinamo Brașov)■ 5Qjîl
avea loc miercuri, 28 decembrie, de
9/10 ; 30 km : V. Șotropa (A.S.A.
la ora 13, în amfiteatrul de la ParcBrașov) lh 30’40”.
Hotel din Capitală.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
Intervalul 25 decembrie (ora 20) — 28
decembrie (ora 20). tn țară : Vremea
va continua să se răcească la începu
tul intervalului, devenind, treptat, rela
tiv caldă pentru această dată, îndeo
sebi in zonele subcarpatice, iar cerul
va fi variabil, cu innorări mai accen
tuate In
nordul șl nord-estul țării,
unde, pe aril restrinse, vor cădea pre
cipitații, mai ales sub formă de nin
soare. Vintul va sufla slab pînă la
moderat, cu intensificări In estul terl-

torlulul, cu viteze de pînă la 55—60
kilometri pe oră. Temperaturile maxi
me vor fi cuprinse intre minus 2 șl
plus 6 grade, mai ridicate în partea
a doua a intervalului !n zonele sub
carpatice. iar cele minime Intre mi
nus 10 și zero grade, mal coborîte In
nord-est șl depresiuni In primele nopți.
In ultimele zile, local, se va produce
ceață. In București : Vremea se
va
răci ușor la
Începutul
Intervalului,
devenind normal de caldă pentru această dată.
Condiții de precipitații,
mai ales sub formă de ninsoare in
prima zi. Vintul va sufla slab. pină
la moderat. Temperaturile maxime vor
fi cuprinse între un grad și 4 grade,
cele minime intre minus 4 grade și
minus 1 grad. Condiții de ceață in par
tea a doua a intervalului.

de creștere a fertilității solului, exe
cutarea reparațiilor la mașini și
tractoare,
asigurarea
semințelor,
pregătirea în cele mai bune condiții
a producției legumicole. In îndepli
nirea acestor sarcini nu pot fi ad
mise nici un fel de defecțiuni, nici
un fel de amînare chiar și în cazul
acelor lucrări din cîmp care la pri
ma vedere nu ar fi încă atît de pre
sante.
Asemenea stări de lucruri obligă
nu numai la reflecție, ci mai ales la
acțiuni ferme pentru prevenirea cu
desăvîrșlre a unor astfel de neajun
suri in organizarea producției, in
respectarea disciplinei muncii. Pen
tru că toate acestea implică spiritul
de responsabilitate al tuturor, de la
specialistul și conducătorul unității
agricole
pînă la responsabilii și
membrii formațiilor de lucru. Aceste
stări de lucruri aduc în discuție, de
fapt, însăși necesitatea reconsideră
rii rolului pe care îl au, în desfă
șurarea activității în agricultură,
șefii de fermă și șefii formațiilor de
lucru, oameni de al căror spirit
organizatoric, de a căror pri
cepere depind în fapt realiza
rea producțiilor vegetale și ani
male stabilite, depind rezultate
le economico-financiare de ansam
blu ale unităților agricole. Or, tre
buie arătat că, în destule locuri,
acești factori importanți ai realiză
rii producțiilor agricole nu-și înde
plinesc obligațiile ce le revin prin
lege, și aceasta nu numai datorită
comodității și inerției unora din
tre ei.
Iată de ce se Impune ca, de la ni
velul comandamentelor județene
pină la ultimul om din agricultură,
pe primul plan să fie pusă organiza
rea bună a treburilor potrivit pro
gramelor zilnice de lucru stabilite,
recomandărilor clare și precise ale
cadrelor de conducere și specialiș
tilor din unitățile agricole. Este ab
solut necesar să se treacă de pe
acum la fundamentarea măsurilor
privind organizarea acordului glo
bal, în cadrul căruia să se delimi
teze cu precizie sarcinile ce revin
fiecărei formații de lucru în fiecare
lună și în fiecare zi din anul ce
vine, să se stabilească răspunderile
oamenilor în privința aplicării teh
nologiilor înaintate,
executării la
timp și de cea mai bună calitate a
tuturor lucrărilor. In acest sens se
impun măsuri organizatorice menite
să ducă la înlăturarea anomaliilor
serioase ce au existat In acest an
in unele unități în aplicarea strictă
a normelor legale care stau la baza

organizării muncii in acord global
în agricultură. Fapt este că, în .des
tule cazuri, ca urmare a unor nepermise încălcări ale obligațiilor înscrise
în contractul de acord global, atît
de către formațiile de lucru, cit si
de către conducerile unităților agri
cole, acest sistem de organizare a
muncii nu a constituit acea pîrghie
de cointeresare care să stimule
ze sporirea producțiilor agricole în
concordantă cu posibilitățile exis
tente în fiecare unitate agrico
lă. Acum, cînd se poate analiza atît
ce a fost bun anul acesta, dar și
ceea ce trebuie perfecționat în viitor,
este nevoie ca, printr-o largă con
sultare a oamenilor, printr-un dia
log direct și sincer cu aceștia, să se
pună bazele unei conlucrări corecte,
bazate pe spirit de ordine și disci
plină stricte, astfel incit fiecare
cooperator, fiecare mecanizator să
acționeze cu convingerea deplină că
tot ceea ce se stabilește este și obli
gatoriu de respectat, cu convingerea
fermă că dacă va munci mai mult
și mai bine și cîștigul lui va fi mai
mare. Aceasta obligă, înainte de toa
te, ca aceste programe de lucru să
fie judicios fundamentate de către
specialiști pentru ca fiecare forma
ție de muncă, fiecare mecanizator șl
cooperator să știe ce are de făcut
concret.
Trebuie să se înțeleagă limpede
că în actualele condiții de complexi
tate a activității din agricultură nu
se mai poate admite să existe spe
cialist sau lucrător din agricultură
care să nu cunoască cu exactitate
ce are de făcut și în ce condiții
agrotehnice trebuie făcută o lucrare
sau alta spre a se putea obține pro
ducțiile vegetale și animale prevă
zute. Iar pentru a se ști ce are de
făcut fiecare om, și mai ales cum
trebuie să se facă, este obligatoriu
ca activitatea specialiștilor, a ca
drelor de conducere să se desfășoare
permanent acolo unde producția o
cere, în fermele de animale, în cîmp, ,
la executarea lucrărilor specifice de
sezon, în livezi și plantațiile viti
cole, în atelierele de reparații.
Numai actionînd în deplină cunoș
tință de cauză, veghind cu strictețe
la respectarea tehnologiilor înainta
te, dînd dovadă de o înaltă conștiin
ță în valorificarea superioară a re1
surselor mari de care dispune fie
care unitate agricolă, numai așa
poate exista garanția Înfăptuirii in
cele mai bune condiții a prevederi
lor planului și programelor de dez
voltare a agriculturii pe
anul
1989.

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul Genera] al Miliției
Direcția circulație
de o porțiune cu ghețuș, a Intrat cu
Atenție la derapaj
Specificul siguranței deplasărilor
rutiere în sezonul rece, cînd majori
tatea șoselelor sint alunecoase, adiîce
mai mult ca oricind în atenția con
ducătorilor de autovehicule impera
tivul unei comportări preventive la
volan, concretizată mai ales în do
zarea judicioasă a vitezei, adap
tarea manierei de pilotaj la condi
țiile de circulație pe carosabil alu
necos, cu vizibilitate adeseori dimi
nuată, menținerea unei distanțe co
respunzătoare între autovehicule in
timpul mersului, precum și respec
tarea întocmai a regulilor de priori
tate în intersecții. Trebuie avut în
vedere faptul că acționarea bruscă
a comenzilor autovehiculelor pe
fondul vitezei neadecvate și al nea
tenției se traduce în numeroase si
tuații prin derapaj.
Apare deci necesitatea sporirii
atenției și anticipării oricăror situa
ții neprevăzute pentru ca manevrele
în consecință să fie eficace și opor
tune. Precauția cu care un automo
bilist a pătruns într-o intersecție din
orașul Bocșa i-a permis să evite
accidentarea unui biciclist, care săvirșise imprudența de a folosi vehi
culul pe două roți în condiții de
polei, imprudență ce putea să-l
coste viața, deoarece s-a dezechili
brat și a căzut la mică distanță în
fața mașinii. în aceeași zi, în muni
cipiul Reșița, conducătorul autotu
rismului l-CS-298 a pătruns cu vi
teză excesivă într-o intersecție,
ignorînd semnificația indicatorului
„cedează trecerea**. Sesizînd tirziu că
pe artera cu prioritate se apropia
un alt autovehicul, el a acționat
brusc frina și a intrat in derapaj,
după care a urmat o violentă coli
ziune. A scăpat nevătămat datorită
faptului că folosea centura de sigu
ranță. Tot centura de siguranță a
salvat și viața unui automobilist'
care, In apropiere de localitatea
Oțelu Roșu, a abordat cu viteză
excesivă o curbă și, fiind surprins

mașina într-un copac.
Ori de cîte ori se constată o di
minuare a aderenței pneurilor — iaT ‘
fenomenul se poate instala de la o
oră la alta și de-a lungul aceluiași
traseu — se impune folosirea unei
trepte inferioare de viteză, care să
permită controlul permanent al ma
șinii și folosirea eficientă în caz de J
nevoie a frinel de motor.

Copiii sint în vacanță
Prilej de bucurie pentru copii,1, vacanța de iarnă înseamnă, totodată, o
prezentă mal activă a acestora în
vecinătatea arterelor rutiere, unde
jocul cu săniuțe, schiuri sau patine
ori obișnuitele „bătălii11 cu bulgări
de zăpadă pot deveni periculoase,
expunîndu-i pe cei mici riscului de
a fi loviți de autovehicule. Captivați
de jocul lor. copiii uită adeseori de
mașini și subestimează pericolul pe
care-1 reprezintă apariția inopinată
în fata acestora in condițiile caro
sabilului alunecos, cînd posibilitățile
celor de la volan de a-i proteja sînt
mult limitate. Este necesar ca părin
ții să facă mai mult pentru supra
vegherea copiilor lor, să nu-i lase la
joacă in locuri periculoase pentru
ei. să-i îndrume și să le explice cu
răbdare care sint riscurile la care se
expun dacă iși aleg locurile de joacă
în vecinătatea unor artere rutiere in
tens circulate. Conducătorii auto, la
rindul lor, trebuie să fie pregătiți, on
de cîte ori observă copii în apro
pierea părții carosabile, să facă față
cu succes situațiilor neprevăzute. La
Tecuci, conducătorul autoturismului
3-GL-690 a cțat dovadă de prudență
la observarea unui grup de copii ce
se jucau în vecinătatea căii de rula
re, astfel că reducerea din timp a vi
tezei i-a permis, deși era polei, să
evite accidentarea unui copil în
vîrstă de 7 ani, care, cu o săniuță, a
apărut brusc în fata mașinii.
-1
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A apărut

ALMANAHUL „SCINTEIA" 1989!
Din sumar:

®Vlbrante file de istorie care prefațează două importante aniversări din cursul anului viitor : „23 August 1944 - măreț eveniment istoric,
dhiJrtlnr
deschizător do
de nmi
nou fnnnt
fâgoș în
în viața poporului român" și „1 Mai 1939 simbol al eroismului muncitoresc, mâreațâ bâtâlie revoluționara împotriva
fascismului, revizionismului și războiului".
• „...Și acum, Argeșul !*", un reportaj de anticipație de-a lungul
cefei de-a treia magistrale albastre, Dunăre — București, un popas in
viitorul port bucureștean „30 Decembrie".
• Știința în confruntare cu viața, știința în slujba omului : „Pulsul
kilowattului nuclear in energetica lumii" și „Agricultura anului unu din
mileniul trei". Perspective, ipoteze și realizări de ultimă oră. O fereastră
deschisă spre viitorul apropiat : „100 de inovații pentru anul 2000".
I
• Două fascinante explorări în universul uman, de la origini pină
la laboratoarele
ultramoderne
: tuinc
„Homo sapiens sapiens" și „Creierul
j uiiimii
in civnui ue
u uenupeii
uman in efortul de a descoperi tainele... creierului uman". Unul dintre
) capitole oferă răspuns la întrebarea : „Va ajunge inteligența artificială
l la nivelul inteligenței omului
(
r
• Pentru iubitorii de artă, două microalbume color care înmăi nunchează opere reprezentative ale creației plasticeî românești din
. trecut
uouwi ți
și wc
de uxi
azi .: „Istoria, un timp mereu prezent in conștiințe" și
) „Spații ale spiritualității românești".
• Dilema omului modern la ora tehnologiei video : „Spectator la
domiciliu sau prizonier in «colivia electronică” ?".
i
• Bogatul și variatul cuprins al almanahului este completat de tra* diționalele și solicitatele rubrici : „Invitați ai almanahului", „Instantanee
i pe mapamond", „Breviar juridic", „Faptul divers" și „Din caietul grefierului".
)
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Clipe plăcute și antrenante in compania
unei cărți bine informate;
ALMANAHUL „SCINTEIA" 1989
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Sub conducerea președintelui Nicolae Ceausescu,
România promovează consecvent o politica de pace,
desfășoară cu succes opera de edificare a noii orinduiri
Relatări și comentarii ale mijloacelor de informare de peste hotare
In aceste zile de sfîrșit de an, cînd întregul nostru popor face
bilanțul realizârilor obținute de-a lungul lui 1988, presa de peste
hotare publică articole și comentarii consacrate remarcabilelor succese
ale României socialiste în dezvoltarea sa multilaterală, în înfăptuirea
obiectivelor Congresului al Xlll-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului. Referindu-se la strînsa interdependență dintre politica internă
și externă a tării noastre, mijloacele de informare în masă din dife
rite țări evidențiază pe larg progresele înregistrate în perfecționarea
și modernizarea tuturor domeniilor vieții economico-sociale, dezvol
tarea industriei, agriculturii, științei, inițiativele și acțiunile de pace
și largă colaborare internațională promovate consecvent de Româ
nia.

In spiritul extinderii dialogului internațional
Noul dialog la nivel înalt roznâno-iugoslav prilejuit de vizita
oficială de prietenie efectuată în
țara noastră, la invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, de tova
rășul Raif Dizdarevicl, a fost oglindit de mijloacele de informare
in masă din diferite țări, care
subliniază contribuția convorbirilor
desfășurate la dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare româno-iugoslave în interesul reciproc,
al cauzei socialismului, păcii și în
țelegerii în lume.
Agenția TANIUG a informat pe
larg despre desfășurarea vizitei.
Relatind despre toasturile rosti
te la dineul oficial oferit de pre
ședintele României în onoarea oas
petelui
iugoslav,
agenția
in
formează că președintele
Nicolae Ceaușescu a subliniat do
rința și hotărîrea de dezvoltare
mai largă a relațiilor româno-iugoslave, pe baza avantajului re
ciproc și în interesul ambelor țări.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
arătat că există condițiile pentru
a se asigura o dezvoltare și mai
largă a colaborării politice, econo. mice, tehnico-științifice. punîndu-se mai bine în valoare marile
posibilități de care dispun econo
miile celor două țări, precum și pe
arena internațională. Președintele
României s-a pronunțat in mod
deosebit pentru întărirea conlu
crării dintre partidele celor două
țări, ceea ce va avea, fără îndo
ială, o influentă bună asupra dez
voltării generale a relațiilor româno-iugoșlave.
Abordînd
probleme
ale
si
tuației internaționale — con
tinuă agenția Taniug — președin
tele Nicolae Ceaușescu a apreciat
că s-au înregistrat unii pași pozi
tivi în direcția dezarmării și des
tinderii. România consideră că
problema fundamentală a epocii
noastre o constituie realizarea de
zarmării, în primul rind a dezar
mării nucleare.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
subliniat că România acționează
împreună cu Iugoslavia, cu alte
state pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii, colabo
rării și bunei vecinătăți, pentru
convocarea conferinței la nivel
înalt a țărilor balcanice.
Referindu-se la promovarea pe
mai departe a procesului de secu
ritate și colaborare în Europa, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a
pronunțat pentru încheierea cu re
zultate cit mai bune a reuniunii de
la Viena.
Intr-o declarație făcută agenției
Taniug, la întoarcerea de la
București, președintele Prezidiului
R.S.F. Iugoslavia a apreciat vizita
in România drept rodnică și utilă.
In cadrul unor convorbiri detalia
te. a spus el, au fost examinate
relațiile dintre cele două țări, pre
cum și toate celelalte teme de in
teres reciproc. A fost abordată în
deosebi colaborarea economică.
Președintele Prezidiului R.S.F.I. a
relevat că cei doi conducători s-au
pronunțat pentru promovarea co-

Iaborării în toate domeniile, în spi
ritul relațiilor tradiționale priete
nești. de bună vecinătate, dintre
cele două țări. Cele două țări sînt
de acord în aprecierea că dezvol
tarea relațiilor prietenești, de bună
vecinătate
este în interesul re
ciproc și s-au pronunțat în acest
sens pentru continuarea dialogului
la nivel înalt, devenit tradițional.
în relatarea sa, agenția T.A.S.S.
a evidențiat că, în cadrul convor
birilor desfășurate la București,
conducătorii celor două țări au re
levat cursul pozitiv al relațiilor
româno-iugoslave și au hotărît ca
membrii Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare economică
să examineze modalitățile concre
te de dezvoltare și mai puternică
a conlucrării și cooperării econo
mice, în spiritul înțelegerilor sta
bilite la nivel înalt.
Luînd cuvîntul la dineul oferit
în onoarea oaspetelui iugoslav —
continuă agenția — președintele
Nicolae Ceaușescu a exprimat în
grijorarea
României in legătură
cu uriașele cantități de arme nu
cleare ce se păstrează încă în ar
senalele mondiale. Problema fun
damentală a epocii noastre — a
declarat șeful statului român — o
constituie realizarea dezarmării, în
primul rînd a dezarmării nucleare,
apărarea dreptului suprem al po
poarelor la existentă, la pace, la o
viață liberă și demnă. De aseme
nea. citindu-1 pe președintele
Nicolae Ceaușescu, T.A.S.S. sub
liniază afirmația potrivit căreia
trebuie făcut totul pentru reali
zarea practică a acordului sovietoamerican cu privire la eliminarea
rachetelor cu rază medie și mai
scurtă de acțiune și pentru înche
ierea cît mai urgentă a acordului
de reducere cu 50 la sută a arme
lor strategice nucleare. Ne pronun
țăm ferm — a spus președintele
Nicolae Ceaușescu — pentru lichi
darea armelor chimice și reduce
rea substanțială a armelor conven
ționale, sub un strict control in
ternațional.
Președintele Republicii Socialiste
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, Raif Dizdarevici, care a efectuat o vizită oficială de priete
nie în România, s-au pronunțat in
timpul convorbirilor pentru întă
rirea colaborării multilaterale între
țările balcanice, transformarea acestei regiuni într-o zonă fără
arme nucleare și chimice — .in
formează agenția A.D.N. din R.D.
Germană. S-a subliniat necesitatea
de a se acționa în vederea creării
condițiilor pentru convocarea con
ferinței țărilor balcanice la nivel
înalt. S-a apreciat, de asemenea,
că problema fundamentală a con
temporaneității este în continuare
înfăptuirea hotărîtă a dezarmării,
în primul rînd a dezarmării nu
cleare — arată agenția.
Despre vizita președintelui Pre
zidiului R.S.F.I. au mai informat
agenția CHINA NOUA, agenția
kuweitiană KUNA, agenția irania
nă IRNA, agenția PRENSA LATI
NA.

Rata înaltă a acumulării, calea sigură a sporirii
continue a fondului de consum
„România : Componentele dez
voltării" este titlul unui articol pu
blicat în ziarul „24 SAAT“ din
Turcia in care se subliniază : Ex
presie sintetică a creșterii econo
mice, venitul național situează
România printre cele mai dinamice
țări din lume. Această creștere sub
stanțială a constituit suportul dez
voltării și perfecționării unei pu
ternice baze
tehnico-materiale.
Realizările obținute in dezvoltarea
forțelor de producție au determinat
o importantă reducere a decalajelor
economice. România aflîndu-ser în
prezent, in ceea ce privește pro
ducția pe locuitor, la nivelul mul
tor țâri dezvoltate, iar în unele
domenii ale industriei chiar la ni
velul unor țări cu cea mai mare
dezvoltare.

r

Cum îșl folosește România veni
tul național ? Partidul Comunist
Român își face un titlu de mîndrie
din faptul că și-a axat politica economică nu pe criterii consumatoriste, ci pe principiul
de
perspectivă al acumulării. Vi
itorul țării — sublinia președintele
Nicolae Ceaușescu — depinde nu
de ceea ce se consumă la un mo
ment dat. ci, în primul rind, de
mijloacele destinate creșterii bo
găției naționale. In concordanță cu
această concepție responsabilă. începind din 1965, România a desti
nat sistematic dezvoltării circa o
treime din venitul național. In op
timizarea proporției dintre acumu
lare și consum s-a avut permanent

ILE DE PRESA

e scurt
COMUNICATUL dat publicității
Ia Phenian la încheierea vizitei în
R.P.D. Coreeană a ministrului so
vietic al afacerilor externe, Eduard
Șevardnadze, subliniază satisfacția
celor două părți față de extinderea
și adîncirea relațiilor bilaterale. Se
menționează, totodată, că s-a acor
dat o atenție deosebită evoluțiilor
din peninsula coreeană. Părțile au
evidențiat importanța deosebită a
reducerii tensiunii și a soluționă
rii problemei reunificării pașnice a
Coreei pentru cauza păcii și secu

rității în regiunea Asiei și Paci
ficului.
PLENARĂ. La Atena a avut loc
plenara C.C. al P.C. din Grecia. Au
fost dezbătute situația politică din
țară și problema constituirii unei
coaliții a forțelor de stingă și pro
gresiste.

ÎNTREVEDERE. Președintele Tu
nisiei, Zine El Abidine Ben Aii,
l-a primit, vineri, pe secretarul
general al Ligii Arabe, Chadli
Klibi. într-o declarație făcută pre

în vedere faptul că acest raport
condiționează direct echilibrul economic, posibilitățile de dezvoltare
ă complexului economic national,
ritmul creșterii economice, resur
sele de satisfacere a nevoilor de
consum. Este lesne de constatat
faptul, caracteristic politicii econo
mice românești, că, dacă în deter
minarea proporției dintre acumu
lare și consum primatul revine fon
dului de acumulare, scopul îl re
prezintă, pe termen lung, creșterea
fondului de consum — se sublinia
ză in articol, adăugindu-se : Intre
rata acumulării, dinamica venitu
lui național și creșterea fondului
de consum se stabilește o relație
de interdependență și multiplicare
reciprocă. Rata înaltă a acumulării,
menținută după anul 1965, a asi
gurat cincinal de cincinal o creș
tere tot mai mare a venitului na
țional șl a fondului de consum pe
locuitor, precum și un spor tot mai

substanțial al volumului total al
fondului de consum.
Experiența românească,
rezul
tatele obținute în ultimele două de
cenii în sporirea, an de ân, a veni
turilor obținute de populație din
muncă și din fondurile sociale de
consum, in solutionarea în linii ge
nerale a problemei locuințelor. în
îmbunătățirea calității vieții etc.
au confirmat, pe deplin, că rata
înaltă a acumulării nu numai că
nu a restrîns dinamica nivelului de
trai, ci, dimpotrivă, a contribuit la
multiplicarea sporului mediu anual
al fondului de consum.
în încheiere se subliniază : Acestea sînt argumente care pledea
ză convingător pentru menținerea
în continuare — așa cum, de alt
fel, au și hotărît forurile de deci
zie din România — a politicii de
acumulări substanțiale, care șl-a
demonstrat caracterul realist, ști
ințific și profund umanist.

Perfecționarea și modernizarea întregii vieți
economico-sociale
Ziarul indian „THE STATES
MAN" relevă, într-un articol, că
înțelesul practic al expresiei pe
care o folosesc românii — plină de
adînci semnificații — „Construim
socialismul cu poporul și pentru
popor", este adevărul simplu că în
România nimic nu șe înfăptu
iește fără știrea poporului, fără
aprobarea poporului și fără parti
ciparea poporului. Poporul român
este pe deplin suveran și pe deplin
liber să-și folosească bogățiile și
energiile în conformitate cu inte
resele și aspirațiile sale, iar aceas
ta nu înseamnă altceva decît că este
beneficiarul direct al unei democra
ții autentice — democrație prin om
și pentru om.
în esența sa, democrația româ
nească de după 1965, anul cînd la
conducerea partidului și a țării,
prin voința întregului popor, a venit
președintele Nicolae Ceaușescu.
înseamnă că noua orînduire este
opera conștientă a poporului, care
își făurește în deplină libertate, în
tr-un climat de dreptate socială și
națională, de egalitate și echitate,
propriul său destin, că în România
sînt asigurate toate condițiile
propice pentru afirmarea plenară a
personalității umane, pentru ma
nifestarea largă a capacităților și
disponibilităților creatoare ale oa
menilor muncii.
Nu este deloc întîmplător — se
constată în articolul intitulat, de
altfel, „România : construind so
cialismul cu poporul și pentru po
por" — că tocmai în perioada de
după 1965 de dezvoltâre continuă
a democrației socialiste, de perfec
ționare și modernizare a tuturor
domeniilor vieții sociale. România
a străbătut un drum de progres
economic și social, ajungind astăzi

în pragul trecerii la un nou stadiu,
superior de dezvoltare, caracteris
tic unei țări socialiste mediu dez
voltate.
în această perioadă, în economia
românească s-au petrecut profunde
mutații calitative. în cadrul acestei
impetuoase dezvoltări economicosociale, au fost puse în funcțiune
mii de mari capacități de produc
ție, atît industriale, cit și agro
zootehnice. Un asemenea ritm este
nemaiintilnit in trecut pe pămintul
României. Pe această cale, s-a asi
gurat o creștere a numărului locu
rilor de muncă din economia țării
și, astfel, s-au creat condiții pentru
ca toți oamenii de vîrstă activă de
pe tot cuprinsul țării să se poată
bucura, în mod real, în adevărată
egalitate, de dreptul la muncă și la
demnitate.
Cifrele vorbesc de la sine despre
înaltul potențial atins de economia
românească, de puterea pe care
și-a asigurat-o în anii construcției
socialiste. Practic, industria româ
nească poate produce astăzi orice
fel de mașini și utilaje în orice do
meniu, la un nivel corespunzător
celor mai bune produse pe plan
mondial. Cu o singură excepție —
arma nucleară. Și aceasta deoare
ce, explica președintele
Nicolae Ceaușescu, România a
fost și este în mod hotărît împo
triva armelor nucleare și se pro
nunță ferm pentru lichidarea lor.
Ca să ajungă aici, România, pe
baza politicii economice promovate
cu consecventă de președintele
Nicolae Ceaușescu, a făcut un
uriaș efort de investiții și de mun
că, alocînd, an de an, pentru dez
voltare fonduri importante. Un
uriaș efort material, dublat
de
dăruire, competență și pasiune
umană.
>

Egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor
Sub titlul „România — politica de
investiții în domeniul dezvoltării",
ziarul marocan „AL BAYANE" a
publicat un articol în care se re
levă că pîrghia economică hotăritoare pentru punerea în aplicare
a politicii de repartizare armonioa
să a forțelor de producție în pro
fil teritorial, promovată cu con
secvență de România după 1965, o
constituie efortul de investiții. In
context sînt publicate o serie de
date statistice ce evidențiază, de
pildă, atenția ce s-a acordat jude
țelor ce aveau un potențial eco
nomic mai redus.
Punînd în lumină ascensiunea pe
care o cunoaște industria Româ
niei. ziarul marocan relevă că s-au
construit 180 de noi platforme in
dustriale, paralel cu dezvoltarea
celor existente, că în mod priori
tar s-au dezvoltat ramurile și subramurile purtătoare ale progresului
tehnic : metalurgia, construcțiile de
mașini, chimia, creîndu-se, în in
tervalul 1965—1988, milioane de noi
locuri de muncă.
Revista iordaniană „AL RAED
AL ARABI" evocă, într-un amplu
articol, istoria glorioasă a poporu
lui român, lupta sa pentru suve
ranitate și independență, relevînd
în continuare : O dată cu trecerea
la edificarea societății socialiste,
s-a pus capăt pentru totdeauna do
minației străine în România, s-au
întărit independența și suveranita
tea țării, creîndu-se condițiile ca
poporul român să fie deplin stăpîn pe destinele sale.
Astăzi, România oferă imaginea
unei țări prospere, în care trăiește
un popor liber și stăpîn pe soarta
sa — arată revista, amintind, din
tre realizările de prestigiu ale eco-

sei la încheierea convorbirilor,
Chadli Klibi a arătat că au fost
abordate subiecte privind actuala
situație din lumea arabă și apro
piata reuniune a Consiliului Mi
nisterial al Organizației Ligii Arabe,
programată să înceapă la 3 ianua
rie 1989 la Tunis, pentru exami
narea situației din Liban, infor
mează agenția I.N.A.

DECLARAȚIE. La o întîlnire cu
reprezentanții presei, președintele
Ecuadorului, Rodrigo Borja, a ară
tat că nu vor fi admise presiuni
externe la adresa programului eco
nomic guvernamental — transmite
agenția Prensa Latina. El a preci
zat că unele
măsuri economice
promulgate în Ecuador s-au înde
părtat de recomandările F.M.I. și
se va acționa în continuare în
strictă concordanță cu interesele

nomiei românești, creșterea sub
stanțială a producției industriale, a
venitului național pe locuitor.
Datorită punerii in practică a
politicii științifice de repartizare
judicioasă pe întreg teritoriul țării
a forțelor de producție și de mo
dernizare continuă, industria ro
mânească s-a dezvoltat fără pre
cedent, ajungind să realizeze mij
loace tehnice avansate, care per
mit progresul multilateral al tării.
De asemenea, în ultimii ani, agri
cultura românească a înregistrat o
dezvoltare impetuoasă, avind la
dispoziție o bază tehnică materia
lă modernă.
S-a asigurat, totodată, exercitarea
celor mai largi drepturi și libertăți
cetățenești. S-a creat o democrație
de tip noul bazată pe participarea
maselor largi la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și exter
ne, la guvernarea statului, la con
ducerea societății, în acest cadru,
și-a găsit rezolvarea justă și pro
blema națională,
înfăptuindu-se
pentru prima dată egalitatea în
drepturi a tuturor cetățenilor —
conchide revista iordaniană.
în articolul intitulat „Industria
românească", săptămînalul
„THE
FINANCIAL POST", care apare la
Toronto (Canada), pune în evi
dență creșterea fără precedent
înregistrată în România în ulti
mele decenii într-o serie de ra
muri industriale — electronica,
automatica și chimia fiind cele mai
importante. Au fost realizate — se
arată — un mare număr de noi
obiective economice naționale în
industrie și agricultură, iar peste
80 la sută din populația țării lo
cuiește în case noi.
(Agerpres)

naționale și cu aspirațiile poporu
lui ecuadorian. • între altele, șeful
statului a arătat că guvernul a de
cis să exercite un control ferm asupra economiei naționale, pentru
a putea dispune măsurile necesare
redresării social-economice a Ecua
dorului.
CONDAMNARE. Junta Parla
mentului latino-american, reunită
la Ciudad de Panama, a condam
nat în mod energic acțiunile agre
sive ale S.U.A. împotriva Repu
blicii Panama, materializate prin
încălcări repetate ale suveranității
și dreptului său de a fi o țară li
beră și independentă, transmite agenția Notimex. Junta a stabilit ca,
în cea de-a doua jumătate a lunii
aprilie 1989, Mexicul să găzduias
că o reuniune menită să dezbată
probleme politice privind regiunea.

ORIENTUL MIJLOCIU

Ședința Seimului
R. P. Polone

© Reuniunea Comitetului Executiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei @ Seminar organizat la Cairo de Comitetul
O.N.U. pentru exercitarea drepturilor inalienabile ale poporuiui
palestinian ® Contacte diplomatice • Austria invită Israelul
să inițieze un dialog cu O.E.P.
BAGDAD 24 (Agerpres). — La
Bagdad au început sîmbătă, sub pre
ședinția lui Yasser Arafat, lucrările
reuniunii Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei — informează agenția I N A.
Sînt examinate probleme legate de
situația actuală din teritoriile arabe
ocupate, evoluția revoltei populare
și acțiunile populației palestiniene
din aceste teritorii față de represiu
nea trupelor de ocupație israeliene,
în condițiile largii recunoașteri pe
plan internațional a proclamării sta
tului independent Palestina.
Comitetul Executiv analizează, de
asemenea, acțiunile ce trebuie între
prinse după reuniunea de la Alger,
măsurile în vederea formării meca
nismelor organizatorice, administra
tive și constituționale ale statului
palestinian — menționează agenția
citată.

ROMA 24 (Agerpres). — într-un
comunicat — dat publicității cu pri
lejul convorbirilor desfășurate la
Roma intre primul-ministru, Ciriaco
de Mita, și Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei
— se precizează că partea italiană
a apreciat pozitiv hotăririle adoptate
în cadrul recentei sesiuni de la Al
ger a Consiliului National Palesti
nian și, îndeosebi, faptul că O.E.P.
a recunoscut rezoluțiile 242 și 338 ale
Consiliului de Securitate al O.N.U.
ca bază de negocieri între toate păr
țile interesate.
La rîndul său, Yasser Arafat, rela
tează agenția A.N.S.A., s-a pronun
țat pentru lansarea de noi inițiative,
îndeosebi în cadrul O.N.U., în ve
derea reluării procesului de nego
cieri, pentru convocarea unei Confe
rințe internaționale asupra Orientu
lui Mijlociu.
CAIRO 24 (Agerpres). — în ca
drul unui seminar organizat la Cairo
de Comitetul O.N.U. pentru exerci
tarea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian, președintele acestui comitet, Abasa Claude Diallo,
a arătat că Africa, pornind de la
propria experiență a luptei pentru
independență și autodeterminare, se

U R- s. s. ■

află de partea poporului palestinian
și a Organizației pentru Eliberarea'
Palestinei in eforturile lor pentru
obținerea păcii și autodeterminării,
într-o declarație finală, participanții
au cerut acordarea de urgență de
protecție poporului palestinian și ga
rantarea securității și a drepturilor
tuturor refugiaților palestinieni din
teritoriile aflate sub ocupație israeliană.

VIENA 24 (Agerpres). — într-o
declarație dată publicității de Mi
nisterul Austriac de Externe, Israe-*
Iul este invitat să inițieze un dialog
cu Organizația pentru Eliberarea
Palestinei, în vederea instaurării
unei păci juste și durabile în Orien
tul Mijlociu.
BEIRUT 24 (Agerpres). — în urma
unei întrevederi desfășurate la Bei
rut, reprezentanți ai organizației li
baneze Amal și ai mișcării palesti
niene de eliberare națională „Al
Fatah" au ajuns la un acord care
pune capăt, potrivit agenției KUNA,
stării de ostilitate ce durează de trei
ani între cele două părți. Acordul
prevede redeschiderea șoselei Ein
El Hilweh
Gazia — Magdousheh,
închisă în urmă cu doi ani, încetarea
deplină a focului, ridicarea asediu
lui asupra taberei de refugiați pales
tinieni Rashidiyeh. In document se
stipulează, totodată, reconstrucția
taberelor de refugiați, precum și des
chiderea de centre medicale, sociale
și umanitare in tabere.

In Cisiordania și Gaza, un palesti
nian a fâst ucis și peste 50 au fost
răniți în ultimele 24 de ore, în cursul
unor ciocniri violente cu trupele is
raeliene de ocupație, care au deschis
focul cu muniție de luptă și au uti
lizat grenade cu gaze lacrimogene.
Intr-o serie de localități au fost in
troduse restricții de circulație și au
fost luate măsuri excepționale de
securitate, în încercarea de a se îm
piedica intensificarea revoltei popu
lației palestiniene. Unități ale ar
matei și patrule ale poliției israelie
ne au blocat practic cîteva localități
din Cisiordania și Gaza.
(Agerpres)

Masuri în vederea lichidării

urmărilor cutremurului din R.S.S. Armeană
MOSCOVA 24 (Agerpres). — Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. a exa
minat măsurile imediate de ajuto
rare multilaterală a Armeniei în
vederea lichidării urmărilor cutre
murului de la 7 decembrie. După
cum informează agenția T.A.S.S., s-a
stabilit ca în răstimp 'de doi ani să
fie restaurate și construite noi lo
cuințe cu . o suprafață totală de pa
tru milioane metri pătrați, precum
și obiective social-culturale, comer
ciale, școli generale pentru 63 000 de
elevi, grădinițe șl creșe cu 15 000

de locuri, spitale cu 4 820 de paturi,
policlinici etc.
Potrivit unor date preliminare,
precizează T.A.S.S., in urma cutre
murului, în 136 de întreprinderi au
fost distruse capacități productive
care ar fi putut da o producție de
1 250 000 000 ruble anual. In zonele
rurale au fost distruse parțial' sau
total 150 de localități, 35 000 de lo
cuințe individuale, 260 de școii, gră
dinițe și creșe, precum și sute de
obiective agricole și de producție.

După semnarea acordurilor privind reglementarea
situației din sud-vestul Africii
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).
— La sediul O.N.U. au avut loc
consultări ale Consiliului de Secu
ritate în legătură cu rolul O.N.U. și
al misiunii sale — U.N.A.V.E.M. —
în yerificarea acordurilor semnate
intre Angola, Cuba și R.S.A. privind
reglementarea situației din sud-ves
tul Africii. Consultările s-au desfășu
rat la cererea Angolei și Cubei. A
fost analizată, totodată, situația din
Namibia.
In conformitate cu acordurile sem
nate la O.N.U., procesul de decoloni
zare a Namibiei trebuie să înceapă
la 1 aprilie 1989.
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, l-a desemnat
pe generalul brazilian Ferreira Go
mes în funcția de șef al Misiunii
Națiunilor Unite de Verificare în
Angola (U.N.A.V.E.,M), care va su
praveghea retragerea unităților mi
litare cubaneze din Angola — rela
tează agenția A.P.S. U.N.A.V.E.M. a
fost instituită la 20 decembrie de
Consiliul de Securitate, la propune
rea secretarului general al O.N.U.,
fiind alcătuită din militari secundați
de 20 de oficialități civile din siste
mul Națiunilor Unite.

BEIJING 24 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.P. Chineze a
exprimat satisfacția și aprecierea în
legătură cu semnarea acordului pri
vind reglementarea politică a situa
ției din Africa de sud-vest. El a ca
lificat semnarea acordului drept un
pas important în direcția asigurării
păcii în zonă.
LUANDA 24 (Agerpres). —' Sem
narea la New York a acordului pri
vind reglementarea situației din Afri
ca de sud-vest constituie un impor
tant jalon în lupta pentru eliberarea
Namibiei de sub dominația colonia
lă — se arată într-o declarație a Or
ganizației Poporului din Africa de
sud-vest (S.W.A.P.O.), difuzat la
Luanda
de
agenția
namibiană
NAMPA.
Documentul arată că provoacă to
tuși îngrijorare încercările S.U.A. și
ale altor state de a modifica planul
O.N.U. privind accesul Namibiei la
independență inclus în rezoluția 435
a Consiliului de Securitate, ceea ce
ar slăbi considerabil capacitatea
O.N.U. de a controla în mod efi
cient acest proces.

80 la sută din fondurile destinate
cercetării servesc unor scopuri militare

cu participarea reprezentanților
celor 21 de state membre ale acestui organism.
MARȘ DE PROTEST. Sub deviza
„Case, și nu aziluri", „Dreptul la
locuință este un drept inalienabil
al fiecărui om", la New York a
avut loc un marș de protest îm
potriva politicii
Administrației
S.U.A. în domeniul construcțiilor
de locuințe. La marș, pe care or
ganizatorii îl consideră drept în
ceputul unei ample campanii in
apărarea celor fără adăpost, ini
țiat de Jasse Jackson, cunoscută
personalitate politică de culoare din
Statele Unite, au participat peste
5 000 de persoane.

PLAN. După recentele controver
se provocate de expedierea de re
ziduuri industriale toxice în țările

Sesiunea Adunării
Naționale a Puterii
Populare din Cuba
HAVANA 24 (Agerpres). — La Ha
vana au luat sfîrșit lucrările sesiu
nii Adunării Naționale a Puterii
Populare din Cuba. Deputății au adoptat Legea bugetului de stat și
Planul național de dezvoltare eco
nomică pe anul viitor, Legea locuin
țelor, alte documente.
în încheierea lucrărilor, a luat
cuvintul Fidel Castro Ruz, președin
tele Consiliului de Stat și al Consi
liului de Miniștri.
★

Consiliul de Stat al Cubei a
hotărit ca alegerile pentru organele
locale ale puterii de stat să aibă loc
la 30 aprilie 1989. Acest scrutin se
desfășoară in Cuba o dată la doi
ani și jumătate.

Datoria externă a Braziliei
a ajuns la 125 de miliarde
de dolari
BRASILIA 24 (Agerpres). — In
tr-un discurs radiotelevizat, pre
ședintele Braziliei, Jose Sarney,
referindu-se la situația ' economică
internă, a arătat că cel mai mare im
pediment in calea procesului de dez
voltare social-economică a tării îl
constituie problema datoriei externe
— relatează agenția T.A.S.S. Subli
niind că datoria externă a Braziliei
a ajuns la aproximativ 125 miliarde
de dolari, șeful statului a insistat
asupra necesității soluționării neîntîrziate a acestei probleme, care afec
tează negativ procesul de dezvoltare
din America Latină și din alte re
giuni ale lumii. Președintele Brazi
liei s-a pronunțat pentru un dialog
constructiv intre debitori și creditori,
care să includă și o abordare politică
a problemei datoriei externe. în ve
derea soluționării ei cit mai grabnic
posibil.
CARACAS 24 (Agerpres). — Intr-o
declarație făcută la Caracas, secreta
rul executiv permanent al Sistemu
lui
Economic
Latino-American
(S.E.L.A.), Carlos Perez del Castillo,
a afirmat că definirea unei poziții
a țărilor Americii Latine asupra pro
blemei datoriei externe constituie o
prioritate fundamentală, fiind menită
să permită o acțiune coordonată in
regiune in abordarea acestei teme cu
creditorii — transmite agenția Prensa Latina. El a arătat că preconizata
conferință regională asupra datoriei
externe, care urmează să fie convo
cată anul viitor, la inițiativa Con
siliului ministerial al S.E.L.A., est<
necesar să ducă la identificarea nu
mitorilor comuni pe baza cărora să
poată fi degajată o soluție durabilă
la această problemă.

Ridicarea stării de urgență
în Sri Lanka
COLOMBO 24 (Agerpres). — Gu
vernul din Sri Lanka a hotărît ridi
carea stării de urgentă, instituită în
urmă cu peste cinci ani, datorită
frecventelor ciocniri intre grupurile
etnice din țară. După cum a decla
rat ministrul srilankez al securității
naționale, Lalith Athulathmudali, în
cadrul unei conferințe de presă, de
cizia devine efectivă de la 1 ianua
rie 1989. Observatorii politici din Co
lombo. citați de agenția KUNA,
apreciază că această măsură se în
scrie intre obiectivele politicii de
reconciliere națională a președinte
lui nou ales, Ranasinghe Premadasa.
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WASHINGTON 24 (Agerpres). —
Publicația „Wall Street Journal" —
citată de agenția A D.N. — afirmă că
progresul lent al cercetării și dez
voltării în domeniul nemilitar limi
tează perspectivele S.U.A. pe piețele
mondiale. Această îngrijorare este
împărtășită de o serie de institute
economice.
în prezent, 80 la sută din fondurile
alocate cercetării servesc unor sco
puri militare, iar aproximativ o trei
me din numărul total al oamenilor

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — La
Varșovia au luat sfirșit lucrările
ședinței Seimului R.P. Polone. Au
fost adoptate mai multe acte norma
tive in domeniul activității economi
ce. relatează agenția P.A.P. Au fost
prezentate, de asemenea, proiectele
bugetului de stat pe anul viitor și
planului de dezvoltare a economiei
naționale pe anii 1989—1990.
La ședință a participat Wojciech
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P., președintele Consiliului de
Stat al R.P. Polone.

de știință și inginerilor americani
proiectează și realizează noi arma
mente. Potrivit Comitetului pentru
probleme bugetare al Congresului
S.U.A., ponderea cheltuielilor pentru
cercetări civile în venitul național
este în prezent mai mică, decît în
urmă cu 20 de ani.
Cercetarea fundamentală în scopuri
ciVile reprezintă numai 3 la sută din
actualele fonduri pentru dezvoltare,
față de 5,4 la sută în 1978.

africane, guvernul italian a apro
bat un plan de creare a unei re
țele naționale de întreprinderi de
ardere a acestor reziduuri. Potrivit
evaluărilor, industria italiană pro
duce anual aproximativ 45 milioane
tone reziduuri, din care 4,5 mili
oane deosebit de toxice.

RAPORT. Potrivit unui raport
publicat de Direcția pentru protec
ția mediului, în Japonia nivelul
poluării atmosferei a crescut mult
in ultimul an și s-a apropiat de
cota periculoasă din anul 1978 —■
relatează agenția T.A.S.S. Printre
cauzele principale ale acestei si
tuații se menționează numărul
mare de automobile care circulă
pe șoselele țării. Creșterea canti
tății de bioxid de azot din atmo
sferă din cauza gazelor de eșapa
ment mărește pericolul de îmbol
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ROMA 24 (Agerpres). — Potrivit
unui raport al Institutului national de
statistică, dat publicității la Roma,
numărul șomerilor înregistrați ofi
cial in Italia era la începutul lușlii
noiembrie de 2 884 000, ceea ce re
prezintă 12 la sută din totalul popu
lației active a țării.
Dar, potrivit raportului, citat de
agenția A.N.S.A., șomajul este răspindit inegal, afectînd în mod deo
sebit regiunile sărace ale Italiei.
Astfel, în Mezzogiorno (sudul țării),
rata șomajului se ridică la 21 la
sută, în nordul industrializat fiind
de circa 7 la sută, iar în zonele cen
trale de 10 la sută.

năvire a populației de cancer pul
monar și astm — se arată în ra
port.

CONFISCARE. Agenții federali
americani angajați în lupta anti
drog au confiscat la Miami peste
o tonă de cocaină. Patru persoane
implicate in traficul ilicit de dro
guri au fost arestate.

NINSORI ÎN INDIA. în nordul
Indiei continuă ninsorile abundente,
într-o serie de zone, troienele de
zăpadă și frigul au paralizat acti
vitățile normale. Au fost suspen
date zborurile avioanelor pe linii
le interne. Ninsori abundente sînt
semnalate și în statele Jammu și
Kashuir. Circulația pe șosele este
mult îngreunată. în munți a apă
rut pericolul declanșării unor ava
lanșe.
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