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IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE UE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE LA G.C. AL P.C.R

PUTERNICĂ MOBILIZARE A FORJELOR PENTRU 
ÎNDEPLINIREA SARCINILOR DE PLAN 

ȘI DEZVOLTAREA CONTINUĂ A ECONOMIEI NAȚIONALESe încheie astăzi prima decadă a lunii ianuarie și fiecare colectiv de oameni ai muncii are posibilitatea să facă o evaluare exactă a rezultatelor obținute, să aprecieze prin această prismă cit de bine' a fost pregătită activitatea productivă a anului 1989. Există în acest sens în toate ramurile și județele țării numeroase unități a căror experiență demonstrează că, acolo unde s-au luat din timp măsurile necesare pentru încheierea contractelor de aprovizionare și desfacere, pentru asigurarea bazei tehnico-materiale, pentru organizarea temeinică a muncii, sarcinile de plan nu numai că au putut fi îndeplinite ritmic, integral, încă din prirriele zile ale anului, dar s-au obținut și însemnate producții suplimentare pentru beneficiarii interni și export. Rezultatele înregistrate fac dovada angajării muncitorești, revoluționare a clasei muncitoare, a întregului popor, care sub conducerea organelor și organizațiilor de partid au acționat în spiritul sarcinilor și orientărilor subliniate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in Expunerea din noiembrie și in Mesajul de Anul Nou pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor stabilite cu privire la accentuarea laturilor calitative, intensive ale activității economice și progresul multilateral, in ritm susținut al patriei socialiste.Beneficiind de un cadru organizatoric bine pus la punct, democratic, oamenii derile și dezbătut tele lor, an, au -valoroase cu prilej ut -ac unăriler generale care s-au ținut in ultima parte a anului trecut pentru perfecționarea activității productive și folosirea cu eficientă superioară a bazei tehnice din dotare. Pe această bază, prin Planul național unic de dezvoltare economico-socială a țării pe anul 1989, s-au asigurat toate condițiile necesare pentru desfășurarea normală a producției și obținerea Unor rezultate superioare în toate ramurile și sectoarele de activitate. Punînd in valoare posibilitățile existente, acum se imoune. așa cum a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la

recenta consfătuire de lucru C.C. al P.C.R. cu cadrele de cere din ministere, centrale triale și mari întreprinderi, ia măsuri ferme încă din primelezile ale anultii in vederea realizării ritmice a tuturor prevederilor de
de Ia condu- indus- să se lului de trai material și spiritual al întregului popor.în acest context, una din sarcinile care trebuie să polarizeze eforturile tuturor colectivelor de oameni ai muncii se referă la realizarea ritmică, integrală, Ia înalt nivel caii-

• în toate sectoarele economice, în toate centra
lele și întreprinderile să se acționeze într-un spirit 
nou, revoluționar, pentru îndeplinirea ritmică, inte
grală a prevederilor de plan pe luna ianuarie, pe tri
mestrul I și pe întregul an 1989.

• Producția destinată exportului — realizată cu 
prioritate, Ia înalt nivel calitativ, întregul fond de 
marfă — vămuit și livrat cu maximă operativitate I

• Măsuri ferme pentru înfăptuirea în bune condi
ții a programului de investiții pe anul 1989 și punerea 
în funcțiune, în prima parte a acestui trimestru, a tu
turor capacităților de producție restante din anul 
trecut.

muncii din toate intreprin- centralele industriale au pe larg, în toate amănun- sarcinile de plan pe acest făcut numeroase propuneri
• Prin aplicarea cuceririlor științei și tehnicii, să 

se asigure organizarea superioară și modernizarea 
producției, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor.

Plan pe luna ianuarie, pe trimestrul I și pe întregul an 1989. Îndeplinirea in cele mai bune condiții a planului constituie, prin urmare» problema cardinală care trebuie să preocupe în această perioadă organele și organizațiile de partid, conducerile centralelor industriale și ministerelor, oamenii muncii din toate unitățile economice. A realiza exemplar sarcinile de plan la toți indicatorii cantitativi și calitativi înseamnă a asigura resursele necesare pentru dezvoltarea în ritm susținut a economiei, pentru progresul multilateral al tării, pentru creșterea nive-

tativ a producției fizice și in primul rind a celei destinate exportului. La recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. ș-a arătat că în anul 1988 activitatea de realizare a planului s-a încheiat pe ansamblu eu rezultate bune, deși nu la nivelul programelor stabilite. în mod special, secretarul general al partidului a atrșs atenția asupra faptului Că la sfîrșitul anului trecut au mai rămas nerealizate unele destinate exportului și a cerut ia toate măsurile necesare ca tea să fie finalizate in cel mai timp și livrate încă in prima
produse să se aces- scurt parte

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Federale Germania

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

a noului an. Organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din întreprinderi au prin ur- niare datoria să acționeze cu maximă promptitudine, să ia neîntârziat toate măsurile ce se impun, solici- tind dacă este cazul sprijinul centralelor și ministerelor pentru îndeplinirea acestei sarcini de maximă importanță pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economico- socială a țării.Rezultatele diferite obținute in îndeplinirea sarcinilor de plan dc la o unitate la alta, de la un județ la altul se explică, in primul rînd, prin modul diferit de organizare a muncii; prin- modul diferit' in care acționează pentru folosirea cu indici cît mai înalți- a mașinilor

Republicii Federale Germania In țara noastră. (Continuare în pagina a IlI-a)Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni, pe Klaus Terfloth, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar plenipotențiar

CristianDin noun arhitectură a orașului Fălticeni
Valorile științei și culturii 
bunuri ale întregului popor

seși utilajelor din dotare, pentru perfecționarea’ pregătirii profesionale : oamenilor, pentru modernizarea teh ndlogiilor de fabricație și promova rea progresului tehnic. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru de la C.C. ai I’.C.R., problema centrală ă socialismului, pe care trebuie să ne-o propunem și pe care trebuie s-o realizăm in cele mai bune condiții, o constituie aplicarea fermă a științei, a tehnologiilor noi, menținerea si dezvoltarea spiritului revoluționar în întreaga activitate. Alocarea unor însemnate fonduri de investiții pentru dezvoltarea și modernizarea -unităților productivă și" de eercetare științifică din toate domeniile și județele țării a asigurat crearea unei puternice baze tehnico- materiale, care permite înfăptuirea în bune condiții a planurilor și programelor stabilite. Potențialul productiv existent nu se- valorific^ insă de Ia siiug- nu s»-Convertește automat în. rezultate. în sporuri cit mai mari de producție.în condițiile actuale, cișd economia noastră națională se caracterizează printr-o mare complexitate, problemele realizării planului sînt și ele deosebit de complexe, ceea ce impune acțiuni unitare, riguros co? ordonate din partea tuturor factorilor cu munci de răspundere, la toate, eșaloanele organizatorice : de la maistru, care este principalul orga-

a
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(Continuare în pag. a Il-a)

RĂSPUNDEREA

comunistului

sus al răspunderii. Iar cînddoar să previi cu mult orice eventual defect. Aici

în uriașul proces de instruire intelectuală și de educare morală a oamenilor. astăzi, în era electronică, mai mult ca oricînd, valorile științei și culturii se cer luate, gîndite și fructificate împreună. ca niște complementare, antagonice, cum nuise o lungă cu numeroase și păgubitoare prejudecăți rupeau radical realistă de cea tă și invers.O asemenea tranșantă dihotomie ar fi absurdă acum, cind omul umanizează universul cu ajutorul științei și tehnicii, cînd știința și tehnica. în sforțările lor de progres, se lasă fecundate de mitul prometeic, în stare să confirme faptul că omul a fost și rămine măsura tuturor lucrurilor, valoarea supremă a întregii existențe. De a- ceea, cînd în atitea părți ale lumii se încearcă opoziții false. raporturi de incompatibilitate intre invățămintul tehnico-ști- ințific șl cel „umanist" — ca să folosim un limbaj tradițional —, între cultura generală și specializarea minuțioasă, intre civilizația tiparului și cea ' a’ mijloacelor audiovizuale moderne. între democratna culturii și cultura „elitelor", partidul și statul nostru preconizează o culturală nioasă, în celor două ritului nu divergent.O asemenea teză profund științifică o întîlnim, nu o dată, in monumentala o- peră a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. care a afirmat din nou la marele .forum cratic din noiembrie 1988: „Trebuie __  ....___„___bine că numai in măsura în care vom înarma tine-

realități și nu ne obiș- tradiție.rare formația umanis-

politică logică, armo- care vectorii forte ale spi- sint orientați ci convergent.
demo-să ințelegem

retul, oamenii muncii, întregul nostru popor cu a- ceste noi și noi cuceriri ale științei și cunoașterii umane, vom ridica nivelul general de pregătire al constructorilor socialismului din țara noastră". însușirea temeinică a științei și culturii va oferi societății noastre Specialiști de înaltă calificam;, dar cu o vastă - cultură generală, care se constituie intr-o forță prometeică. Artele și științele, ca bunuri ale întregului ■ popor, creează specialiști de înaltă calificare, căci specializarea este prima condiție a muncii moderne, dar și oameni cu un vast orizont de cuprindere, de cultură generală, capabili să înțeleagă relațiile dialectice dintre fenomene, să le stăpinească, să le rezolve strălucit in interesul omului, al progresului și civilizației. Cu cît specializarea și cultura generală sînt mai mari, cu .atît eficiența muncii, frumusețea șî călitătfc ph>-‘ duselor sint mai mari, istoria a demonstrat că nici o credință religioasă n-a mișcat munții din loc, dar știința și tehnica, mi- riuite cu pricepere de oameni, da. Excavăm milioane de metri cubi de pămînt și facem albii de ape, pe care pot trece vapoare cît niște cetăți — ca să-l parafrazăm Eminescu — tăiem muri peste munți înalți depit cei din rița, săpăm tunele tancuri de piatră și chidem căi ferate pîntecul adine al pămin- tului, cucerim văzduhul și zburăm prin soații in- tersiderale, ne adincim în orizonturile prppriei conștiințe pentru a-i identifica tainele ei si miștpre? Ie din măreața icoană a lumii.Dar știința fără conștiință e infructuoasă și '

pe dru- mai Mio- prin des- prin

chiar periculoasă. De aceea, cultura, literatura și artele sînt chemate să educe oamenii in spiritul păcii, al prieteniei și colaborării, în cultul valorilor naționale și universale și al respectului pentru trecutul de luptă al poporului, al patriotismului și umanismului revoluționar, in stima pentru categoriile etice și estetice care ne definesc profilul etnopsihologic.Viziunea dialectică despre raportul dintre societate, știință, tehnică și cultură este exemplar întruchipată de personalitatea multilaterală a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, a cărei zi de naștere și îndelungată activitate revoluționară au fost sărbătorite de întregul nostru popor într-o atmosferă de vibrantă angajare patriotică — în întreaga organizare a cercetării științifice și a învățămîntului de toate gradele, in grija care se acordă in patria noastră culturii și funcției sale social-educative. E știut lucru, și unanim recunoscut — socialismul se construiește cu oamenii și pentru oameni, cu muncă devotată, știință înaltă și conștiință patriotică, revoluționară. avansată, căci truda fără știință r adeseori sisifică, iar știința fără conștiință poate fi nocivă, cum ne-o arată atîtea fapte contemporane. De aceea valorile științei și ale culturii sînt și trebuie să fie, din motive obiective, bunuri ale întregului popor, care și-a asumat, sub conducerea partidului, edificarea unei orînduiri noi, mai bune și mai drepte. Nu dorința filantropică de iluminare in sine a maselor, nu gestul semă- nătoristo-poporanist de înălțare a lor prin cultură, fără schimbarea structurii sociale, nu

vreun soi nou de mecena- tism, ci necesități obiective, dreptul inalienabil al indivizilor in societatea socialistă impun ca valorile științei și culturii să nu l'ie doar un privilegiu al cîtorva, ci sa intre în conștiința și in proprietatea celor ce zidesc o lume mult visată în care omul să nu mai fie lup pentru om, ci frate. Nu barbarul „homo homini lupus", care a terorizat vreme de milenii istoria, ci homo homini frater, care impune pe plan mondial socialismul in adevărata lui valoare.Un asemenea salt se face numai prin știință, cultură și educație uma- nist-socialistă.în contextul continuei adinciri a democrației socialiste, democrația culturii are o pondere mare, un rol cu totul deosebit și specific, intrucit la noi nu e vorba, ca in țările capitaliste, de simplul acces, de altfel foarte greu, plătit, al maselor cultură, ci de dreptul a avea acces la ea condiții lesnicioase și posibilitatea reală de crea știință și culturăcadrul amplului Festival național „Cintarea României", inițiat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, șl menit sâ> descopere și să afirme talente in toate domeniile, să ridice gradul. de cultură și pregă- . tire al tuturor oamenilor muncii, și in primul rînd al tineretului, in vederea creării* omului nou, cu un larg orizont de cunoaștere și o înaltă conștiință revoluționară. Știința și cultura sînt și trebuie să devină tot mai mult,

la.., de in d#a în

lon Dodu BALAN
(Continuare în pag. 
a IlI-a)

...Mulți le ocolesc. La nici o sudură din alcătuirea unei nave nu ai voie să greșești. La sudurile de îmbinare a secțiilor și bloc-secțiilor ai voie inainte ...meseria începe de la punctul cel mai de ‘ .unii nu văd in asta decît dificultatea, mai fac și pasul înapoi. Și totuși, nava nu poate deveni realitate fără amintita sudură. Pe care cineva trebuie s-o facă. Cineva trebuie să-și asume riscul urcușului pină la această altitudine.Reținem din ce ne spune Anton Șaragub, secretar adjunct al comitetului de naval dinVine un urmă mii dură. Navele la care a topit și el zeci de mii de electrozi străbătuseră, nu o dată, oceanul planetar. Ce-1 aducea acum ? Nu, nu era o treabă de producție. „M-am gindit să vin cu cererea de primire în partid. Am cumpănit b.ine inainte de a face acest pas". Da, momentul este unul pentru toată viața. Și; firesc, trebuie bine cumpănit. Corespunzi exigențelor și statutului de comunist ? Ești în stare să te ridici lâ nivelul pretențiilor mereu mai înalte care se pun în fața acestor oameni ? Sudorul ? Tinăr, cum spuneam. Așezat bine pe drumul meseriei. Harnic. Dar oare a trecut el prin toate „probele de foc“ pentru pasul acela de-o viață ? „Ai lucrat vreodată suduri de îmbinare ?“, întreabă așa, parcă într-o doară, secretarul adjunct. Celălalt tresare : „Păi asta e o performanță la care doar așii se încumetă !“. „E, în e- gală măsură, și o îndatorire de comunist. Ori de viitor comunist. Ei, ce zici ?“.• Nu-i este la îndemînă oricui să corespundă unei astfel de încercări. Da, încercări : a calităților profesionale- și, în egală măsură, a celor morale. „La om, e de părere interlocutorul nostru, trebuie să cultivi necontenit dorința autodepășirii. a a- sumării răspunderii în absolut orice împrejurare. Este un îndemn pe care l-am desprins din nou din Expunerea tovarășului Nico’ae Ceaușescu la marele forum democratic al țării din noiembrie anul trecut. îndemn de mare insemnătate practică in activitatea de zi cu zi a organizațiilor de partid consacrată educării revoluționare a tuturor celor ce muncesc și, în egală măsură. în activitatea de

partid de la Șantierul Brăila :tinăr sudor. Lăsase in de metri liniari de su-

pregătire, de călire a viitorilor muniști". „Cum a trecut tinărul dor și această probă ?“ „Bine, mai ales, a ajuns singur la adevărul că asumarea unei răspunderi, cu atît mai mult cea de comunist, nu este un dat. Nu vine de la sine. Aceasta se deprinde, se Învață. Se educă și se cultivă".Simple afirmații ?Mai mult chiar : o profesiune de credință. Despre destinul comunistului, in genere. Omul care, așa cum ii conturează bogata textură de idei a Expunerii secretarului general al partidului, se distinge, inainte de toate, prin asumarea răspunderii făuririi unei noi orînduiri. De aproape 45 de ani — în condițiile libertății cucerite prin luptă și jertfă — el a fost prezent necontenit, cu fapta, pe baricadele revoluției. Răspunderea pentru industrializarea patriei... Pentru făurirea unei agriculturi moderne... Pentru un om nou, cu o înaltă cultură și conștiință, conștient de destinul său revoluționar... Răspunderile prezentului, pentru perfecționări de esență in viața social-econo- mică a patriei... Iată axul de conduită al comunistului. „Cotizarea" lui de fiecare clipă pentru o nouă fizionomie socială și umană. în deplin acord cu timpul pe care il trăiește. în deplină armonie cu etapele viitoare, nu ușoare, dar pe care el, comunistul, știe că pot fi așa cum le gindește și tocmai de aceea acționează să fie pe vrerea lui.O asemenea calitate morală, da, nu vine de la sine. Ea se clădește cu răbdare, cu intransigență' și tenacitate. Exercițiul răspunderii pentru îndatoririle ce-ți revin, la locul încredințat de societate, trebuie să intre in reflexul cotidian, să fie semnul de marcă aî acțiunilor de fiecare clipă. Tocmai pentru că, in nu puține împrejurări, despre de răspundere unii își aduc doar în cîte o adunare pe temă și unde perorează cu tență... teoretică, despre necesitatea acestuia. în vreme ce în aceeași „grădină" poți afla destule contracte nerespectate. Indicatori de plan nerealizați. angajamente asumate în... restantă. Neglijente în gospodărirea avuției societății, carențe privind calitatea produselor.Nimeni nu are nevoie de lungi divagații pe tema răspunderii. Și este

spiritul aminte această compe-

Hie TANASACHE

(Continuare în pag. a Il-a)

Imagine din secția de montaj o întreprinderii de strunguri din TirgovișteFoto : E. Dichiseanu

Electrificarea de noi linii de cale feratăConstructorii căii ferate Gura Motrului — Turceni au încheiat electrificarea acestui important tronson feroviar care îmbunătățește traficul dintre termocentrala de la Ișalnița cu principalii furnizori de cărbune din bazinul Rovi- narilor, reducindu-se orele de staționare a trenurilor. Au fost încheiate, de asemenea, lucrările de dezvoltare . și modernizare a stațiilor feroviare Turceni și Plopșoru din județul Gorj.în prezent, constructorii acțio-

nează pentru terminarea lucrărilor de electrificare pe tronsonul Rogo- jelu-Rovinari.Pe aceeași linie, pe traseul Sime- ria — Petroșani, constructorii au terminat dublarea și electrificarea tronsonului Baru Mare — Crivadia, care este prevăzut eu bloc de linie automat. Acest lucru va permite o sporire a capacității de transport pe acest sector, o creștere a vitezei trenurilor și a siguranței circulației. (Agerpres)

Mașini-unelte 
de înaltă tehnicitate

Controlul maselor, importantă pîrghie a conducerii
societății/ expresie a democrației socialisteîn concepția ’partidului nostru, dezvoltarea largă a formelor democratice de conducere, participarea tuturor claselor și categoriilor sociale, a ințregului popor la conducerea întregii vieți economico-sociale, la elaborarea politicii interne și externe constituie factorul fundamental pentru edificarea cu succes a noii orînduiri sociale. „Este necesar — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — să pornim de la creșterea rolului maselor, al oamenilor muncii exercitarea controlului în toate toarele de activitate".în decursul anilor, o dată cu fecționarea activității organelor mocratice existente, au fost

insec-per- de- consti- tuite • noi organisme democratice : au fost create adunările generale și consiliile oamenilor muncii din întreprinderi și centrale, organele județene și naționale ale consiliilor oamenilor muncii ; în toate întreprinderile funcționează controlul muncitoresc ; o dată la cinci ani se organizează congresele oamenilor muncii, ale țărănimii, ale științei și în- vățămîntului, ale culturii și educației socialiste, ale consiliilor populare etc. Prin noile organisme democratice și dezvoltarea celor existente s-a asigurat un puternic sistem al democrației muncitorești-revoluționa- re, care permite participarea largă a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a celorlalte categorii sociale, a întregului popor la elabo

rarea politicii generale, a tuturor planurilor de dezvoltare economico- socială.•Noile structuri ale mecanismului conducerii sociale nu constituie un -scop in sine, ci unul din mijloacele fundamentale prin care se infăptu- iește osmoza dintre conținutul uman și forma organizational a vieții sociale, avind drept mobil și finalitate problemele oamenilor, nevoile, interesele și aspirațiile acestora. La rin- dul său, noul stadiu, Calitativ superior, al democrației noastre socialiste generează noi funcții ale mecanismului conducerii sociale, amplifică funcțiile deja afirmate. Una dintre acestea, căreia experiența din ultimul timp i-a dat dimensiunile unei practici de largă cuprindere socială, o constituie controlul exercitat de mase, de oamenii muncii, atît în sfera producției materiale, cit și in viața socială. „în condițiile societății noastre — menționa secretarul general al partidului în Expunerea prezentată la forumul democrației revoluționare ■— întărirea controlului, de jos pină sus, constituie un factor de importanță deosebită în buna desfășurare a întregii activități, in democratizarea și participarea activă la conducerea tuturor sectoarelor, în înfăptuirea neabătută a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei noastre, a întregii națiuni, a poporului nostru".

Cum se știe, controlul asupra modului de finalizare a deciziilor și a măsurilor stabilite constituie o componentă de bază a actului de conducere insuficienta ignorarea funcției punînd sub semnul întrebării însăși finalitatea deciziilor și hotărîrilor luate. Orice lege, orice măsură, ori- cit ar fi ea de justă, nu acționează de la sine, nu generează automat efectele scontate ; pentru a se asigura eficiența deplină a hotăririlor, a legilor este necesar să se urmărească modul în care ele sînt efectiv transpuse in practică. 'între formele de control al maselor, un loc distinct îl ocupă cel din sfera vieții sociale. Modalitățile de exercitare sînt multiple : de la dreptul cetățenilor de a aproba în adunări anume constituite obiectivele planurilor de dezvoltare a localităților în profil teritorial pină la obligația deputaților, a primarilor de a prezenta periodic rapoarte de activitate in fața adunărilor cetățenești ; de la dreptul echipelor de control obștesc de a verifica activitatea tuturor unităților de interes public pină la obligația conducătorilor de unități de a da răspuns la sesizările și propunerile formulate de cetățeni cu prilejul audiențelor, în cadrul „Tribunelor democrației", in scrisori, in condicile de sugestii etc. Pe lingă controlul direct, există diverse forme de control social exercitat de ,ce-

folosire sau de control
tățeni prin intermediul reprezentanților aleși de ei — deputății — ori prin organele de presă etc.Exercitarea controlului social — indiferent de forma sa — nu poâte și nici nu trebuie considerată ca o manifestare, a neîncrederii sau ca o ingerință în activitatea diferitelor sectoare. Pentru că societatea noastră socialistă este un tot unitar, avind un singur stăpîn — poporul — unde nu există și nu pot exista nici un fel de „feude", de „zone închise" controlului popular. Or, chiar tei în cele mai bune colective său Sectoare de activitate, dacă nu se exercită controlul, există riscul instaurării rutinei, al unei aplicări, incomplete a măsurilor stabilite, al apariției unor fenomene negative. Iată de ce, funcționînd în contextul lărgirii atribuțiilor organismelor obștești, în concordantă cu dezvoltarea autoconducerii muncitorești, controlul social este chemat să intervină aplicării hotărîrilor, contribuind astfel la înlăturarea „din mers" a deficiențelor dintr-un sector sau altul.Amplificarea controlului social în actuala etapă înțelegerea scopului și renunțe la

din vreme, pe parcursul
este strins legată de nivel superior a sale. Fără să și ' sesizareala un finalității, depistarea

Mihai IONESCU
(Continuare în pag. a IlI-a)

O nouă familie de strunguri Carusel cu comandă numerică de conturare a fost asimilată recent în fabricație la întreprinderea de mașini-unelte și agregate din Capitală. Rod al colaborării cu specialiștii din cadrul Institutului de cercetare științifică .și inginerie tehnologică pentru mașini-unelte. noile produse se situează, prin calitățile tehnipo-funcționale, la nivel de vîrf în domeniu.Dacă în anul 1968 întreprinderea bucureșteană realiza prima mașină de alezat și -frezat orizontal de concepție românească AF-100, ea a produs cu fiecare an utilaje tot mai complexe, agregate, linii automate, mașini de rectificat în coordonate. speciale, la temi și altele, IM.U.A.B. fiind ‘ cel mai portator țară. in prezpnt mare producător și ex- de . mașini-unelte din(Agerpres)
Cantități 

suplimentare de cărbuneCariera de lignit ' Sfîntu Gheorghe. unitate aparținătoare întreprinderii miniere din Că- ' peni, a realizat anul trecut planul la investiții în prpporție de 101,8 la sută, fapt ce permite ca obiectivul ce are ca termen de dare in funcțiune,' la întreaga sa capacitate, acest ■ an. să fie finalizat conform graficelor de execuție. Ca dovadă a eficienței eforturilor depuse se- înscrie și realizarea, încă din pk-ima săptămînă a acestui an, a unei producții suplimentare de peste 300 tone cărbune, cele mai bune rezultate fiind obținute de echipele conduse de Victor Zăvoianu și Lukacs Dionisie. Acordind o atenție deosebită livrării ritmice a cărbunelui la beneficiari, de pe rampele carierei s-au expediat in primele zile ale anului termocentralelor, în plus față de graficele de livrare, o cantitate de aproape 5 000 tone cărbune. (Constantin Timaru).
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Puternică mobilizare a forțelor
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan
(Urmare din pag. I)nizator al locului de muncă. Ia șeful de atelier sau de secție și pînă la directorul întreprinderii, iar de aici pînă la conducerile centralelor industriale și ale ministerelor economice sau de sinteză. Numai în felul acesta, numai prin îmbunătățirea stilului de muncă și întărirea răspunderii organelor de conducere colectivă din întreprinderi, centrale șl ministere se pot mobiliza energiile creatoare ale clasei noastre muncitoare, ale întregului popor, astfel Incit să se asigure valorificarea cu eficientă superioară a puternicei și modernei baze tehnico-materiale a economiei naționale. Numai rapor- tind încă din primele zile ale anului realizările la prevederile planului, numai situînd producția fizică, exportul, productivitatea muncii, costurile, calitatea la nivelul sarcinilor stabilite se poate spune că intr-un. colectiv muncitoresc, intr-un județ sau pe ansamblul unei ramuri se manifestă răspunderea și exigența necesare pentru desfășurarea unei activități productive eficiente, de înalt randament.Practic, nici o secțiune a planului nu este mai importantă decit alta, realizarea sau depășirea unui indicator neputind să suplinească neinde- plinirea altuia. Faptul că, la recenta consfătuire de lucru de Ia C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea de a so acționa cu toată fermitatea pentru înfăptuirea în bune condiții a programului de investiții pe anul 1989 și a indicat să fie luate toate măsurile pentru realizarea și punerea in funcțiune, in prima parte a acestui trimestru, a tuturor capacităților de producție restante din anul trecut are o fundamentare economică precisă, care ține seama tocmai de cerințele asigurării unor condiții optime pentru îndeplinirea sarcinilor de plan în unitățile industriale. In mod normal, noile capacități care au avut termene de punere în funcțiune în cursul anului trecut au fost luate în calcul la stabilirea planului de producție industrială pe acest an. Deci, pe producția lor se contează și tocmai de aceea este absolut necesar să fie racordate cît mai grabnic circuitul productiv.în spiritul exigențelor formulate secretarul general al partidului recenta consfătuire de lucru de C.C. al P.C.R., cadrele de conducere din ministere, centrale și întreprinderi, din unitățile de cercetare științifică și inginerie tehnologică trebuie să urmărească și să asigure înfăptuirea neabătută a programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ ăl produselor, de aplicare fermă a norma- tivplor de cheltuieli, pentru creșterea eficientei economice a întregii activități. în cei trei ani care au trecut de la declanșarea acțiunii de perfecționare a organizării și modernizare a producției s-au conturat numeroase experiențe valoroase, care au reliefat

exact modul cum trebuie gîndită și condusă această acțiune de mare anvergură și eficientă. Din păcate, mai sint însă și unități unde atît elaborarea programelor de modernizare. cit și înfăptuirea măsurilor stabilite sînt privite ca un scop în sine, oarecum detașat de rezultatele de ansamblu obținute în producție.Așa se explică faptul că într-o serie de unități se raportează înfăptuirea integrală a măsurilor înscrise în programele de modernizare, dar totodată productivitatea muncii sau consumurile materiale — de pildă — se mențin la un nivel scăzut, cu mult sub prevederile de plan. Trebuie deci înțeles că singurul criteriu după care șe poate aprecia eficiența acestei acțiuni, ca de altfel a oricărei măsuri tehnice sau organizatorice luate într-o unitate sau alta, îl reprezintă rezultatele concrete obținute în producție, în creșterea calității și a eficientei economice.

îndeplinirea ritmică, integrală, la toți indicatorii a prevederilor de plan, încă din primele zile ale anului, reprezintă mai mult decit o sarcină economică. înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă, multilaterală a patriei, de creștere a nivelului de trai material și spiritual al întregului popoi, depinde in mod hotărîtor de felul cum își face datoria fiecare om al muncii, de felul cum se realizează prevederile de plan in fiecare întreprindere. Iată de ce. sub directa îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, trebuie să se asigure în toate unitățile mobilizarea exemplară a muncitorilor și specialiștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor de plan pe primul trimestru și pe întregul an, pentru a întîmpina cu noi succese în producție aniversai ea a 45 de ani de la eliberarea patriei și Congresul al XIV-lea al partidului.

w

(Urmare din pag. I)

Sondajul ScînteiiI INVESTIȚIILE - realizate integral
in actualitatea 

economică NOILE CAPACITĂȚI—neîntîrziat in funcțiune!
șantierele de investiții, ca și în ce-

La întreprinderea mecanicâ de mașini și utilaj minier din Baia Mare se finalizează un nou lot de produse Foto : S. Cristian
faptele de muncă

Noul an, 1989, a debutat pe , ...._____ . _ ...Ielalte ramuri ale economiei naționale, sub semnul hotărîrii constructorilor și montorilor, a colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderile producătoare de echipamente tehnologice de a realiza ritmic și integral un volum cit mai mare de lucrări, de a se încadra cu riguroasă punctualitate în prevederile de plan și termenele de punere în funcțiune prevăzute.Prevederile planului de investiții din cel de-al patrulea an al actualului cincinal sînt mobilizatoare și complexe. Noi și importante capac’tați productive destinate dezvoltării bazei energetice și de materii prime, modernizării și construirii de noi obiective și instalații în chimie și petrochimie, în industria construcțiilor de mașini șkme- talurgie, in alte sectoare de activitate sînt planificate să fie racordate, eșalonat, la circuitul productiv. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Consfătuire de la C.C. al P.C.R., este necesar să se acționeze cu bune condiții a prevederilor adoptarea de măsuri ferme parte a acestui trimestru, a tante din anul trecut.Din această perspectivă, luna ianuarie trebuie să fie o perioadă activitate intensă, atît prin realizarea unui volum cit mai mare lucrări termen investiții.Despre late în repetate rînduri de secretarul general al partidului, despre problemele ce trebuie soluționate operativ în vederea asigurării unui bun „demaraj" al activității de construcții-montaj in noul an, vom relata în sondajul „Scînteii" pe șantierele Combinatului petrochimic de la Midia-Năvodari, și Centralei termoelectrice Oradea II.

toată fermitatea pentru înfăptuirea in de plan pe acest an. Ceea ce impune pentru punerea în funcțiune, in prima tuturor capacităților de producție res-
de construcții și montaj, cit și prin punerea in functiiine sau in devans a unui important număr de obiective demodul cum sînt respectate aceste cerințe majore, formu-

PE ȘANTIERUL COMBINATULUI PETROCHIMIC

DE LA MIDIA-NAVODARI

Mai multă
din partea

receptivitate 
furnizorilor

REPERE ALE DEZVOLTĂRII IN ANIL 1989
Investițiile totale in economie

— în procente

PE ȘANTIERUL CENTRALEI ELECTRICE

DE TERMOFICARE ORADEA II

de datoria comuniștilor, a organizațiilor de partid de a- supune, peste tot, la proba realității, a activității concrete orice încercare de ..teoretizare" nesfîrșită pe această temă. O- bișnuința de a înțelege exact semnificația actului de asumare a răspunderii — în muncă, în viața socială — decurge firesc din trăinicia climatului așezat pretutindeni sub semnul unei inalte și exigente răspunderi. Aici este un larg cîmp de acțiune pentru organizațiile de partid. Aici pot fi experimentate, verificate multiple forme ale activității comuniștilor, ale organelor și organizațiilor de partid.Iar dintre toate acestea, reacția promptă, decisă, girată de principialitate și fermitate față de orice act care denotă abdicarea de la conduita pătrunsă de răspundere reprezintă, in arsenalul atîtor mijloace, „arma" eficientă, aflată la îndemîna tuturor. Eram în zona „Granitul", într-o arteră a viitoarei magistrale a metroului bucureștean, și am reținut reacția fermă a inginerului Ștefan Sevastian, membru al biroului organizației de bază, față de o abatere de la disciplina muncii : „Așa ai învățat aici, la noi, să crești oamenii ? se adresa cu asprime celui vinovat de indisciplină manifestată în sectorul său. Eu îți cer să acționezi cu răspundere, să imprimi răspunderea necesară și tuturor acelora pe care ii conduci. In această privință, nu-i loc de tîrguială. fiecare facă exemplar datoria. Și, mal să răspundă pentru cît, cînd și șl-o face". ,,Sigur, stilul activ, ofensiv, de

movare peste tot a răspunderii, de asumare conștientă a acesteia poate stîrni intr-un loc sau altul și reacții de... nepopularitate. Poate întîmpina chiar o anume rezistență. Nu-i de ici, de colo să tulburi confortul personal al unora, să-i pui pe „maeștri" în justificări față în față cu realitatea nu întotdeauna roză din domeniul răspunderilor lor. Dar comuniștii și-au asumat întotdeauna curajul de a deschide front de luptă împotriva delăsării, a rutinei, a stării de indiferență ori de indisciplină, a stagnărilor de orice fel. Ei nu s-au sfiit și nu se sfiesc să înfrunte „armurile" care în van speră să apere țarcul unor interese comode, lipsa de angajare în îndeplinirea întocmai a îndatoririlor zilnice. Tocmai pentru că el, comunistul, știe că acest demers activ, pentru asumarea răspunderii de către fiecare, nu-1 face pentru propriul lui interes. Și cu atit mai puțin pentru a-1 priva pe cineva de demnitate. El acționează în numele declarat al interesului general. Pentru ca exercitarea cu răspundere a atribuțiilor să aducă, la fiecare loc de muncă, un plus de eficiență, perfecționările absolut necesare într-o societate ca a noastră, deschisă fundamentalelor înnoiri. Iar un om al datoriei onorate exemplar, conștient de pe care, de exemplar, se într-o hainătății. Statura sa morală, în consonanță cu faptele, îi conferă binemeritata prețuire, respectul celor din jur.Pentru un asemenea om pledează cu fervoare revoluționară ideile cuprinse in Expunerea tovarășului

Nicolae Ceaușescu — gramatic pe masa de gului partid și popor in pregătirea celui de-al XIV-lea Congres al partidului. Motivația acestei vibrante pledoarii ? Mai presus de toate — cutezanța fără precedent a obiectivelor prezentului și viitorului în făurirea socialismului pe pămîntul României. Așa cum viața a validat din plin și pînă acum, piscurile înalte, orizonturile largi pot fi atinse numai de oamenii care au în fibra lor morală reflexul asumării marilor răspunderi, în construcția socialistă a patriei, în opera de continuă înflorire a României.

document pro- lucru a între-

Privită in general, activitatea de pe șantierul Combinatului petrochimic din Midia-Năvodari este, desigur, corespunzătoare. La capitolul investiții, în anul recent încheiat planul a fost îndeplinit încă din luna septembrie. Comparativ cu anii pre- cedențl, 1988 poate fi considerat chiar ca un moment de „vîrf" în ceea ce privește punerile în funcțiune. în total, au fost date în exploatare 5 capacități extrem de importante pentru producția combinatului de la malul mării : piroliza, cea mai complexă instalație petrochimică, polietilena de joasă presiune, polietilena de înaltă presiune, poli- propilena și etilbenzenul. Atît ca număr, cit și ca importanță, aceste Realizări reprezintă o reușită deosebită. în momentul de față, o altă instalație de oxldare-hidrocarburi se află în probe tehnologice, urmînd să fie finalizată peste foarte puțin timp.Nu întîmplător, deci, „centrul de greutate" al activității montorilor s-a mutat, încă din primele zile ale anului, în acest punct de lucru „fierbinte". Efectivele de muncitori au fost sporite și a fost stabilit un extrem de precis program de lucru a cărui îndeplinire este urmărită zilnic. Este vorba, desigur, despre eforturi numai aici, deoarece nu derea pesteurmă înregistrate la instalația RX 83, care trebuia pusă în funcțiune încă din noiembrie trecut. Cauza principală a restanței o constituie lipsa acută a unor utilaje și materiale fără de care acest obiectiv nu poate fi finalizat. Nu mai puțin de 13 utilaje se află încă în execuția între-

notabile, necesare nu ci și la alte instalații, se poate trece cu ve- serioasele rămîneri în

prinderilor de utilaj chimic Ploiești, „Grivița roșie" București, de utilaj chimic Făgăraș, de ventilatoare București și constructoare de mașini din Reșița. Pe de altă parte, însemnate cantități de materiale necesare montajului n-au fost încă livrate, deși termenele contractate au trecut de mult, de către întreprinderile de utilaj tehnologic Buzău, de utilaj petrolier din Tîrgoviște, de utilaj chimic și forjă din Rîmnicu Vîlcea, de utilaj chimic Găești. Utilajele și materialele amintite trebuie asigurate de beneficiari, în speță combinatul petrochimic, dar cu aceleași probleme se confruntă și montorii, care așteaptă să primească încă 17 tone țevi inox de la Întreprinderea de țevi „Republica", 30 tone țevi de la întreprinderea de țevi din Roman, 78 tone tablă zincată de Ia Combinatul siderurgic Galați și 30 tone vată minerală de la întreprinderea de materiale izolatoare din Vaslui.Concluzia este lesne de desprins. Organizarea temeinică a lucrărilor, întărirea conlucrării în toate fazele și etapele execuției trebuie să dețină prioritatea pe „agenda de lucru" a factorilor care acționează pe șantier. începutul de an atestă, prin măsurile luate în special de montori, că această importantă cerință se bucură de maximă atenție. Lucrările au fost programate cu atenție, punctele de lucru mai bine organizate, au fost întărite coordonarea și supravegherea tehnică a oamenilor. Rămine, așa cum am văzut și pe parcursul investigațiilor noastre, ca șl furnizorii menționați — nu puțini la număr — să se alinieze cu hotărire acestor eforturi.

Programele stabilite,
îndeplinite la timp

i

noii instalații

Centrala electrică de termoficare Oradea II, cea mai mare investiție industrială din actualul cincinal din economia bihoreană, se apropie de cotele finale. Primele două grupuri de 50 MW fiecare funcționează constant peste qapacitatea nominală, atestînd calitatea ireproșabilă a lucrărilor, precum și răspunderea manifestată in exploatarea agregatelor. Dovadă și faptul că întreprinderea electrocentrale Oradea •a realizat în avans cu 43 de zile planul pe anul trecut la producția de energie electrică pe bază de cărbune, cadență menținută și In primele zile ale noului an.-* 1989.,.<Acum se apropie de punctul terminus șt lucrările la cel de-al treilea grup energetic de 50 MW. Pe șantier se poate remarca, bineînțeles, o atmosferă de muncă intensă, de efort susținut. Nu de mult a fost Încheiat montajul la turbina nr. 3, iar precizările oferite de ing. Dumitru Timotin, directorul Antreprizei energomontaj „Transilvania" Oradea, sînt sugestive pentru răspunderea cu care s-a acționat la realizarea acestei ample lucrări.— Comparativ cu durata înregistrată la montajul primelor două turbine. durată normată de altfel, lucrările la cea de-a treia turbină au fost scurtate cu trei luni. Conform programelor speciale Întocmite pentru această capacitate, am organizat activitatea In schimburi prelungite, concentrînd forță de muncă calificată, în special montori.Așadar, noul an a debutat auspicii favorabile, auspicii pe montorii sînt hotăriți fice din plin. Aveam

acest lucru urmărind acti- din sala turboagregatelor.Petru Coandă a

fnaltsub care să le fructi- să ne convin-

gem de vitatea Echipa maistrului încheiat umplerea rezervorului cu ulei, in vederea recirpulării acestuia. Evident, constructorii se află într-o veritabilă competiție cu timpul. Fiecare detaliu este bine pus la punct, fiecare lucrare programată este executată cu atenție maximă.Care sînt urgențele pentru a apropia momentul punerii in funcțiune a țurboagregatplui nr. 3 ? în primul rînd,' mai sint'necesare 3,2 km ca- blurVețe^ de .M, 44 km ca- v bluri pentru circuitele secundare, Ja „ care se adaugă 6,3 km cabluri tele- fonice și 80 km conductori telefonici, toate trebuind să fie asigurate de către montori. Dar, pentru ca turbina nr. 3 să poată fi pusă în funcțiune, ar trebui să sosească rapid pa șantier și barele capsulate monofazate și trifazate. Lista furnizorilor cu obligații scadente este lungă șt nu vom insista asupra ei. Din păcate, cu toată prezența unora dintre ei la ședințele de comandament, a angajamentelor asumate, a notelor de probleme expediate diverșilor factori implicați în realizarea investiției, multe probleme au rămas în cursul anului trecut nerezolvate. Situație pe care factorii de răspundere s-au angajat să o înlăture cu hotărîre în acest an. Ar fi și cazul,, deoarece timpul cîștigat de constructori nu trebuie irosit nicidecum de furnizori.
Lucian CRISTEA 
Ioan LAZA corespondenții „Scînteii”

să-și ales, cumpro-

ÎN ÎNVÂȚĂMÎNTUL AGROZOOTEHNIC
DE MASĂresponsabilitătile sale asemenea, le onorează înfățișează colectivului cu adevărat a demni-

Un dialog din care cîștigă
MUREȘ : Eficiența programelor de modernizare 

a producțieiîn întreprinderile industriale și unitățile economice din județul Mureș se desfășoară acțiuni susținute pentru înfăptuirea ritmică a obiectivelor cuprinse in programul de măsuri de modernizare și organizare a producției. Rod al acestei preocupări, in întreprinderile industriale, unitățile economice, pe șantiere și in alte sectoare productive au fost aplicate. în anul recent încheiat, numeroase măsuri de o mare eficiență economică. Pe baza acestora a fost obținut un

spor de producție-marfă în valoare de 988,6 milioane lei. Acțiunile și măsurile organizatorice, tehnice și tehnologice inițiate in direcția utilizării mai depline a capacităților de producție și folosirii cu înalt spirit gospodăresc a materiilor prime și energetice au făcut, totodată, ca în 1988 cheltuielile de producție să fie diminuate cu 236.6 milioane lei, din care cele materiale — cu 138,7 milioane lei. (Gheorghe Giurgiu).
CRAIOVA : Calitatea tractoarelor, suportul exportuluiLa întreprinderea de tractoare și mașini agricole din Craiova — unitate modernă, ctitorită in anii luminoși ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului — debutul productiv în noul an a avut loo sub semnul unor noi și semnificative succese în muncă. Urmare firească a pregătirii corespunzătoare, încă de anul trecut, a producției pentru 1989. organizării unor secții și formații de lucru specializate, urmăririi zilnice a deru-

lării contractelor cu partenerii externi, in perioada care a trecut din luna ianuarie au fost livrate la export primele loturi de tractoare cu încărcător hidraulic TIH-445, din contractul pe 1989. Ilustrativ este faptul că în acest an gradul de înnoire a fabricației este de 95 la. sută, creindu-se condiții ca în 1990 întreaga producție a întreprinderii să fie nouă sau modernizată prin reproiectare. (Nicolae Băbălău).

în primul rînd... producțiaȘichet, șeful fer- de la I.A.S. VetișInginerul Dorel mei vegetale nr. 5 — Satu Mare, este unul din lectorii care se prezintă, fără excepție, la „catedra" cursului agrozootehnic cu lecția temeinic pregătită. Atit sub aspectele teoretice, cit și al îmbinării acestora cu date și situații concrete din activitatea și rezultatele fermei. Și aceasta nu dintr-o scrupu- lozitate formală, ci spre a se face pe deplin înțeles de cursanți și a asigura însușirea unor cunoștințe legate de aplicarea tehnologiilor înaintate, care să asigure creșterea substanțială a producțiilor în acest an agricol.La una din lecții, care avea ca temă cunoașterea temeinică și aplicarea corectă a tehnologiilor intensive la cultura porumbului, unii din cursanți înclinaseră să afișeze o oarecare automulțumire, avîndu-se in vedere că cele mai mari producții de la I.A.S. Vetiș au fost realizate in ferma lor. „Intr-adevăr, a replicat lectorul, ne-am depășit pe noi înșine obținind producțiile cele mai mari din unitate — 5 010 kg la grîu,5 200 kg la orz, 2 800 kg la rapiță și6 100 kg la porumb la hectar — dar, cu excepția rapiței, unde putem fi exemplu pentru multe unități, la celelalte culturi nu avem producții

la nivelul celor planificate. Cauzele? Nu atit condițiile climatice pe care cu prea multă ușurință la socotim „vinovate", cit unele deficiențe din munca noastră trebuie să le înlăturăm hotărit din activitatea viitoare.Și cum din greșeli trebuie trase invățăminte spre a nu se repeta, lectorul și-a însoțit predarea temei cu aspecte concrete privind abaterile tehnologice care au cauzat diferențe substanțiale de producție de la o parcelă la alta. La an moment dat, in centrul atenției tuturor s-au aflat producțiile de porumb știuleți obținute de pe două parcele alăturate. în timp ce pe una se realizaseră 6 200 kg la hectar, pe cealaltă s-au obținut doar 4 850 kg. S-a scos în evidență că la această nedorită situație a contribuit și er- bicidarea greșită, executată canizatorul loan Andreica. vorbind de faptul că astfel șeii, încetineala cu care efectuat lucrarea respectivă terminat un timp staționarea tractoarelor și utilajelor care urmau să execute lucrările în flux. Cu grijă și tact pedagogic, lectorul a imprimat tot timpul dezbaterii un caracter deschis, astfel incit evidențierea corectă a unor neajunsuri a determinat o atitudine la fel de con-

de me- nemai- de gre- aici s-a au de

atractivă din partea cursanților. Așa incit n-a surprins pe nimeni cînd chiar și mecanizatorul loan Andrei- ca a ținut să ia cuvîntul. Recunos- cindu-și greșelile, el s-a simțit totodată dator să sublinieze că o serie de de de ale își aspecte negative. Apreciind ca binevenite și propunerile făcute de acest mecanizator, lectorul cursului a folosit prilejul oferit de intervenția acestui cursant spre a stărui mai mult asupra unei probleme insuficient stăpînite de unii mecanizatori, și anume asupra rețetelor și dozajului erbicidelor ce trebuie administrate în sol. în funcție de compoziția reală a substanțelor chimice, re- cunoscînd, totodată, autocritic, că și el va trebui să acorde mai multă atenție aprovizionării cu acele piese de schimb care se distrug mai repede în cursul erbicidării.Dacă am insistat mai mult asupra modului cum se desfășoară lecțiile la acest curs agrozootehnic este pentru a evidenția eficiența practică pe care o are această formă de instruire teoretică a lucrătorilor din agricultură, atunci cînd ea este legată

deficiente tehnice, cum sînt cele la pompele pentru echipamentul erbicidare, minusurile calitative unor erbicide parțial depreciate au și ele contribuția la aceste

direct de problemele concrete din fiecare _______colă. Asemenea exemple am mai întîlnit și în cursurile de la alte unități agricole, ca, spre exemplu, la Asociația economică de ingrășare a tineretului taurin Santău, la cooperativele agricole din Vetiș, Gelu și altele. Așa, bunăoară, la ferma vegetală nr. 1 a cooperativei agricole din Vetiș, la lecția despre tehnologia culturii sfeclei de zahăr, inginer Aurica Pascu a insistat mai ales asupra acelor elemente ale tehnologiei care au fost neglijate anul trecut de unii cooperatori. In acest sens, lectorul s-a străduit să facă pe deplin înțeles rolul deosebit de important al prașilel oarbe, știut fiind că distrugerea crustei de pămînt de la suprafața- solului — formată după semănat — favorizează germinarea seminței. Apreciind străduința lectorului de a găsi metodele cele mai bune de organizare și desfășurare a invătămintului, nu putem trece totuși peste absenta de Ia lecții a unui număr destul de mare de cursanți, mai ales din rîndul cooperatorilor din satul Decebal, care fac parte tot din ferma vegetală nr. 1 a cooperativei agricole din Vetiș. De altfel, ca o caracteristică mai largă, se constată că in nu puține cooperative agricole participarea cursanților este mai slabă în rîndul cooperatorilor din sectorul vegetal, evocîndu-se posibilitățile mai mici de mobilizare a acestora în perioada iernii, cînd, chipurile, nefiind atît de multe și intense activități în cîmp, oamenii sint preocupați mai ales de treburile lor gospodărești. Intre acestea se situează cooperativele agricole din Gherța Mică, Pomi, Valea Vinului, Cruclșor și altele. O asemenea optică este însă complet’ greșită, ea relevînd mai curînd o atitudine de comoditate, cu atît mai criticabilă cu cit in aceste unități se înregistrează producții în general slabe, mult sub posibilitățile existente.Și la cursurile destinate lucrătorilor din zootehnie se constată, în general, grija lectorilor pentru ca, printr-o bună cunoaștere și aplicare corectă a tehnologiilor de furajare sau a regulilor sanitar»;,■; veterinare, cursant» să acționeze cil un grad sporit de responsabilitate Șlsv competență, asigurind creșterea producțiilor animaliere. Trebuie relevat însă faptul că la invățămintul agrpr... zootehnic, o dată cu însușirea nou- ,

și realitățile unitate agri- tăților în domeniu, se cere ca adesea să fie subliniate, repetate și anumite cerințe, îndeobște cunoscute, dar nu de puține ori încălcate. La cursul de la invățămintul agrozootehnic din cadrul Asociației de ingrășare a tineretului taurin San- tău, medicii veterinari Czier Tiberiu și Marius Gherghel stăruie in lecțiile lor mai ales pe însușirea unor asemenea aspecte așa-zis minore, dar care în realitate au efecte deloc neglijabile în cîntarul producțiilor, în starea fiziologică a animalelor. Așa, de exemplu, după ce îngrijitorilor li s-a explicat insistent ce consecințe pot avea asupra sănătății animalelor și chiar a lor lnșile ne- respectarea unor reguli de igienă, aceștia au fost determinați să renunțe la un prost obicei de a purta aceleași salopete și acasă, în gospodăriile proprii, și in timpul programului de lucru din complex. Dar am întîlnit unități unde există și un spirit de suficientă în atitudinea unor cooperatori care consideră că nu mai e nevoie să învețe nimic în domeniul lor de activitate. Astfel, la ferma de ovine a cooperativei agricole din Chereușa, cînd am întrebat pe unul din cooperatorii mai tineri dacă a participat la invățămintul agrozootehnic, acesta ne-a replicat că el nu are nevoie de asemenea cursuri, întrucît nu are ce învăța acolo. Desigur, însăși această afirmație dezvăluie intr-un fel slaba preocupare existentă din partea conducerii unității și a fermei pentru ridicarea cunoștințelor profesionale ale tuturor cooperatorilor.La observațiile prezentate mai sus am mai adăuga una de ordin mai general, și anume faptul că încă in prea puțină măsură sînt folosite la cursuri materiale cu caracter didactic, ca planșe, grafice, materiale a căror procurare cade in obligația lectorilor, spre a se putea realiza astfel diferite comparații între producțiile obținute. în funcție de modul în care s-au respectat verigile tehnologice, fapt ce ar spori cu mult gradul de eficiență a lecțiilor, eficiență care se va proba și se va materializa in nivelul tot mal ridicat al producțiilor viitoare pe care trebuie să le realizeze în acest județul. an
Octav GRUMEZAcorespondentul „Scînteii1
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU SATU MARE : Premieră tehnică
Maiestății Sale AKIHITO

Împăratul Japoniei

a primit pe ambasadorul Republicii Federale Germania
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

(Urmare din pag. I)înminind scrisorile tare, ambasadorul floth a transmis Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui . Republicii Federale Germania, Richard von Weizsăcker, a cancelarului federal, Helmut Kohl, și a poporului acestei țări, cele mai calde urări.In cuvîntarea prezentată de ambasador se subliniază că Guvernul Republicii Federale Germania este interesat în dezvoltarea continuă a relațiilor dintre cele două țări, îndeosebi a colaborării economice și tehnico-științifice, a schimburilor culturale și in alte domenii.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU

de acredi- Klaus Ter- președlntelui
a transmis președintelui Republicii Federale Germania, cancelarului federal, precum și poporului R.F. Germania cele mai bune urări.In cuvîntarea de răspuns a președintelui Nicolae Ceaușescu evocate relațiile de prietenie colaborare dintre cele două țări, subliniindu-se că un rol hotărîtor în dezvoltarea acestor raporturi l-au avut vizitele reciproce la cel mai înalt nivel și înțelegerile convenite cu aceste prilejuri. Se apreciază, totodată, că există posibilități pentru o dezvoltare mai intensă a relațiilor generale dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania, pe baza principiilor deplinei egalități in drepturi, independentei și suveranității naționale, ne-

sint Și
amestecului în treburile interne și avantajului reciproc, în interesul celor două țări, al cauzei progresului și păcii în lume.în cuvîntare este reafirmată poziția României in principalele probleme ale situației internaționale actuale.Președintele Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador mult succes în îndeplinirea misiunii încredințate și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbirea care a avut loc cu acest prilej au participat Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

La secția din Satu Mare a Centrului de cercetare științifică și in-- ginerie tehnologică pentru utilaj minier Timișoara a fost concepută o instalație electrică de semnalizare, comandă și afișare pe ipa- noul-dispecer pentru transportul pe căi ferate miniere, executată in cadrul atelierului de prototipuri și microproducție al acestei unități. Instalația asigură urmărirea și in-

tervenția operativă la manipularea macazelor, comunicarea cu dispecerul în cazul intenției de intrare pe o linie de garâre sau de descărcare a minereului. Prima instalație de acest fel va contribui la reducerea considerabilă a timpilor de stagnare a transportului minereului între tunelul minei Baia Sprie și flotația din Baia Mare. (Octav Grumeza).

Am aflat cu tristețe vestea hito, împăratul Japoniei.în aceste momente de grea familiei imperiale, guvernului condoleanțe. •
▼

TOKIOÎncetării din viată a Maiestății Sale Hiro-încercare, vă transmit dumneavoastră șt și poporului japonez cele mai sincere
N1COLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Valorile științei și culturii
bunuri ale întregului popor

(Urmare din pag. I)potrivit orientărilor cuprinse in documentele de partid, uriașe forțe de producție în miinile întregului popor, așa cum arăta tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, cind ne chema „să facem totul incit cercetarea științifică din toate domeniile, in strinsă unitate cu învățămintul și cu producția, să devină un factor hotărîtor al dezvoltării patriei noastre, al ridicării ei pe noi culmi de progres și civilizație !“. Conducind cu profundă înțelepciune de savant și cu inaltă răspundere partinică și patriotică destinele științei, invățămintului și culturii din tara noastră, tovarășa Elena Ceaușescu a subliniat cu o rară forță de convingere rolul lor în viata unui popor, în fixarea locului pe care-1 ocupă în istorie și în lume. Această imensă și inestimabilă avuție națională aparține de fapt și de drept întregii națiuni socialiste, ca un tezaur care-i asigură progresul social, prosperitatea materială șl condiția sine qua non de formare a omului nou.îndemnul conducerii de partid de • face totul pentru ca tara noastră să devină o mare forță a științei și culturii e cit se poate de mobilizator, de convingător și confirmat de istorie. Evoluția ființei și a societății umane dovedește cu prisosință faptul că mobilul progresului, puterea omului asupra naturii, capacitatea lui de a se despovăra de orice formă de alienare cresc înzecit. însutit și înmiit prin cultură, știință și tehnică. Puterea omului de a pătrunde in tainele naturii, de a se cunoaște pe sine, de a măsura timpul și spațiul, de a se deplasa rapid în locuri unde nici cu visul nu ajunsese, puterea lui de a comunica la mari distante, de a sparge „tăcerea eternă a spațiilor infinite", care-1 inspăl- mînta pe Pascal și după el pe atîția gînditori și poeți, puterea lui de a comunica pe toate paralelele șl meridianele globului cu semenii și de a se înțelege, în vederea menținerii păcii și a unei colaborări reciproc avantajoase, puterea lui de a crea bunuri materiale și spirituale sau de a explora și exploata bogățiile pămîntului crește proporțional cu impresionantele cuceriri ale mintii sale. Bogățiile unei țâri, variatele ei resurse naturale, de Ia cele ascunse in adincu- rile pămintului la forța apelor și a vînturilor, pină la frumusețile peisajului. precum și creșterea cantitativă și calitativă a producției industriale, agricole și zootehnice pot fi exploatate. fructificate sau realizate la nivelul cerințelor moderne numai cu muncă dăruită, știință inaltă și conștiință revoluționară. Așa stau lucrurile și

cu puterea popoarelor pe care o sporesc numai munca fără preget, cultura, știința și tehnica. Dar, se știe, cultura este rezultatul instrucțiunii și al educației, este lucrarea școlii de toate gradele asupra inteligenței, simțirii și voinței omului, la care se adaugă efortul propriu, experiența de viață ale fiecărui individ, așa cum remarca, în cuvin- tarea ținută cu prilejul deschiderii actualului an de învățămînt, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, subliniind una din caracteristicile fundamentale ale perioadei pe care o străbate omenirea și, in acest context, necesitatea ca România să devină o mare putere a științei și culturii : „Trăim o epocă de mari transformări revoluționare, de noi și noi descoperiri științifice și tehnice, de lărgire continuă a orizontului cunoașterii umane in toate domeniile de activitate. Iată dc ce trebuie să spunem cu toată tăria că viitorul poporului nostru — ca de altfel al fiecărui popor — va fi determinat in mod hotărîtor de nivelul invățămin- tului și al cercetării științifice. Sint în lume mari puteri care dispun de forță militară ! Dar cea mai puternică forță este aceea a științei, a cultnrii, a invățămintului —, și un popor cu o înaltă cultură, înarmat cu o înaltă știință, in toate domeniile, va deveni o putere mare pe Pă- mint ! Trebuie ca și România, poporul nostru să devină, în domeniul științei, invățămintului, culturii, un popor puternic, o mare putere a științei și culturii".Geniul creator al poporului nostru, Ilustrat in toate artele, in știință și tehnică de personalități recunoscute la scara întregii : planete, confirmă cu prisosință acest postulat, menit să ne mobilizeze talentele, feStltSeie creatoare și elanul Constructiv. Nu e vorba, deci, ca> știința și cultura să fie însușite de un grup de inițiațț sau de „elite", ci de întregul popor, care edifică socialismul, de o autentică democrație a culturii, care se bazează pe o reală democrație politică, economică și socială, intr-un climat de deplină libertate creatoare, in care masele populare nu-s un simplu consumator de cultură, cl și făuritorul de cultură. în această cultură ele-și gravează chipul luminos, căci — e unanim acceptat — cultura materială și spirituală este portretul etnopsihologic al unui popor, repre- zentind concepția lui despre lume si viață, felul său propriu de a fi și de a gindi, de a judeca valorile etice și estetice. Cultura, care are astăzi o sferă noțională mai cuprinzătoare decit oricind. este actul de identitate al unei națiuni, purtind, nu arareori, sigiliul geniului, pentru pătrun-

derea în universalitate și in eternitatea istoriei.Cultura șl Nicolae Ceaușescu" menea sigiliu !Cultura noastră dește viața, munca ale poporului român, afirmîndu-se ca o viziune originală, proprie, actuală asupra omului și a umanității, asupra gravelor probleme care preocupă și tulbură sufletul omenesc. Cultura națională se cere moștenită și valorificată cu grijă, ca un puternic aliat ideologic. Ea s-a dovedit de-a lungul istoriei o cetate spirituală fortificată din care nimeni și nimic nu ne-a putut izgoni vreodată. Cu ea ne-am apărat granițele spiritualității noastre, de atîtea ori amenințate, și ne-am afirmat identitatea istorică in fața lumii. Ea nu este o piesă de muzeu. Ea este o realitate vie care, aparținind poporului, se integrează organic in fluxul spiritualității noastre umanist-socialiste. O baladă din bătrîni, un basm Înaripat, avind ca mesaj omenia noastră proverbială, o doină in care mocnește jarul dorului românesc, o poezie de Eminescu, Coșbuc, Cotruș, Ar- ghezi, Blaga, Beniuc, Labiș ori Ni- chita Stănescu, o povestire de Creangă, o nuvelă sau un roman de Slavici, Sadoveanu, Agârbiceanu, Rebreanu, Marin Preda, o comedie de Caragiale, o rapsodie de Enescu sau o suită de Sabin Drâgoi, un tablou de Grigorescu. Aman. Luchian, Tonitza ori Țuculescu, o sculptură de Brâncuși pe a cărui Coloană infinită se urcă în slăvi geniul românesc, precum și atîtea alte valori ale culturii noastre actuale în care se reflectă, ca intr-o apă limpede, profilul âdestei epoci glorioase, cu oamenii ei, mărturisesc lumii cum am jfost și arti vrut a fi. cum sintem și curft vom fi prin munca și geniul creator al neamului nostru.Un Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Coandă, un dr. Racoviță, un ing. Constantinescu, un Odobleja cu psihologia lui consonantistă și atitf alți reprezentanți ai științei și tehnicii românești au demonstrat, prin descoperiri epocale, puterea creatoare a poporului român, ideea câ descoperirile, știința și talentul, ca și roadele muncii lor sint suflet în sufletul neamului, aparținind de fapt și de drept poporului din care s-au născut.îndeplinirea programelor pe care le-am adoptat, fructificarea climatului de efervescență creatoare in'care trăim, faptul că bunurile științei și culturii aparțin întregului popor vor face, neîndoios, ca România să se afirme și mai puternic în lume, și prin aportul științei și culturii, ca o tară mereu demnă de stima și prețuirea lumii.

civilizația „Epocii poartă un ase-națională oglin- și geniul creator

CONTROLUL MASELOR
(Urmare din pag. I)lipsurilor, a deficiențelor ce se manifestă în funcționarea anumitor organisme ale mecanismului social, în traducerea în viață a unor ho- tărîri și programe de dezvoltare e- conomico-socială, controlul maselor — in toate formele sale — trebuie să pună pe primul plan măsurile de prevenire, să impună experiențele înaintate, noul, cu efecte pozitive asupra activității viitoare, intervenția opiniei publice sol- dindu-se de fiecare dată cu participarea efectivă a oamenilor la soluționarea problemelor. Controlul social este chemat să îndeplinească totodată și un important rol educativ, avind posibilitatea să dezvăluie mentalitățile și deprinderile înapoiate și, în aceeași măsură, să promoveze acele norme și valori etice înaintate, proprii orinduirii noastre, să întrețină un climat de înaltă exigență în toate domeniile de activitate.O condiție de bază pentru creșterea eficienței controlului social al maselor o constituie desfășurarea sa consecventă, cu perseverență, finalizarea sa. Fie că e vorba de analizele din adunările cetățenești ori de frecvența deplasărilor pe teren a echipelor de control obștesc, acestea trebuie să aibă un caracter sistematic, să nu rămînă la stadiul de acțiuni de campanie, cu vîrfuri urmate

de perioade îndelungate de pauză. De asemenea, în oricare formă s-ar exercita, controlul poate deveni eficient numai in măsura în care depășește simpla fotografiere a stărilor de lucruri, făcînd o analiză complexă, de fond a problemelor, însoțită de stabilirea măsurilor practice care să ducă la remedierea neajunsurilor semnalate.Asigurarea funcționalității maxime a controlului social presupune, în a- celași timp, dezvoltarea participative a maselor, deprinderilor democratice la nivelul colectivității- și al fiecărei în parte, obiectiv • întregul front ideologic, toate organizațiile politice, de masă și obștești — democrația socialistă poate să devină, cu adevărat, din necesitate și posibilitate (asigurate de cadrul său instituțional) realitate vie, forță creatoare și factor determinant al progresului societății. Desigur, integrarea profundă în conștiința și comportamentul cotidian al cetățenilor a necesității și deprinderilor participative constituie un proces complex, care ține de cultura politică a fiecăruia, de gradul diferit al răspunderilor in diviziunea socială și organizatorică a muncii. De altfel, „întîrzierile" care se mai manifestă in planul formării conștiinței participative a maselor reprezintă tocmai

conștiinței cultivareapersoanePrin înfăptuirea acestui care trebuie să preocupe

una din principalele cauze care afectează in prezent afirmarea crescindă a rolului democrației socialiste, in general, și a controlului social, în special.Fără îndoială, vjrtuțile controlului social sint indisolubil legate de creșterea rolului conducător al partidului, exercitat din miezul realității, din interiorul proceselor revoluționare ale societății. Promovind consecvent lărgirea controlului social, partidul nostru înfăptuiește una din principalele direcții ale întăririi unității sale cu masele, ale materializării autoconducerii sociale. Construim in România o societate in care puterea aparține oamenilor muncii, incit este legitim dreptul întregii societăți de a cunoaște îndeaproape modul in care sint administrate bunurile care îi aparțin, modul in care se îndeplinesc programele de dezvoltare economico-socială, măsurile stabilite, în vederea îmbunătățirii condițiilor generale de trai. Numai o asemenea concepere a controlului social al maselor, exercitat direct ori prin intermediul organismelor democratice, sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, poate oferi cadrul fertil al manifestării voinței poporului, dîn- du-se astfel un conținut material înfăptuirii consecvente a principiului construirii socialismului cu poporul și pentru popor.
vremea

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 ianuarie, ora 20 — 13 ia
nuarie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
relativ caldă, îndeosebi in zonele de 
deal, iar cerul variabil, mai mult no- 
ros in regiunile nordice, la Începutul 
intervalului, unde, Izolat, vor cădea 
precipitații slabe, sub formă de ploaie, 
lapoviță șl ninsoare, favorlzlnd pro
ducerea poleiului. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu unele Intensificări 
in nord-estul țării și la munte. Tem
peraturile maxime vor fl cuprinse in
tre zero șl 8 grade, mai ridicate în 
zonele de deal, iar cele minime intre 
minus 8 și plus 2 grade, mai coborlte 
in depresiunile Intramontane. In zo
nele geroase se va produce ceață. In 
București : Vreme relativ caldă, cu 
cerul variabil. Vint slab plnâ la mo
derat. Temperaturile maxime vor osci
la între 3 și 5 grade, iar cele mi
nime intre minus 4 și minus un grad. 
Dimineața, ceață, mal ales spre sfîr- 
șitul intervalului.

<

(80 49 85)
MUNCA

(33 29 71)

0 Chlrița in Iași : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
0 Miracolul : FERENTARI
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
(21 50 97) — 15: 17; 19 
0 Evadarea : FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Să-ți vorbesc despre mine : 
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17 ; 19 
0 Cantemir : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
0 Hanul dintre dealuri : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
0 Unde ești, copilărie — 9; 11; 13, 
Muzica e viața mea — 15; 17; 19 :
DOINA (16 35 38)
0 Călătorie peste mări : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12; 15,15; 18,30
0 Moment glorios : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

0 Sonata Kreutzer :
A PALATULUI — 17,30 ;
(15 63 84) — 9; 12; 15; 18
0 Locuri în inimă :
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15;
0 Sentință suspendată :
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15;
0 Sora 13 : LUCEAFĂRUL (15 87 67) 
— 8,30; 10,30; 12,45; 15; 17,15; 19,15, 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19, MELODIA (11 13 49) — 9;
11; 13; 15; 17,15; 19,15, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,15
0 Unde riurile curg repede : GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19
01 Vă place Brahms ? : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19
0 Strada chitariștilor : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
0 Transport secret :
(81 68 88) — 15; 17; 19
0 Patrula de noapte :
(10 67 40) — 15; 17: 19
0 Sacrificiu suprem :
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

SALA MICA 
FESTIVAL

VICTORIA 
17; 19

LUMINA
17; 19

COTROCENI

VIITORUL

CULTURAL

SUCEAVA : Promovarea 
largă a progresului tehnicAcțiunile întreprinse de oamenii muncii suceveni pe linia perfecționării și modernizării producției, a promovării progresului tehnic, au condus la aplicarea, în anul recent încheiat, a numeroase măsuri din programele special adoptate in aceșt^ scop. Eficiența economică a aplicării lor se concretizează în obținerea unui spor de producție- marfă industrială în valoare de peste 2 miliarde lei, în creșterea substanțială a productivității muncii, în reducerea cu peste 500 milioane lei a costurilor totale de producție și cu 257 milioane lei a celor materiale. în ultimul timp, la Combinatul de prelucrare a lemnului din Suceava a fost modernizată linia de furniruit canturi la elementele de mobilier, o- perație care mai înainte se făcea manual. Introducerea în fluxul tehnologic a două mașini de furni- a dus la triplarea muncii la această asemănătoare seruit canturi productivității linie. Rezultate ____________________obțin și la întreprinderea de confecții din Suceava, prin modernizarea liniilor de confecții și dotarea mașinilor de cusut și surfilat cu dispozitive speciale, de mare productivitate, care, în plus, asigură îmbunătățirea calității produselor. De altfel, în toate întreprinderile și unitățile economico-so- ciale din județ, care au programe de organizare și modernizare a producției, se depun eforturi stăruitoare în acest sens, avîndu-se in vedere efectele deosebite ale acțiunii de modernizare asupra creșterii productivității muncii, sporirii cantitative și calitative a producției și a rentabilității acesteia. (Sava Bcjinariu).

CLUJ : Restaurarea 
unor valoroase piese 

arheologiceMuzeul de istorie din Cluj-Na- poca a organizat o expoziție intitulată „Arheologie și restaurare", care cuprinde un mare număr de piese arheologice descoperite recent de colectivele de muzeografi și cercetători pe șantiere din a- ceastă parte a tării și restaurate de specialiști din cadrul muzeului. Sint expuse piese scoase la iveală pj șantiere din Cluj-Napoca, Iclod, Apahida. Gherla, Suatu, Baclu, Aghireșu, Lita din județul Cluj, precum și de la Grădiștea Mun- celului județul Hunedoara. Vărădia județul Caraș-Siverin, Micăsasa județul Sibiu. Numeroase sint dovezile materiale — unelte de muncă,’ vase din lut și alte obiecte ‘căkni-' ce, tezaure monetare, podoabe, elemente de construcții -șl Șttelîț? care aduc noi și prețioase informații dițj istoria poporului nostru, despre continuitatea populației autohtone pe aceste meleaguri, despre activitatea economico-socială și viața spirituală. O parte din rezultatele cercetărilor efectuate in urma acestor descoperiri au fost prezentate în rapoarte și referate susținuta în cadrul unor manifestări științifice. (Marin Oprea).
BACĂU :

Realizări social-edilitare

•V'

ft

«
Din țările socialiste

Resursele Pamirului în programele
dezvoltării economice

o

Comuna Parincea — centru de consiliu unic agroindustrial — se numără printre localitățile rurale înfloritoare din județul Bacău. Și aici, ca pretutindeni.. noul te în- timpină la tot pasul. De curind a fost dat in folosință un nou bloc de locuințe pentru specialiștii de la S.M.A. și fermele I.A.S.. un modern oficiu poștal, un dispensar medical, o farmacie și alte obiective sociale de mare interes pentru locuitori; comunei. Totodată, au fost extinse rețelele de alimentare cu apă și canalizare. au fost construite noi trotuare. poduri și podețe. Astăzi. în comună ființează blocuri de locuit care însumează circa 50 de apartamente, 5 școli. 3 așezăminte de cultură, unități sanitare, o largă rețea de unități comerciale ș; prestatoare de servicii. Tovarășul Ion Herciu. primarul comunei, ne spunea că și în 1989 vor fi înălțate noi edificii sociale și edilitar-gospo- dărești. Toate acestea au fost ș: vor fi realizate prin contribuția directă a cetățenilor din comună. Firesc, pentru că toate sint in folosul lor. (Gheorghe Baltă).

Cunoștința cu Tadjikistanul ne este facilitată de vizitarea expoziției realizărilor economiei naționale a acestei republici sovietice din Asia Centrală. Deschisă permanent la Dușanbe, în pitorescul parc ce se întinde pe o sup-afață de 60 de hectare, pe malul drept al riului Luciob, expoziția ilustrează dimensiunile dezvoltării ramurilor de bază ale economiei republicii — industria și agricultura — precum și înflorirea pe care au cunoscut-o știința și cultura tadjică.Localnicii numesc expoziția„republică tadjică în miniatură". Datele înscrise pe mari panouri și grafice evidențiază ritmuri remarcabile de dezvoltare înregistrate de sectoarele-cheie, care determină dinamica transformărilor economice și sociale din republică. Rețin atenția în acest sens contribuția industriei, care și-a multiplicat potențialul și volumul producției globale de 22 de ori în decursul ultimilor 45 de ani. Peste 300 de întreprinderi industriale au apărut în acest . interval de timp, dintre care mai bine de 100 iși desfășoară activitatea in orașul Dușanbe, capitala republicii. înainte de revoluție, pe teritoriul actual al Tadjikistanului existau doar 15 întreprinderi, care aveau o producție semiartizanală. în prezent, potrivit precizărilor e- conomiștilor, într-o singură zi lucrătoare, industria tadjică realizează 33 milioane kWh energie electrică, 1 100 tone îngrășăminte chimice, 4,2 km țevi de azbociment, 300 de frigidere, 800 tone fire de bumbac, peste 30 000 mp de covoare, 23 400 perechi de incălțăminte din piele, 237 tone uleiuri vegetale etc. Noile hidrocentrale, construite pe cursul rîurilor Vahș și Varzob, asigură o producție anuală de peste 15 miliarde kWh energie electrică, iar acumulările de apă amenajate la aceste complexe hidroenergetice permit irigarea a sute de mii de hectare de terenuri aride. (In ultima jumătate de secol, în republică au fost amenajate 17 mari sisteme de irigații, care asigură udarea a aproape 600 mii hectare). Iar agricultura tadjică, sugestiv înfățișată in expoziția din Dușanbe, asigura încă la începutul cincinalului actual o producție globală de 4,5. ii -oNf.ttiai.-mwe -decit in anul.1940.-tDezvoltarea industriei, îndeosebi j -a ramurilor-heare valorifică multi-)’ 1 lateral materiile prime și resursele energetice, extinderea sistematică a activităților agricole, inclusiv în zone de munte și in regiuni cu precipitații reduse, au fost însoțite de apariția unor noi așezări de tip urban, în care locuiesc mii și mii de oameni antrenați în construcția u- nor obiective economice, în activități productive din diferite sectoare. Toate .acestea au o însemnătate deosebită pentru ocuparea forței de munco dis-onibi’e din această republică. unde se înregistrează an de an ridicate sporuri naturale de ponulație.Solicitat să prezinte preocupările actuale și acțiunile ce se întreprind in renublică pentru valorificarea potențialului zonelor montane, Gheorghi Kaslakov, prim-vicepre- ședinte al Consiliului de Miniștri al

R.S.S. Tadjice, arăta: „Valorificarea zonelor montane în republica noastră, unde ponderea terenurilor ce pot fi folosite eficient pentru agricultură reprezintă numai 7 la sută din întreaga suprafață, restul de 93 la sută, adică 143 000 kmp., fiind relief muntos, constituie o sarcină de prim ordin. Există programe de anvergură pentru valori- f’car ea rațională a terenurilor, inclusiv pentru împădurirea unor suprafețe însemnate situate la diferite altitudini. în prezent se elaborează un program de lungă durată pentru terenurile montane, prin care se preconizează și extinderea plantațiilor de vii și livezi. In urmă cu cîteva decenii, la noi se spunea că acolo unde nu sint condiții de irigare nu se poate cultiva mai nimic. Or, astăzi avem sovhozuri în zone montane care obțin însemnate venituri anual pe seama viticulturii și plantațiilor de citrice. Anual. în renublică se recoltează 290 000 tone de struguri, iar pentru
însemnări din U.R.S.S.

viitorii ani ne propunem să ridicăm această producție la aproape 2 milioane de tone. Preconizăm crearea a circa 100—150 de sovhozuri în aceleași zone montane, unde să lucreze, în decursul viitorilor cinci ani, aproximativ 70 000 de oameni. Desigur, aceasta presupune, pe lingă eforturile pentru înființarea de noi plantații pe anumite terenuri situate la mari altitudini, și asigurarea condițiilor pentru munca și traiul oamenilor. . La definitivarea proiectelor de valorificare a zonelor montane contribuie și activitatea de cercetare științifică desfă- ■ șurată la scara republicii".Subsolul Tadjikistanului ascunde o mare varietate de minerale utile. Multe din aceste bogății au început să fie valorificate industrial, dovadă fiind creșterile sistematice la producția de plumb, zinc, argint, wolfram, mercur, fluorină, sare gemă, cărbune, petrol, gaze naturale Și alte materii prime și resurse discuțiile cu savanti ■ și spfeciâlișfi îhtîlnlți pe trasee geologice tadjice am putut consemna rezultate notabile ale activității â- cestor „cititori în piatră", care au pus în evidență importante zăcăminte minerale, descoperind totodată o serie de substanțe și componente minerale noi. Iată ce ne-a relatat reputatul savant tadjic Rauf Baratov, al cărui nume a fost atribuit unui nou mineral — „Barato- vit", descoperit recent : „Pe teritoriul Tadjikistanului au fost descoperite mari zăcăminte de polime- tale, cîteva zăcăminte de țiței — nu prea mari însă — rezerve importante de minerale policrome, metale prețioase, foarte multe materiale de construcție, gaze naturale, precum și ape minerale. în sudul regiunii montane Faizabad, unde se află o zonă întinsă cu roci bazice, de care se leagă formarea unui șir de minerale utile, a fost descoperit și un mineral cu totul

necunoscut, caracterizat printr-o strălucire proprie, o lumină perlată, cu nuanțe de alb, foarte frumos. în compunerea lui intră silicați, litiu și alte elemente. Descoperirea a- parține unuia dintre foștii mei stu- denți, Viaceslav Dusmatov. Acest mineral a fost analizat la noi în republică, apoi la Institutul de minerale rare, după care a fost încredințat Comisiei internaționale de m!neralogie din New York, care a omologat descoperirea. Anterior au fost descoperite alte minerale, care au primit diferite denumiri — Sogdiamit, Tadjikit, Naidenit".Profesorul Rauf Baratov, care a lucrat 35 de ani ca director al Institutului de geologie al Academiei de științe a R.S.S. Tadjice, este acum director de onoare al aceluiași institut, dedieîndu-și timpul activității științifice, studierii rocilor magmatice, cercetării zăcămintelor de materii prime și de alte minerale utile. Autor a peste 130 de lucrări publicate, între care „Pamirul și cerul său" (carte de geologie popularizată), „Rocile ciudate ale Tadjikistanului" (aflată la a doua ediție), savantul lucrează acum la o carte despre magmatismul și zăcămintele minerale ■ ale republicii, precum și la o hartă geologică detaliată a acesteia. Celebritatea nu-1 împiedică să participe, .alături de geologi mai tineri, la expediții în Pamir, pe „acoperișul lumil't, cum li se mai spune acestor masivi mun- toși. Opinia sa despre rolul decisiv al factorului uman în domeniul geologiei este împărtășită și de colaboratorii cu care se deplasează sistematic în punctele de lucru : „Oricît de evoluate ar fi mijloacele tehnice și metodele de prospectare a zăcămintelor, inclusiv teledetec- ția cu ajutorul aparatelor spațiale, tot geologul, cu ciocanul său, este cel care confirmă sau infirmă descoperirile de minerale" — ne spune savantul.O activitate amplă este consacrată punerii in evidență a noilor resurse exploatabile de materii prime minerale. Președintele Academiei de științe a republicii. Sabit Negmatulaev. ne informează că tocmai pe valorificarea acestor . zăcăminte se întemeiază dezvoltarea..chimiei, metalurgiei neferoase, a altor ramuri de , virfi. rcJWn .;Sîhț ,construcția de ma-7. șini, de. aparatură modernă .prevăzută în actualul cincinal și în programele de perspectivă ale Tadji- kistanului. Irvultima vreme se acordă o atenție specială și probleme- lor>ecologice, respectiv apărării a- cestui imens laborator natural care este Pamirul. în esență insă, direcțiile de acțiune ale cercetării, la care participă peste 4 500 de oameni de știință și specialiști, sint axate pe realizarea programelor de dezvoltare economică și socială a republicii — conchide președintele forului științific academic tadjic. Iar această dezvoltare ia amploare pe măsura înfăptuirii hotăririlor Congresului al XXVII-lea al P.C.U.S., a antrenării in circuitul economic a noi resurse materiale și intelectuale.
Mihai CORUȚ

t V
19,00 Telejurnal
19,25 Să trăim șl să muncim in spi

ritul normelor eticii și echității 
socialiste. Drepturi șl îndatoriri 
egale pentru toți cetățenii țării 
Industria — programe prioritare. 
Dezvoltarea bazei de materii pri
me și energetice
Film artistic (color). „Columna". 
Producție a Studioului cinema
tografic București. Ultima parte 
Idei în acțiune. Competența, di
mensiune a spiritului revoluționar 
Moment coregrafic (color). „Lau
dă patriei șl oamenilor el“ 
Telejurnal 
închiderea programului
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20,00
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Administrația de Stat Loio-Pronosport informeazăNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXTRAORDINARA PRONOEXPRES A NOULUI AN DIN 8 IANUARIE 198918 22 10 EXTRAGEREA a23 20 2 EXTRAGEREA a2 37 14 EXTRAGEREA13 20 41
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INFORMAȚII SPORTIVESemifinalele „Cupei României" Ia handbal feminin. 0 în Sala sporturilor din Bacău, în meci tur, e- chipa Știința Bacău a întrecut cu scorul de 26—16 (11—4) formațiaChimistul Rm. Vîlcea. 0 Disputată la Brașov, partida tur dintre Rulmentul Brașov și TEROM Iași s-a încheiat cu scorul de 24—21 (13—10) în favoarea handbalistelor brașoven- ce.
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X-a :aDE CÎȘTIGURI :

a t r
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
Mare) : Titanic vals — 18 ; (sala
Amfiteatru) : Torquato Tasso — 18; 
(sala Atelier) : Act venețlan — 18
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Comori 
camerale". Concert de clarinet Ovl- 
dlu Căplescu. Colaborează Cvar
tetul de coarde alcătuit din Sergiu 
Năstase — vioara I, Valentin Năsta- 
se — vioara a II-a, Gabriel Bălă — 
— violă, Carol Huros — violoncel și 
Orchestra de coarde „Concerto". 
Dirijor : Dorel Pașcu — 18
0 Opera Română (13 1 8 57) : Aida — 
18
0 Teatrul 
vinzătorul
0 Teatrul 
principesa

de Operetă (13 63 48) : 
de păsări — 18

Mic (14 70 81) : Ivona, 
Burgundiei — 18,30

32 17 18

Clasamente 1988. • în ancheta organizată de redacția de sport a a- genției poloneze de presă P.A.P., pentru desemnarea celor mai buni 10 sportivi europeni ai anului 1988, pe locul întii a fost clasată Steffi Graf (R.F.G.) — tenis, urmată de Kristin Otto (R.D.G.) — înot, Alberto Tomba (Italia) — schi alpin, Ser- ghei Bubka (U.R.S.S.) — atletism, Matti Nikanen (Finlanda) — sărituri cu schiurile, Marko van Basten (O- landa) — fotbal. Mats Wilander (Suedia) — tenis, Daniela Silivaș (România) — gimnastică, Yvonne van Ge- nip (Olanda) — patinaj viteză, Katarina Witt (R.D.G.) — patinaj artistic. • Ancheta ziarului iugoslav „Vjesnik" din Zagreb l-a desemnat pe marele maestru sovietic Gări Kasparov, campionul lumii, drept cel mai bun șahist al anului 1988. Pe locurile următoare : Karpov (U.R.S.S.). Speelman (Anglia), Tim- man (Olanda), Iusupov (U.R.S.S.), Salov (U.RiS.S.)", Short (Anglia), Hjartarson (Islanda) etc.

diale", după 10 probe, continuă să conducă Vreni Schneider (182 puncte), urmată de Ulrike Maier (98 puncte). 0 Proba masculină de sla- Ipm superuriaș desfășurată pe pîrtia de la Laax (Elveția) a revenit elvețianului Martin Hangl, cu timpul de 1T6”14/1OO, urmat de concurențli austrieci Hans Enn — l’16”48/100 și Helmut Mayer — 1T6”8O/1OO. în clasamentul general al „Cupei mondiale", după 12 probe conduce Pirmin Zurbriggen (Elveția) — 140 puncte, secundat de Marc Girardelli (Luxemburg) — 101 puncte.în preliminariile mondial de fotbal, la lectionata Kuweitului scorul de 1—0 tanului. (1-0)
CampionatuluiIslamabad, se- a întrecut cu echipa Pakis-bob-4^Austria) în cadrulPersoane, des-

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bătrina și hoțul — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Scaiul — 18
• Teatrul „NOttara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18; 
(sala Studio) : O noapte furtunoasă 
— 18.30
0 Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18
0 Teatrul satlrlc-muzical ,,C. Tănase- 
(sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare că 
mă-nsor — 18 ; (sala Victoria,
50 58 65) : Romanțe și melodii de ne
uitat — 18
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Dacă e marți, e 
spectacol — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 15 
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vintură lume — 11
0 Circul București (10 41 95) : „Ste
lele circului" — 18,30

clasat Svetlana — 43’36”03/100 (Norvegia) — pîrtia de la

Concursul de fășurat la Igls „Cupei mondiale", a fost ciștigat de echipajul R.D. Germane (Hoppe, Feri, Musiol, Hannemann), înregistrat în patru manșe cu timpul de 3’28”96/100. Pe locul doi s-a clasat echipajul Austriei (3’29”09/100).Europa — Asia, la tenis de masă. O Primul mecU dintre selecționatele masculine de tenis de masă ale Europei și Asiei, ce s-a disputat la Kota Kinabalu (Malayezia), a fost ciștigat de sportivii europeni cu scorul de 5—2. în cea mai spectaculoasă partidă, suedezul Mikael Appelgren l-a întrecut cu 2—1 pe Teng Yi (R.P. Chineză). • La Singapore s-a disputat meciul dintre selecționatele feminine de tenis de masă ale Europei și Asiei. Sportivele asiatice au obținut victoria cu 5—1. în cea mai echilibrată partidă, japoneza Miko Hoshino a dispus cu 2—0 (22—20, 28—26) de jucătoarea cehoslovacă Zveta Kasalova.

Concursuri pentru „Cupa mondială" la schi. O Proba feminină de 15 km, din cadrul concursului de schi- fond pentru „Cupa mondială" ce se desfășoară la Leningrad, a revenit sovieticei Elena Vialbe, cronometrată cu timpul de 43’29”03/100. Pe locurile următoare s-au Nageikina (U.R.S.S.) și Trude Dubendal 43’42”03/100. • PeSchwartzenberg (Austria) a avut Ioc o probă feminină de slalom uriaș. Cîștigătoare: elvețiană Vreni Schneider, înregistrată în cele două manșe cu timpul de 2’22”24/100. Pe locurile următoare : Ulrike Maier (Austria) — 2'23”23/100, Maria Walliser (Elveția) — 2’23”85/100 și Mateja Svet (Iugoslavia) — 2’24”ll/100. în clasamentul general al „Cupei mon

Turneul international masculin de handbal de la Barcelona s-a încheiat cu victoria selecționatei U.R.S.S. (6 puncte), urmată în clasament de formațiile Spaniei (4 puncte), Elveției (2 p) și Cubei (zero p). In ultima zi a competiției s-au înregistrat următoarele rezultate; U.R.S.S.— Spania 28—24 (13—11); Elveția—Cuba 24—22 (10—9).



paris CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ PRIVIND 
INTERZICEREA ARMELOR CHIMICEPARIS 9 (Agerpres). — La Paris au continuat lucrările Conferinței internaționale privind interzicerea armelor chimice, la care participă delegații din 146 de state, între care și România.Luind cuvintul in cadrul ședinței da luni, ministrul de externe al țării noastre, Ioan Totu, a arătat că " ’tă conferință animată ța constantă de a susține și acorda sprijinul său acțiunilor menite să contribuie la oprirea cursei înarmărilor și trecerea efectivă la dezarmare, pentru eliminarea tuturor armelor de distrugere in masă, pentru reducerea radicală a armamentelor convenționale, a forțelor armate și cheltuielilor militare, aceasta constituind o componentă fundamentală a politicii sale externe.Așa cum declara recent președintele României, Nicolae Ceaușescu, „in condițiile în care in lume s-au acumulat mari cantități de arme nu- , cleare. de alte arme de distrugere . in' masă capabile să distrugă de mai multe ori întreaga omenire, nu există decit o singură cale, o singură politică — aceea de renunțare cu desăvârșire la forță, la război, de afirmare a unei noi gîndiri și a unei politici noi, democratice, care să excludă forța și războiul din viața internațională11.Problema care face obiectul actualei noastre întîlniri este deosebit de importantă. Este, într-adevăr, necesar să acționăm pentru a nu se recurge niciodată la armele chimice, pentru înlăturarea lor totală.România este parte la Protocolul de la Geneva din 1925 privind interzicerea folosirii armelor chimice în timp de război și s-a angajat să respecte interdicțiile prevăzute în acest document față de toate statele care și-au asumat angajamente similare și le respectă in raporturile cu România.Atunci cînd s-a adoptat acest Protocol, cu toate că multe țări nu l-au semnat, el a avut un rol pozitiv. De atunci însă, au avut loc schimbări profunde pe plan internațional. în adoptarea .unei hotăriri privind reconfirmarea valabilității Protocolului din 1925 trebuie, de aceea, să ținem seama de condițiile actuale internaționale, radical schimbate fată de cele existente cu mai bine de jumătate • de secol in urmă.în continuare, vorbitorul a relevat că dominanta actuală a vieții internaționale, care determină existența pericolului unui nou război mondial, este înarmarea nucleară de către unele state, conceperea apărării prin „descurajarea nucleară", acumularea în cantități mari și tot mai perfecționate a armelor nucleare, a căror folosire ar duce la dispariția omenirii, a înseși condițiilor vieții pe Pămint. De asemenea, de cînd a fost inventată, insăși arma chimică a evoluai în pofida angajamentelor asumate prin Protocolul de la Geneva,

România participă lade aceas- dorin-

rării și descurajării oricărei agresiuni, interzicerea armelor chimice, a folosirii lor nu se va putea realiza decit concomitent cu acțiunile și măsurile practice de reducere și lichidare a tuturor armelor de. distrugere în masă, a celorlalte armamente, de eliminare a politicii de forță și amenințare cu forța din viața internațională, de așezare a relațiilor dintre state pe noi baze, de egalitate in drepturi, respectare a independentei și suveranității, neamestec in treburile interne. în fapt, in condițiile înarmării nucleare de către un număr de țări, ale existenței pericolului unui război nuclear, țările care nu dispun de arme nucleare pot considera că arma chimică poate rajare, a externe.Sîntemdarea armelor chimice și realizarea, în același timp, în etape, a eliminării tuturor armelor nucleare. Eliminarea armelor chimice și a armelor nucleare trebuie să se realizeze concomitent, pentru a se asigura un echilibru al .forțelor și pentru a nu se permite folosirea unor arme pentru șantaj asupra statelor, în același timp, sîntem pentru reducerea armelor convenționale și a cheltuielilor militare în strînsă legătură eu eliminarea armelor chimice și nucleare.Măsurile de dezarmare nucleară și convențională desfășurate simultan vor asigura tea internațională și vor orice posibilitate de folosire a forței și amenințării cu forța din partea unor state față de alte state.Toate aceste măsuri trebuie să se înfăptuiască sub un control internațional strict, care să asigure că obligațiile asumate vor fi respectate, să contribuie la creșterea încrederii și a securității in lume.Considerăm de aceea, a arătat vorbitorul, că încheierea unui acord referitor la interzicerea oricărei folosiri a armelor chimice și a pro- . ducției de asemenea arme, precum și la distrugerea stocurilor existente tTebuie să fie strins legată de încheierea unui tratat universal privind lichidarea armelor nucleare, încetarea producției și a experiențelor cu acestea, punerea în afara legii a armelor nucleare.România — care a declarat că nu posedă ărrria chimică — va acționa in continuare pentru accelerarea lu- .crărilor Conferinței de la Geneva în ambele domenii și pentru angajarea efectivă a acesteia in negocierea unui instrument internațional de interzicere și nucldăre.Acționăm, crearea unei rare și bună ____Balcanilor, fără arme chimice și nucleare, dar privite intr-o strinsă unitate. în aceeași viziune, sprijinim propunerile similare ale altor țări privind centrul Europei și alte

fi și ea o armă de descu- spus ministrul român depentru trecerea la lichi-

chimică.stabilita- înlătura

lichidare și a armelorpentru colabo-

din rela-țel și amenințării cu forța țiile dintre state.Recentul eveniment grav diterana pune în lumină, pericolul pe care îl reprezintă pentru pacea și securitatea popoarelor prezenta flotelor militare și demonstrațiile de forță în anele internaționale. România reafirmă și cu acest prilej necesitatea ca navele militare străine să fie retrase din apele internaționale, ca oceanele și mările să fie libere de orice prezență militară, să înceteze demonstrațiile de forță în apropierea granițelor altor state. De asemenea. România se pronunță ferm pentru folosirea spațiului aerian internațional numaj în scopuri pașnice și pentru interzicerea oricăror exerciții și acțiuni militare în acest spațiu.Considerăm că O.N.U., a cărei misiune principală este menținerea păcii și securității internaționale, apărarea omenirii de flagelul războiului, trebuie să-și asume o răspundere mai mare, atît in promovarea acestui concept unitar, cit și în asigurarea respectării de către statele membre a acordurilor și altor instrumente juridice internaționale în materie de dezarmare.Conferința noastră și-a propus un obiectiv generos. Interesul unanim al omenirii cere ca dezbaterile să se desfășoare într-un spirit constructiv, să contribuie la unirea eforturilor tuturor statelor în vederea realizării obiectivului propus.România este gata să contribuie activ, alături de celelalte state, la atingerea acestui scop.
★în cuvîntarea secretarului general al . O.N.U., Javier Perez de Cuellar, este adresată către toate, țările chemarea de a-și intensifica eforturile în vederea eliminării armelor chimice, pentru întărirea păcii și rității internaționale.La rîndul său. președintele

din Me- din nou,

secu-La rîndul său. președintele Franței, Francois Mitterrand, a chemat la interzicerea pe plan mondial a armelor chimice, relevînd că lichidarea acestui tip de arme se înscrie în contextul mai larg al eforturilor înregistrate pe plan internațional vi- zind dezarmarea.în cuvîntarea rostită la conferință, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, după ce a menționat că mijloc mai utilizarea i trugerea ei, există un a preveni decît dis- că Uniunea
de asemenea, zone de pace, vecinătate in regiunea fără arme

,ifarma chimică.-este,.astăzi mțe«)rață. regiuni ale lumii. Totodată, este neF- organic in tactica concretă de înar- ceșar ța problefria prevenirii’ răș-„mare și de luptă, ip,strinsă legătură pindirii armelort’•chimice. și 'interzicem‘.armele nuclciwe. ambele cStegftm' '.t’șrii" producției ’. acestora? să’’-fie avind ca efect distrugerea în masa. privită în legătură cu necesitatea deAceste evoluții au loc pe fundalul .... de forță șjale altormanifestării politicii de amestec în treburile interne state, al continuării stărilor de ți ți - cordare și conflict in diferite părți ale lumii, al persistenței și agravării subdezvoltării și decalajelor economice — ele insele surse de noi tensiuni. Deși în ultimii ani s-au făcut unii pași pozitivi pe calea dezarmării și soluționării politice a unor conflicte și a intensificării negocierilor in vederea rezolvării unor probleme complexe prin tratative, producerea și perfecționarea armelor au continuat. Situația internațională se menține gravă și complexă.De aceea, în concepția României, exprimată cu claritate cu numai citeva zile în urmă de președintele tării, Nicolae Ceaușescu, este necesar ca problema interzicerii armelor chimice să fie abordată in strînsă legătură cu problema interzicerii celorlalte arme de distrugere in masă și. in primul rîn3, cu armele nucleare. Nu se poate concepe că se va reuși să se ajungă la renunțarea efectivă la armele chimice fără un acord dare, toare, armePornind de la principiul autoapă-
general de renunțare și lichi- într-o perioadă corespunză- a armelor nucleare și a altor de distrugere in masă.

„Au apărut condiții reale pentru găsirea unei soluții 
de compromis in rezolvarea problemei din sudul Africii" 

Declarația președintelui Congresului Național AfricanLUSAKA 9 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă organizate la Lusaka, cu prilejul împlinirii a 77 ani de la crearea Congresului Național African (A.N.C.), președintele organizației, Oliver Tambo; a declarat că, in prezent, au apărut condiții reale pentru găsirea unei soluții de compromis. în rezolvarea problemei din sudul Africii. Dacă autoritățile din R.S.A. vor fi de acord să inceapă dialogul cu reprezentanții A.N.C. din Africa de Sud, ai altor organizații democratice, atunci — a precizat Oliver Tambo — cu condiția „abordării serioase a esenței problemei, se poate găsi ieșirea din impas".

ALGER 9 (Agerpres). — Vorbind la Alger 'cu prilejul împlinirii a 77 de ani de la înființarea Congresului Național African, reprezentantul acestei grupări politice a populației de culoare din Africa de Sud a relevat că se impune eliberarea necondiționată a liderului A.N.C„ Nelson Mandela, și a celorlalți deținuți politici aruncați in închisoare de rasiștii de la Pretoria. El a subliniat că retragerea trupelor sud-africane din Angola și deschiderea procesului independenței Namibiei pe baza rezoluției 435 a Consiliului de Securitate reprezintă o victorie a marii mase a populației de culoare, care iși va intensifica eforturile în vederea abolirii regimului de apartheid din R.S.A.
Pentru aplicarea prevederilor rezoluției Consiliului 

de Securitate privind independența NamibieiLONDRA 9 (Agerpres). — Credibilitatea întregului proces de acordare a independenței Namibiei este amenințată dacă vor fi diminuate contingentele militare ale Națiunilor Unite în Angola — afirmă comunicatul comun dat publicității la Londra în urma convorbirilor dintre secretarul general al Commonwealth-ului, Shridath Ramphal, și Murphy Mo- robe și Mohammed Yalli, membri ai

Comitetului Executiv al Frontului Unit Democratic din Africa de Sud. în document se cere sprijinul întregii comunități internaționale pentru aplicarea prevederilor rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U., atrăgindu-se atenția asupra noii tactici adoptate de guvernul de la Pretoria în scopul reducerii presiunilor internaționale vizind acordarea independenței Namibiei.
ORIENTUL MIJLOCIU
© în Liban se menține starea de încordare ® în Cisiordania și 
Gaza continuă mișcarea de protest palestiniană • Noi con
tacte diplomatice 9 Marocul și Siria au hotărît să restabilească 

relațiile diplomatice

Sett de mesaje sire secretarei perei 
al Partidului Comunist Rămân 
si președintele P.C. GermanBONN 9 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a fost transmis tovarășului Herbert Mies un mesaj de felicitare cu prilejul realegerii sale în funcția de președinte al Partidului Comunist. German, împreună cu urări de sănătate, fericire și succese tot mai mari in activitatea viitoare a partidului.Exprimînd calde mulțumiri pentru mesajul primit, tovarășul Herbert Mies a rugat să se transmită 'tovarășului Nicolae Ceaușescu cordiale urări de multă sănătate și putere de muncă, de deplin succes in dezvol

tarea economico-socială a României, pentru bunăstarea și fericirea poporului român.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către președintele P.C. German a reprezentantului Partidului Comunist Român la Congresul al IX-lea al P.C.G., tovarăș ti Nicolae Mihalache, membru al C.C. al P.C.R. Cu această ocazie, a fost exprimată dorința comună de dezvoltare a raporturilor de colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist German in lupta pentru pace, progres social și colaborare internațională.
Reluarea convorbirilor intercomunitare ciprioteNICOSIA 9 (Agerpres). — Luni s-au reluat la Nicosia negocierile dintre președintele Ciprului, Ghior- ghios Vassiliou, și liderul comunității turco-cipriote, Rauf Denktaș, consacrate unei game largi de aspecte ale problemei cipriote. Convorbirile

se desfășoară sub egida reprezentantului secretarului general al O.N.U. pentru problema cipriotă, Oscar Ca- millon. Ghiorghios Vassiliou și Rauf Denktaș se vor intilni, de asemenea, in luna martie eu Javier Perez de Cuellar, secretar general al O.N.U.
Cuvîntarea împăratului Japoniei, AklhitoTOKIO 9 (Agerpres). — în prima sa. cuvintare publică, împăratul Akihito al Japoniei și-a exprimat hotărirea de a contribui la întărirea păcii mondiale și de a respecta constituția țării.

Problema datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare
.Grupului celor 77-‘pe agenda reuniuniiCIUDAD DE GUATEMALA 9 (Agerpres). — „Grupul celor 77“ va analiza și va dezbate în cadrul reuniunii sale*ănuale din luna februarie „sistemele de comerț internațional și problema datoriei externe" a țărilor in curs de dezvoltare, a declarat ambasadorul permanent al Guatemalei la O.N.U., Jose Luis Chea. Diplomatul guatemalez, care va prezida reuniunea „Grupului celor 77“ la Geneva, a subliniat in context necesitatea „armonizării" pozițiilor grupurilor regionale pentru realizarea unui consens in vederea negocierii asupra acestor două probleme importante cu statele industrializate.

ttUI UțJUIUI VVIVI I >făcută la Brasilia. Potrivit agenției •A.D.N., el a menționat că și Brazi- ■ lia are în prezent o datorie mai mare decit in urmă cu cinci ani, deși in această perioadă a plătit circa 50 miliarde dolarj pentru achitarea serviciului datoriei. Carlos Andres Perez a apreciat că această situație este inacceptabilă și a subliniat că țările in curs de dezvoltare trebuie să adopte o poziție comună în problema soluționării datoriei externe.
BEIRUT 9 (Agerpres). — Luni, in sudul Libanului s-a menținut o puternică stare de încordare. în regiunea Tuffah, la 25 km de orașul Saida, au fost înregistrate ciocniri violente intre milițiile rivale din zonă, soldate cu morți și răniți și importante pagube materiale. î.. _____schimburilor de focuri 24 de ore, peste 50 de fost ucise și 85 rănite în dică libaneză, relevă presă.Și în sectorul de vest al Beirutului au avut loc ciocniri,1 părțile în conflict utilizînd aruncătoare de grenade antitanc și arme automate de mare calibru, arată de de altă parte, agențiile de presă.

AMMAN 9 (Agerpres). — Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, și-a încheiat vizita la Amman, în cadrul căreia a avut convorbiri cu regele Hussein al Iordaniei. Au fost examinate ultimele evoluții în problema palestiniană și situația de ansamblu din Orientul Mijlociu, informează agenția Q.N.A.
BUENOS AIRES 9 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Buenos Aires, candidatul la funcția supremă in. stat al Partidului Justițialist din Argentina, Carlos Saul Menem, în alegerile prezidențiale din mai. anul acesta, a subliniat necesitatea inițierii unor negocieri constructive între debitori și creditori in vederea ajungeri la o soluție rezonabilă pentru ambele părți.

în urma din ultimele persoane au regiunea su- agențiile denu bun, de unei arme___=____ _i, a arătatSovietică va începe, în cursul acestui an, lichidarea armelor sale chimice și va face acest lucru înainte ' de încheierea unei convenții în problema respectivă, informează agenția T.A.S.S. Vorbitorul a mai declarat că U.R.S.S. sprijină propunerile R.D.G. și Cehoslovaciei, precum și ale României și Bulgariei privind crearea de zone libere de arme chimice în Europa centrală și, respectiv, in Balcani.în. intervenția sa, ministrul afacerilor externe al Siriei; Farouk 41" Sharaa, a declarat, intre altele, că interzicerea doar a; tygngloE-chtfnlce ar insemna o dezarmare unilaterală. El a subliniat că interzicerea armelor chimice scoaterea în nucleare.La rîndulpentru afacerile externe al Iugoslavia, Budimir Loncear, țindu-se pentru eliminarea chimice, a relevat că acestea constituie doar unul dintre mijloacele de distrugere în masă și a chemat, în consecință, la eforturi sporite în vederea încetării cursei înarmărilor și trecerii la o adevărată dezarmare in toate domeniile.Conferința de la Paris — a spus ministrul de externe al Egiptului, Abdel Meguid — demonstrează interesul larg față de problema distrugerii armei chimice, a cărei existență constituie un pericol pentru intreaga omenire. El a pus accentul pe necesitatea creării unui sisțem de sancțiuni pentru cazurile de încălcare a . prevederilor convenției și a legat progresele în lichidarea armei chimice de procesul dezarmării nucleare.Guvernul irakian consideră că interzicerea armelor chimice este legată de prohibirea armelor nucleare — a relevat, la rîndul său, ministrul de externe al Irakului, Tariq Aziz. El a subliniat că problema tuturor armelor de distrugere in masă trebuie abordată conform acelorași principii.

DAMASC 9 (Agerpres). — Vicepreședintele Siriei, Abdel Halim Khaddam, l-a primit la Damasc pe, senatorul american Arlean Spektar cu care a discutat situația din Orientul Mijlociu, informează agenția siriană de presă SANA. Anterior, ministrul de stat pentru afacerile externe al Siriei, Naser Kadur, a avut convorbiri cu Arlean Spektar, abor- dînd situația din Orientul Mijlociu, revolta populară palestiniană și criza libaneză, menționează sursa citată.

BRASILIA 9 (Agerpres). — Venezuela a plătit pentru datoria ei externă, de circa 28 miliarde dolari, sume ce totalizează în ultimii patru ani 30 miliarde dolari — a relevat președintele ales al acestei țări, Carlos Andres Perez, într-o declarație

131dezvoltare a industriei chimice in scopuri pașnice și potențialului teh- nico-științific al fiecărei țări. Aceasta presupune participarea liberă și neîngrădită la schimburile de produse, la cooperarea internațională în acest domeniu.în lumina celor de mai sus — a subliniat vorbitorul — România consideră că această conferință trebuie șă privească de o mabieră globală realitățile. Să le analizăm așa cum sint ele și să acționăm împreună pentru a ajunge la concluzii comune cum să le soluționăm.Documentul politic pe care ar urma să-l adoptăm trebuie să nu se rezume la reconfirmarea Protocolului de la Geneva din 1925, ci să sublinieze imperativul elaborării Con- , venției universale privind interzicerea și distrugerea armelor chimice în strînsă unitate cu lichidarea armelor nucleare, a tuturor armelor de distrugere in masă. Lichidarea concomitent a tuturor armelor de distrugere în masă — chimice, bacteriologice și de orice fel — constituie singura pentru preîntimpinarea folosirii lor.Acțiunea noastră trebuie privită ca parte a unui efort mai larg, de trecere la măsuri efective de dezarmare generală, de eliminare a for-
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trebuie să fie legată de afara legii și a armelorsău, secretarul federalR.S.F. pronun- armelor

care să accelereze reunificarea țârii.

în Cisiordania și Gaza a continuat mișcarea de protest palestiniană împotriva ocupației israeliene. Noi manifestații. au avut loc pentru marcarea intrării in cea de-a paisprezecea lună a revoltei palestiniene.- Țoppjșția;.. palestiniană’ a participat,.. ’SA NA A-V (Agerpres). ■- Ltt Sanaaau avut loc convorbiri intre secre-
ÎN LUMEA CAPITALULUI

la acțiuni de comemorare a victime- lqr Represiunilor. Demonstrații au a-r.’, vut loc .in Nablus și ftamallah, în sectorul de est al Ierusalimului și in tabere de refugiați palestinieni din regiune. Știri provenite din zonă, citate de agențiile de presă, relevă că militarii israelieni au intervenit, folosind grenade cu gaze lacrimogene și arme cu gloanțe de plastic, in încercarea de a-i dispersa pe ma- nifestanții Un tinăr demonstrant a fost ucis in timpul ciocnirilor cu sol- dații israelieni, in timp ce alte cîte- va zeci au fost răniți.Totodată, in taberele de refugiați Khan Younis, Amari și.Balata forțele de ocupație au lansat o campanie de hărțuire a localnicilor, vio- lind domicilii și arestînd mai multe , persoane.

•tălkil -gfenWMtfH®! C.C. al'/P,a«.îduluiid m’■Socialist ■ Yertienit, Aii Salerh Al- Beedh, și Salah Khalaf, membru al C.C. al Mișcării de Eliberare Națională Palestiniană „Al-Fatah“ — principala componentă a Organizației • pentru Eliberarea Palestinei. Au fost examinate ultimele evoluții ale mișcării de protest palestiniene din Cisiordania și Gaza, ocupate de Is-’ rael, precum și probleme regionale și internaționale actuale.

R.F.G.: 8,5 la sută din populația activă, afectată de șomajr.njMU, H ȚBONN 9 (Agerpres). — Ziarul 4;71a șută m «comparație cu luna no- _______________________ac'ti- 8,1 la sută in luna no-BONN 9 (Ag erpres). — Zi.(WțM relateg^ des^.,(oîi<mibirțe, .. Șoimul,,flatează ziaxu’pre evoluția șomajului in R.FX5. Se afectat-8,5 la suta'din populația’a arată că în decembrie numărul merilor a înregistrat o creștere șo- de vă, față de ișmbrie.

(Agerpres)
în comunicate date publicității concomitent la Rabat și Damasc s-a anunțat că Marocul și Siria au hotărît să restabilească relațiile diplomatice, întrerupte in 1986 — informează agențiile de presă.(Agerpres)

S.U.A.: pentruWASHINGTON 9 . _ .Caracterul acut al problemei lipsei de locuințe accesibile pentru numeroasele persoane cu venituri modeste a fost relevat de Terry Goddard, președintele Ligii orașelor din S.U.A., într-o convorbire cu ziariștii, care a avut loc recent la Washington. Arătind că lipsa unor asemenea locuințe a luat proporții alarmante, mai cu seamă in orașe, .el a

Lipsă acută de locuințe cei cu venituri(Agerpres). modesteevidențiat că, în ultimii opt ani, fondurile alocate de stat pentru construirea de locuințe destinate familiilor cu venituri mai mici au fost reduse cu 75 la sută. Potrivit studiilor efectuate în acest pină la sfîrșitul secolului, milioane de americani vor tuația de a nu putea să-și suma necesară închirieriicuințe — a adăugat T. Goddard.
domeniu, circa 19 fi în si- plătească unei lo-

0 nouă rundă de negocieri cu privire la bazele militare 
americane din GreciaATENA 9 (Agerpres). — La Atena va începe o nouă rundă — cea de-a 13-a — de negocieri dintre Grecia și Statele Unite cu privire la viitorul bazelor militare americane de pe teritoriul elen. Negocierile dintre cele două părți au început in noiembrie 1987, iar precedenta rundă s-a desfășurat în decembrie anul trecut, fără să se fi ajuns la un acord, ca urmare

a serioaselor deosebiri de păreri in multe probleme.Prevederile precedentului acord au expirat la 20 decembrie 1988 și, dacă nu se va ajunge la încheierea unuia nou, bazele și instalațiile militare ale S.U.A. din Grecia vor trebui evacuate într-un interval de 17 luni de la data menționată.

ITALIA: Numeroși salariați rămași fără lucru în MezzogiornoROMA 9 (Agerpres). — într-un articol apărut luni, „La Gazzetta del Mezzogiorno" se referă la faptul că unele întreprinderi sau sectoare industriale din sudul Italiei iși închid porțile, lăsind fără lucru un mare număr de salariați. Cotidianul arată în context : „Nu se poate să li se spună la mii de oameni, de la o
zi la alta, că au ajuns șomeri". Potrivit ultimelor date oficiale, din totalul persoanelor aflate în situație de șomaj in Italia — 12 la sută din forța de muncă — cel mai mare procent de șomeri îl înregistrează sudul țării (Mezzogiorno), și anume 21 la sută din populația activă a regiunii.

LA PARIS, în cursul unei intîl- niri ce a avut loc, miniștrii afacerilor externe ai U.R.S.S. și Israelului, Eduard Șevardnadze și Moshe Arens au examinat situația din Orieirtul Mijlociu. Au fost abordate, de asemenea, unele probleme ale relațiilor bilaterale, con- venindu-se asupra continuării contactelor. Grupelor consulare ale celor două părți, care se află la Moscova și, respectiv, Tel Aviv, li se vor crea condiții corespunzătoare de lucru, precizează T.A.S.S.CONVORBIRI. Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a întîlnit la Paris cu vicepremierul și ministrul de externe al Irakului, Tariq Aziz. în cursul convorbirii desfășurate cu acest prilej au fost abordate aspecte ale negocierilor vizind soluționarea pe cale pașnică a conflictului d’ntre Iran și Irak.POZIȚIE. Comuniștii austrieci consideră că aderarea tării la C.E.E. nu corespunde intereselor naționale ale Austriei, intrucit un asemenea pas ar pune in pericol nu numai neutralitatea permanentă a țării, ci și drepturile sociale și democratice ale oamenilor muncii — scrie ziarul „Volksstimme", organul de presă al P.C. din Austria. Actuala evoluție internațională creează tot mai multe posibilități pentru consolidarea pozițiilor politice și economice ale Austriei, care, promovind o politică de neu

tralitate permanentă, trebuie să contribuie la asigurarea păcii și destinderii pe continentul euro-i pean.DECLARAȚIE. într-o declarație făcută in orașul tanzanian Dodoma, secretarul general al Partidului Revoluționar din Tanzania, Rashid Mfaume Kawawa, a arătat că 1989 va fi un an de consolidare a ideologiei și principiilor socialiste ale țării, de intensificare a eforturilor în vederea traducerii în viață a obiectivelor partidului. El a lansat întregului popor tanzanian apelul de a participa cu toată responsabilitatea la punerea în- aplicare a programelor de tdezvoltare națională.REUNIUNE. La Mogadiscio s-au încheiat lucrările upel reuniuni a C.C. al Partidului Socialist Revoluționar Somalez. Cu acest prilej a fost adoptată o rezoluție privind soluționarea unor probleme politice și economice interne. Totodar tă, documentul cere guvernului continuarea eforturilor in direcția stabilirii unui dialog cu statele vecine, cu celelalte țări ale lumii.CHEMARE. Președinta Federației organizațiilor de femei din Coreea de Sud, Li U Jong, a chemat la intensificarea acțiunilor pentru realizarea în viitor de schimburi cu femeile din Nord. Li U Jong s-a pronunțat pentru eliminarea confruntării dintre Nordul și Sudul Coreei, pentru eforturi

COOPERARE. La Cairo au luat sfîrșit lucrările celei de-a doua reuniuni a Comitetului de cooperare egipteano-irakian. Au fost discutate căile de extindere a relațiilor economice și comerciale bilaterale. Egiptul va participa la realizarea de obiective în Irak, cele două părți acționînd, totodată, pentru transpunerea in viață a unor obiective comune, în diverse domenii economice și de interes reciproc.REPREZENTANȚII ȚARILOR O.P.E.C. (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol) se vor reuni la Viena la 24 ianuarie pentru a aborda o serie de probleme privind poziția organizației la reuniunea cu țările producătoare de petrol membre ale O.P.E.C., care va avea loc la 26 ianuarie la Londra.ÎN BERLINUL OCCIDENTAL — informează agenția D.P.A. — au fost, recent, profanate trei monumente închinate victimelor terorii fasciste din anii ’40. acțiunea fiind revendicată de organizația neonazistă „20 Aprilie". în urma acestui act. opinia oublică realistă din Berlinul occidental a cerut autorităților să întreprindă acțiuni ferme de combatere a activităților extremiste neofasciste.

anul trecut. Personalul a anunțat noi acțiuni greviste, în cazul in care conducerea firmei nu va ține seama de revendicările formulate.MASURI ANTIINFLAȚIONISTE. Președintele Braziliei, Jose Sarney, a convocat o reuniune restrînsă a cabinetului în vederea dezbaterii noului plan economic guvernamental de luptă împotriva inflației dare, in 1988, s-a situat la 933 la sută. între alte măsuri, care vor intra în . vigoare, se numără și crearea unei noi monede naționale — „nuevo cruzado". Viitoarea monedă va substitui „cruzado“-ul actual, pus în circulație în februarie 1986, a confirmat ministrul de interne, Ronaldo Costa Couto.O DEFECȚIUNE TEHNICĂ s-a aflat la originea prăbușirii, în cursul nopții de duminică spre luni, a unui avion „Boeing 737“ aparținind companiei aeriene „Midland Airways", a declarat Colin Roberts, director comercial al a- cestei firme. 36 de persoane și-au pierdut viața în acest *accident, iar 92 au fost rănite. în urma defectării unei turbine, care a luat foc în timpul zborului, pilotul aparatului

a încercat o aterizare forțată pe o autostradă de lingă orașul Leicester (Marea Britanie). O parte dintre răniți sint automobiliști ale căror autoturisme au fost lovite de fragmente ale avionului ori s-au izbit de alte vehicule oprite la locul dezastrului.IN PROVINCIILE DE EST ALE TURCIEI zborurile aeriene sint suspendate de trei zile din cauza înrăutățirii situației atmosferice. Marile căderi de zăpadă, poleiul și ceața au îngreunat traficul în general. Meteorologii au precizat că actuala lună ianuarie este cea mai rece din ultimii ani și au anticipat și pentru următoarele zile noi căderi de zăpadă și menținerea frigului.CEA MAI VECHE INSECTA. Specialiștii canadieni au descoperit resturile fosile bine păstrate ale unei insecte primitive necunoscute. Primele cercetări au permis să se tragă concluzia că este vorba de cea mai veche insectă descoperită pină in prezent pe Terra. După cum se așteaptă, studierea insectei va oferi noi date prețioase privind evoluția vieții pe Pămint.
0 ipoteză privind fenomenala meteorologice importante

O picătură într-un ocean

GREVA. Personalul tehnic al companiei de transporturi aeriene spaniole „Iberia" s-a aflat luni în grevă în sprijinul unor revendicări privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai. A- ceasta . a fost a șasea încetare a lucrului a tehnicienilor de la .,Iberia" de la declanșarea conflictului de muncă, în. decembrie

WASHINGTON 9 (Agerpres). — Un grup de cercetători a- mericani de la Centrul Național de Studiere a Fenomenelor Atmosferice a emis ipoteza, pe baza unui model matematic, că fenomene meteorologice importante cum a fost seceta din S.U.A. din anul trecut nu pot fi explicate numai prin „efectul

de seră" sau prin încălzirea generală a atmosferei. Seceta din anul trecut, susțin cercetătorii, se datorează mai ales creșterii puternice a temperaturii apei în O- ceanul Pacific în zona cuprinsă între țărmul Americii de Nord și insulele Hawaii. Deplasarea acestui strat de apă mai caldă a determinat schimbări în

perioadele de presiune atmosferică mare sau scăzută, ceea ce a influențat regimul precipitațiilor. Noile date permit, opinează oamenii de știință, elaborarea unor prognoze mai precise ale precipitațiilor, care ar putea fi folosite la a- doptarea hotărîrilor privind dezvoltarea a- griculturii în diferite regiuni.

'A intrat in obișnuință ca, in 
preajma Anului Nou, in țările oc
cidentale să se organizeze, de către 
instituțiile de binefacere, acțiuni de 
strîngere de bani și obiecte pentru 
ajutorarea celor săraci. Pe străzile 
marilor orașe pot fi intilnite gru
puri de persoane care solicită tre
cătorilor să contribuie cu cit pot și 
cu ce pot la alinarea suferințelor 
celor nevoiași.

Numai că asemenea campanii au. 
de regulă, rezultate modeste, tot 
ceea ce se stringe reușind doar să 
asigure acestora o supă caldă sau 
ceva haine vechi. Uneori insă ele 
sint însoțite de inițiative mai de 
amploare. Astfel, cu puțin timp 
înainte de Anul Nou, autorită
țile Pieței comune au adoptat, 
cu tam-tam-ul de rigoare, un „pro
gram de luptă împotriva sărăciei". 
La prima vedere pare să fie vorba 
de o treabă serioasă, tn primul 
rind, se precizează că programul se 
va extinde pe o perioadă de cinci 
ani ; in al doilea rind, se arată că 
se preconizează adoptarea unor 
„strategii preventive", menite „să 
protejeze grupurile sociale cele mai 
dezavantajate" ; și, in sfirșit, se 
intenționează crearea a opt comi
tete speciale pentru a pregăti „pla
nuri detaliate", după care vor fi 
adoptate „proiecte model", ce ur
mează să fie aplicate in practică in 
vederea luptei împotriva sărăciei.

Numai că programe comunitare 
pentru combaterea sărăciei au mai 
fost adoptate și în 1975, și in 1985. 
Care au fost rezultatele ? O spune 
agenția de presă A.N.S.A. într-un 
mod lapidar : „Cină s-a început 
această acțiune, numărul persoa
nelor care trăiau sub limita sără
ciri se ridica, in țările Pieței co
mune, la 30 de milioane. In pre

zent, totalul acestora a crescut la 
40 de milioane..,".

Va fi noul program mai eficient? 
Răspunsul la această întrebare poa
te fi formulat și prin prisma fap
tului că bugetul de luptă împotri
va sărăciei și mizeriei pe următorii 
cinci ani în cele 12 țări vest-euro- 
pene se ridică la 82,6 milioane do
lari. Ceea ce înseamnă că, pen
tru o perioadă de cinci ani, de 
fiecare sărac vor reveni cite doi 
dolari și șapte cenți !

...In urmă cu peste doi ani, in 
Statele Unite a fost organizată o 
acțiune publică similară, „în spriji
nul celor săraci și lipsiți de adă
post". De la Atlantic la Pacific, 
milioane de oameni au format un 
„lanț viu" de-a lungul a 16 state 
ale Americii, Cu acel prilej s-au 
colectat circa 50 milioane dolari. De 
atunci insă, numărul celor săraci 
și lipsiți de adăpost din S.U.A. n-a 
scăzut, ci. dimpotrivă, a crescut.

Și atunci, ca și acum, in cazul 
„programului C.E.E.", tot ceea ce 
s-a realizat a fost ca o simplă pi
cătură intr-un ocean de nevoi !

Dar nu se poate spune că mani
festările menționate nu au, totuși, 
o latură pozitivă : ele constituie o 
recunoaștere oficială a unei reali
tăți pe care o anumită propagandă 
refuză cu incăpățînare să o recu
noască — anume, că în „societatea 
bunăstării"' din țările „tuturor po
sibilităților" există multă sărăcie, 
că bogățiile se acumulează doar la 
un pol al societății, in mîinile celor 
puțini.

Iar zecilor de milioane de săraci 
ai „lumii bogate" li se oferă doar, 
din cînd în cînd, cite un „ajutor 
filantropic".

Nicolae PLOPEANU
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