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LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE LA C.C. AL P.C.D.

CONTRACTELE ECONOMICE
ÎNCHEIATE la timp.

ONORATE EXEMPLAR!

planul - Îndeplinit

• La întreprinderea de 
reparații motoare grele 
și instalații petroliere 
Poiana Cîmpina : Argu
mentul faptelor

După cum se știe, la recenta Consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R. au fost dezbătute o serie de 
probleme de mare actualitate ale activității din eco
nomie, printre care și cele referitoare la realizarea 
integrală a planului la toți indicatorii, și in mod deo
sebit la export, pe baza contractării ferme a pro
ducției, precum și la încadrarea strictă în normele 
de consum materiale și energetice, reintroducerea in 
circuitul productiv a materialelor refolosibile, utiliza
rea la întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor, 
folosirea cit mai judicioasă a forței de muncă și a 
timpului de lucru.

întărirea continuă a autooonducerii muncitorești, au- 
togestiunii economico-financiare și autofinanțării fie
cărei întreprinderi, utilizarea eficientă a tuturor pîr- 
ghiilor și instrumentelor mecanismului economico-fi- 
nanciar sint nemijlocit legate de respectarea disci
plinei contractuale. In acest sens, conducerea parti
dului și statului acordă o atenție constantă modului 
în care întreprinderile și unitățile economice, în du
bla lor calitate de furnizori și de beneficiari, se achi
tă de obligațiile asumate prin contractele economi-

ce încheiate — condiție de bază pentru realizarea 
sarcinilor cuprinse în planul de dezvoltare economi- 
co-socială. Astfel, |a Consfătuirea de lucru de la C.C. 
a| P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
planul pentru luna ianuarie și trimestrul I a fost sta
bilit cu ministerele, pornind de la prevederea clară 
că trebuie realizată obligatoriu, producția contractată, 
corespunzător capacităților de producție. Deci planul 
trebuie să fie măsura capacităților de producție, iar 
fiecare unitate are obligația să-și asigure contracte, 
atît în țară, cit, și la export, contractînd tot ce are 
de vîndut, conform cerințelor pieței. Nu se poate 
concepe conducerea economiei — arăta secretarul ge
neral cl partidului - fără o evidență strictă, pe 
de contract, a folosirii capacităților.

in spiritul măsurilor stabilite cu acest prilej, 
țial este ca, o dată cu încheierea acțiunii de 
tractare a întregii producții planificate, precum 
lucrărilor de construcții-montaj, să se asigure urmă
rirea și controlul modului in care se respectă disci
plina de plan și contractuală. Care sînt, concret, ac
țiunile ce trebuie

bază

esen- 
con- 
și a

întreprinse în această privință ?

® La întreprinderea de 
mașini-unelte și agrega
te București : Din 
despre disciplina 
tractuală
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O primă acțiune are în vedere 
defalcarea contractelor economice 
încheiate, a obligațiilor asumate 
prin acestea. Pe de o parte, obli
gațiile contractuale trebuie sta
bilite pînă la nivelul secțiilor, sec
toarelor. atelierelor de fabricație 
și chiar pe fiecare loc de muncă, 
ținînd seama de importanta aces
tora în organizarea și desfășurarea 
proceselor de fabricație. Pe de al
tă parte, defalcarea contractelor 
economice anuale trebuie făcută 
pe trimestre și pe luni, igr în. ca- 
drul acestora pe decade și chiar 
pe zile, mai ales în cazul produc
ției de serie, cu ciclu foarte scurt 
de fabricație și cu livrări zilnica 
către beneficiari.

Practica a dovedit că este 
eesar ca această operație să 
realizată în strinsă corelație
sarcinile de plan, cu indicatorii 
din planul lunar aprobat. parte 
componentă a planului anual de 
dezvoltare economico-socială, la 
toate nivelurile organizatorice ; 
astfel se asigură condiții optime 
pentru cunoașterea sistematică și 
în detaliu a modulul în care func
ționează întregul mecanism pro
ductiv al întreprinderii pentru în
deplinirea planului, a sarcinilor 
ce revin fiecărui colectiv din obli
gațiile ce rezultă din contractele 
încheiate de întreprindere. Tot
odată. această defalcare oferă cele 
mai bune condiții de intervenție 
operativă în cazurile în care se 
consideră unele rămineri în urmă, 
anumite întîrzieri în executarea 
producției, care ar putea deter
mina depășirea termenelor de li
vrare stabilite prin contracte ; nu

din vedere că ne-trebuie pierdut 
respectarea cadenței producției, a 
ritmului de fabricație duce la res
tante care, pentru a fi recuperate, 
suprasolicită graficele de produc
ție din perioadele viitoare, capa
citățile de producție, forța de 
muncă, puțind să determine dere
glări pentru mult timp în procesul 
de fabricație. Pentru a se evita 
asemenea situații. Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
hoiărit introducerea in plan a unui 
indicator special — indicatorul 
„contracte", ce va ti urmărit zi de 
zi. lună de lună, și in funcție de 
care va fi apreciată întreaga acti
vitate dc realizare a sarcinilor de 
producție.

Totodată, beneficiarii trebuie să 
se preocupe de defalcarea obliga
țiilor contractuale de aprovizio
nare atit in timp — pe trimestre, 
luni, decade -- cit și pe secții, 
locuri de muncă și pe produse. 
Prin această acțiune trebuie să se 
pună in evidentă în orice moment 
care este nivelul de asigurare cu 
materii 
ducției 
dar și 
muncă 
tinindu-se seama de stocurile 
materiale existente, de încadrarea 
în normativele economico-finan
ciare, de respectarea riguroasă a 
consumurilor specifice, de utili
zarea cu eficiență tot mai înaltă a 
resurselor materiale. Numai in
tr-un asemenea mod se poate 
asigura ritmicitatea producției în 
raport cu aprovizionările ce tre
buie efectuate de la furnizori, re- 
levindu-se posibilitățile de adap-

prime și materiale a pro- 
întreprinderii în general. 
a fiecărei secții, loc de 
și pentru fiecare produs, 

de

tare a graficelor de producție la 
condițiile materiale existente, ast
fel incit să se poată realiza pro
ducția conform obligațiilor con
tractuale asumate. Se observă 
deci legătura strinsă care există 
între contractele economice de 
furnizare a produselor și cele de 
aprovizionare ; în defalcarea lor. 
ambele categorii de contracte se 
întîlnesc și se intercondiționează 
la locul de muncă șl pe produs — 
expresie a ciclului economic inte
grat al fabricației.

O a doua acțiune are in vedere 
măsurile pe care atît organele de 
stat, cit și- organismele democra
ției muncitorești trebuie să le 
adopte pentru a asigura înfăp
tuirea neabătută a contractelor, 
pentru întărirea continuă a ordinii 
și disciplinei. Este vorba de o an
gajare plenară a răspunderii uni
tăților și organelor din întreaga 
structură organizatorică : de la în
treprinderi la ministere și organe 
centrale de sinteză, ca factori an
gajați direct sau indirect în des
fășurarea activității economice. în 
același timp, este necesar să 
tină seama de faptul că. o 
cu încheierea contractelor, 
angajată direct și răspunderea 
colectivelor de oameni ai muncii 
din întreprindere, precum 
punderea personală a 
lui, maistrului, 
participă la 
și, Implicit, 
a factorilor 
treprindere.

SLATINA : O nouă 
capacitate de producție

La întreprinderea de țevi 
din Slatina — una din re
centele ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" ' — a fost 
realizată o nouă capacitate de 
producție pentru țevi laminate 
la cald. Aceasta se adaugă ce
lei date in funcțiune in anul 
care a trecut pentru produce
rea de țevi laminate și trase 
la rece. In acest fel, întreprin
derea furnizează economiei na
ționale o gamă largă de țevi 
laminate la dimensiuni cuprin
se între 76 și 200 mm. Conco
mitent cu fabricarea la cald 
a primelor cantități de țevi pen
tru construcții, in cadrul ace
leiași capacități au fost în
cepute probele tehnologice de 
laminare a țevilor din oțel de 
rulmenți, destinate întreprin
derii de rulmenți din localitate, 
obiectiv ci».urmează să fie dat 
în curînd în funcțiune. (Mihai 
Grigoroșcuță).

Problemele eticii și echității socia
liste ocupă un loc de seamă în ex
punerile și cuvintările secretarului 
general al partidului nostru, se con
stituie într-o concepție unitară, ori
ginală in cadrul gindirii social-poli- 
tice revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Faptul e explica
bil, firesc, dată fiind importanța deo
sebită a acestor probleme în dezvol
tarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, in formarea omului nou, 
animat de o înaltă conștiință socia
lă. revoluționară.

Desigur, reglementarea morală a 
conduitei umane, a relațiilor interin- 
dividuale și a raporturilor dintre in
divid și colectivitate, dintre individ 
și societate constituie, în orice socie
tate umană, una din condițiile fun
damentale ale funcționării sistemului 
social, în socie
tatea socialistă 
însă, cerința efi
cienței reglemen
tării morale a 
comportamentului 
social dobindeș- 
te o importanță 
cu totul deosebi
tă, datorită fap
tului că înaltele 
idealuri în virtu
tea cărora 
constituit i 
dezvoltă 
lateral 
societate 
nu numai reali
zarea unui trai 
mai bun. mai ci
vilizat, ci și în
făptuirea unor 
relații mai drep
te. mai împlinite 
fel, însuși dezideratul 
materiale și spirituale pentru totali
tatea membrilor societății, ca și dezi
deratul privind repartizarea echita
bilă a resurselor de care dispune so
cietatea și cel privind asigurarea po
sibilităților socialmente egale pentru 
toți de afirmare plenară a valențelor 
personale diferite ale fiecărui mem
bru al societății poartă in sine o pu
ternică incărcătură morală. Iată de 
ce, in concepția partidului noștri!, 
in întreaga operă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, problemele etice 
sint mereu prezente, in strinsă, inse
parabilă legătură cu multitudinea 
complexelor probleme ale practicii 
economico-sociale și politice pe care 
le abordează. Astfel, in Expunerea 
din noiembrie, în unitate organică cu 
orientările cuprinse în Tezele din 
aprilie, este pus cu tărie în lumină 
un ansamblu de norme și principii 
etice de o deosebită importanță. ,a 
căror traducere in viață de către fie
care comunist, de. către fiecare om al 
muncii e menită a optimiza practica 
construcției socialiste, a face viața 
noastră, a tuturor, mai bună și mai 
demnă.

Ga valoare morală fundamentală, 
demnitatea este conștiința propriei 
ținute etice a persoanei, expresia au
toaprecierii întemeiate pe datoria 
împlinită, pe valorile realizate șt r- 
in consecință — pe buna apreciețe 
din partea altora, a opiniei publice, 
a colectivității căreia persoana res
pectivă ii aparține. Totodată, demni
tatea, persoanei este inseparabil le
gată de aceea a colectivității și, în 
ultimă instanță, de demnitatea

triei șl a poporului, a națiunii so
cialiste.

Conștiința propriei demnități se 
poate alimenta doar din neconteni
ta ăutorealizare etică, din practica 
realizării comandamentelor morale, 
din participarea responsabilă, plină 
de dăruire la realizarea obiectivelor 
societății. Morala socialistă preia, în 
mod firesc și necesar, drept elemen
te organice și inalienabile, normele 
morale elementare elaborate în 
cursul istoriei ; le îmbogățește însă 
prin valorile sale proprii, specifice. 
Iar printre acestea din urmă, deosebit 
de importante sint cele cu caracter 
afirmativ, pozitiv, privitoare la ceea 
ce trebuie făcut pentru realizarea și 
desăvârșirea demnității umane. Căci 
morala socialistă este una a militan
tismului social, a mobilizării resurse-

Valorile eticii si echității socialiste

și răs- 
lucrătoru- 

ingineruîui, care 
realizarea produsului,
răspunderea personală 
de conducere din in

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Ne aflăm într-o perioadă de In

tensă pregătire a campaniei agri
cole de primăvară. Una dintre ac
țiunile spre realizarea căreia tre
buie să se îndrepte acum eforturile 
lucrătorilor din agricultură o con
stituie pregătirea temeinică și din 
timp a întregului parc de utilaje, 
prioritate avind în momentul de 
fată cele destinate campaniei agri
cole de primăvară. în spiritul in
dicațiilor și sarcinilor subliniate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
cuvîntarea rostită 
la recenta Con
sfătuire de lucru 
de la C.C. al 
P.C.R. pe proble
me ale activității 
din economie, 
pretutindeni se 
impun luate mă
suri ferme pen
tru mai buna or
ganizare a mun
cii, întărirea or
dinii și discipli
nei în cadrul fie
cărei formații de 
lucru, astfel incit 
să se asigure de 
pe acum toate 
condițiile necesare Încheierii aces
tor lucrări cel tirziu pină la 26 
februarie. înaintea unor conside
rente de ordin general, să vedem 
mai intii care este stadiul reparării 
acestor utilaje.

Din datele furnizate de direcția 
de resort din Ministerul ‘ 
turii rezultă că, față de 
în care ne aflăm și 
nul de încheiere a 
utilajelor, pe ansamblu se 
trează unele rămineri in urmă, 
data de 6 ianuarie, in stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii 
tractoarele erau reparate in pro
porție de 41 la sută, iar în între
prinderile agricole de stat — 35 la 
sută. în același timp, din analiza 
datelor de mai sus rezultă o serie 
de decalaje in ce privește stadiul 
acestor lucrări. Dacă în stațiunile 
de mecanizare din județele Argeș, 
Dîmbovița, Bihor, Mureș, Boto-

șani, Covasna și Iași au fost repa
rate intre 50 și 62 la sută din nu
mărul tractoarelor, in județele Ia
lomița. Dolj, Brăila și Olt. județe 
cu pondere mare în agricultura 
țării și unde lucrările agricole de 
primăvară incep mai devreme, la 
data amintită erau reparate doar 
între 27 și 31 la sută din numărul 
tractoarelor. Stadii diferite se în
registrează și la repararea celor
lalte utilaje agricole ce vor fi fo
losite la pregătirea terenului și Ia 
însămințări in apropiata campanie

s-a 
și se 
multi- 

această 
includ

puternic afirmate în procesul
formării omului nou

etic. De alt- 
bunăstării

lor Individuale și colective pentru 
propria autoîmplinire și pentru o cit 
mai substanțială contribuție la pro
gresul întregii societăți. * ~
din aprilie, vorbind 
cultivarea trăsăturilor 
tice ale omului nou, 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Să 
dezvoltăm puternic educația patrio
tică, mindria față de cuceririle revo
luționare, să facem să crească răs
punderea și hotărirea de a face totul 
pentru a contribui la dezvoltarea 
continuă a patriei, la întărirea inde
pendenței și suveranității sale".

Transpunerea în viață a normelor 
eticii și echității socialiste, parte in
tegrantă a dezvoltării conștiinței îna
intate a omului nou, trebuie să se 
desfășoare, în actuala etapă, deosebit 
de complexă, atît in sens extensiv, 
cit și in cel intensiv : pe de o parte, 
să cuprindă toate categoriile de oa
meni al muncii, extinzîndu-se la în
treaga scară a societății, iar pe de 
altă parte, să pătrundă în straturile 
de adincime ale conștiinței fiecăruia, 
astfel ca valorile moralei comuniste 
să fie profund însoțite și transpuse 
în fapte de către toți cetățenii pa
triei.

în Expunerea la Plenara comună, 
necesitatea cultivării unitare a celor 
două laturi complementare ale con
științei morale socialiste este formu
lată în termenii următori : „In gene
ral, în munca politico-educativă. de 
formare a conștiinței revoluționare, 
trebuie să se adopte o atitudine mai 
hotărită f-iți de diferite manifestări 
sau rămășițe ale trecutului, să se 
combată concepțiile retrograde, na- 
ționalismit*, șovinismul, misticismul.

în Tezele 
despre 

caracteris- 
tovarășul

obscurantismul, inapoierea în gene
ral, egoismul, lenea, inclusiv anumite 
manifestări de necinste, de însușire, 
de furt — ca să mă exprim așa — 
din avutul poporului, al cooperative
lor sau din avutul personal. Dezvol
tarea spiritului de cinste, de omenie, 
de apărare a avutului general trebuie 
să constituie unul din obiectivele 
permanente ale activității politico- 
educative, de formare a conștiinței 
revoluționare a omului nou".

Aceeași idee, a accentuării laturii 
active a conștiinței morale socialiste, 
este mereu prezentă in cuvintărila 
secretarului general al partidului, 
dobîndind relief deosebit în legătură 
cu morala muncii. Munca este prin
cipalul domeniu al activității sociale 
a omului și, totodată, principalul do
meniu al autorealizăril sale ca 

ființă morală, al 
împlinirii valen
țelor creative. în 
primă și ultimă 
instanță, munca, 
realizarea cores
punzătoare a| 
sarcinilor, înde
plinirea neabătu
tă a obligațiilor 
de plan măsoară 
și definesc gradul 
de conștiință, de 
răspundere față 
de societate. în 
cuvîntarea 
tă 
plenara 
liului 
al 
rii, 
și
Apelor, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a subliniat cu 
putere insuficiența „acoperirii" 
prin autocritică a activității ne
satisfăcătoare, arătînd că. întotdea
una, cea mai bună autocritică este 
asigurarea Înfăptuirii, in cele mai 
bune condiții, a planurilor și progra
melor in toate sectoarele de acti
vitate. Doar aceasta va demonstra 
că s-au tras concluziile necesare, că 
autocritica este reală, nu formală. 
A gindi și a acționa în spirit revo
luționar, a mobiliza tqate capacități
le creatoare, a găsi soluții pentru de
pășirea inerentelor probleme și difi
cultăți, a realiza o nouă calitate a 
muncii — iată examenul de fiecare 
zi al conștiinței înaintate, al coman
damentelor moralei comuniste.

Munca este marele educator al for
mării și afirmării personalității uma
ne. Educația politico-ideologică șî 
morală se realizează, așa cum a sub
liniat în repetate rinduri secretarul 
general al partidului, in insuși proce
sul activității practice, pentru, in șl 
prin muncă. în lumina acestei orien
tări, eficiența activităților politico- 
educative desfășurate de organizațiile 
de partid se măsoară nu prin numă
rul conferințelor și prelegerilor, cl 
prin rezultatele practice obținute în 
realizarea obiectivelor stabilite. Alti
tudinea morală ă oamenilor și colec
tivelor o reprezintă faptele, nu vor
bele. intențiile sau angajamentele 
oficît de frumoase. Una dintre im
portantele componente ale eticii 
muncii este corelarea justă a retribu
ției cu strădaniile depuse, cu reali
zările. O asemenea corelare are nu

__ , rosti- 
recent la 

i Consi- 
Național 

Agricultu- 
Silviculturii 
Gospodăririi

(Continuare in pag. a IV-a)

Imagine de la Filatura de in și cînepă. din orașul Fălticeni Foto : S. Cristian
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ale constructorilor PUTEREA NOULUI
nicii .de virf, cum puțini în 
lume se încumetă să facă.

— Nimic extraordinar — 
este de părere inginerul 
Sergiu Stamate, 
institutului de 
pe 
de 
treprinderi din 
tehnicii 
și, dacă 
țuiești" 
frunte, 
mereu. N-ai voie să 
bești ritmul, deoarece, 
cazul acesta, te autoelimini.

talitate, producția de lo
comotive electrice și diesel 
electrice de 2100 CP ș.a.

Ne oprim să admirăm 
precizia și siguranța cu 
care lucrează, in secția de 
transformatoare, muncitorii 
conduși de comuniștii Flo- 
rea Stănculescu, Florea 
Pucă, Bănică Trană. Ges
turi precise, perfect sin
cronizate, operațiuni de 
mare dificultate rezolvate 
prompt, cind și cind — mici 
consilii științifice și tehni
ce ad-hoc. Ne manifestăm

„Electroputere" e o lume. 
Nu-ți poți fixa întilniri „la 
poarta uzinei", fiindcă 
sînt aici mai multe uzine, 
mai multe porți, mai mul
te străzi dinspre care poți 
pătrunde pe această plat
formă întinsă și densă in 
același timp. Mai multe 
fabrici cu profil distinct. 
Am pătruns in această 
lume a tehnicii înalte, în 
această primă lună a anu
lui și, deși la început de 
an, am regăsit temperatu
ra momentelor de maxim 
efort. Interlocutorul nostru, 
„Eroul Muncii Socialiste" 
Paul Dinu, șeful secției de 
transformatoare, unul din
tre acei oameni a căror 
biografie se „topește" in 
marea biografie a uzinei, 
ne explică :

— Nu trebuie să vă mi
rați, la noi așa este tot 
timpul anului. Mereu ai 
impresia că se dă o bătălie 
decisivă. Și chiar se dă bă
tălia decisivă, de fiecare 
zi, a producției. Nu uitați 
că ne aflăm pe 
cele mai mari 
industriale ale 
„Electroputere" 
de la bun început și se 
menține ca o citadelă a 
tehnicii înalte și care a' 
dat lumină țării, partici
pând din primul moment la 
programul de electrificare 
al țării și nu e nici un 
secret că tot ce pulsează 
energie pe pămintul Româ
niei — hidrocentrală, ter
mocentrală — poartă și 
semnătura participării noas
tre, a celor de la -Electro
putere-".

Intr-adevăr. Ar mai tre
bui să adăugăm că „Elec
troputere" realizează 99 la 
sută din producția de 
transformatoare electrice a 
țării și peste 32 la sută din 
producția de motoare elec
trice, că realizează, în to

ment" faptul că, la data 
documentării dumneavoas
tră, noi v-am putut prezenta 
„capetele de serie" din
tr-o comandă nouă, câști
gată prin licitație inter
națională. Sint doar citeva 
zile de cind am expediat 
o serie de transformatoare 
in Turcia, în R.D.G., in 
Cuba ; avem pe flux trans
formatoare mari pentru 
Grecia și Brazilia... Așa 
„trăim", acesta este ni
velul atins de „Electropu
tere" după patru decenii 
de existență. Patru dece
nii, din care primele două 
au însemnat, intii. recon
strucția, apoi, o înceată, 
dar foarte pronunțată ten
dință de a îndrăzni... Con
gresul al IX-lea al parti
dului ne-a canalizat, prac
tic, pe acest culoar al vîr- 
furîlor, al
Uzina noastră 
vizitată de 
secretarul 
partidului,
Nicolae Ceaușescu. Șl, de 
fiecare dată, 
"îndemnați să
mai mult, să realizăm mai 
mult. Am beneficiat de o 
dotare extraordinară, însăși 
structura acestei platforme 
poartă amprenta gindirii 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

O gindire vizionară, cu
prinzătoare, care rodește 
din plin. La Craiova, ca și 
in alte orașe ale țării, plat
formele tehnicii de virf 
ctitorite de secretarul ge
neral al partidului iși în
scriu, cu fiecare zi, pro
dusele lor în competi
ția celor mai bune. 
(Anica Florescu, Nicolae 
Băbălău).

în momentul de față, problema 
esențială care se pune este inten
sificarea ritmului reparațiilor, pen
tru ca acestea să ...................
toate unitățile de 
termenul stabilit, 
faptul că pînă la' 
mai rămas ceva 
lună de zile iar ______ ___ __
crări este mare, se impun adoptate 
o serie de măsuri tehnice si orga- 

acestea se situea- 
toat'e, asigurarea 
în două schimburi 
la toate posturile 
de lucru din ate
lierele de repara
ții și centralele 
specializate, fapt 
care se poate 
realiza în toate 
unitățile prin su
plimentarea for
mațiilor de me
canici, cu forțe 
provenite din 
secțiile de meca
nizare. Este ne
voie, apoi, de 
completarea do
tărilor cu utilaje, 
scule și dispozi
tive, pretutindeni 

acolo unde acestea nu au fost 
asigurate la nivelul stabilit prin 
graficele de reparații. Toate a- 
cestea trebuie făcute acum, în 
aceste zile, spre a se putea recu
pera răminerile in urmă la repa
rații dintr-o serie de stațiuni pen
tru mecanizarea agriculturii.

O problemă aparte o constituia 
și în acest an asigurarea pieselor 
de schimb pentru cele 70 000 de 
tractoare și pentru un mare nu
măr de mașini agricole ce trebuie 
reparate in această perioadă. Me
rită menționat faptul că. prin ac
țiunile de recuperare, recondițio- 
nare și refolosire, s-au suplinit' 
mari cantități de piese, planul 
fiind substanțial depășit, cu deo
sebire la unele repere mult soli
citate la reparații, cum sint blocu
rile motor, cilindrii, chiulasele.

fie încheiate în 
mecanizare la 
Pornind de la 

acest termen a 
mai mult de o 
volumul de lu-

Pe șantierele 
hidroenergetice
prima decadă a lu- 

lanuarie au fost execu- 
terasament'e însumind pes-

nizatorice. între 
ză, înainte de 
forței de muncă

Producția agricolă a acestui an,
campania de primăvară

temeinic pregătite!

în 
nii 
tate 
te 500 000 metri cubi și au fost 
excavate tunele totalizind mai 
mult de 300 metri liniari. în 
stadii avansate se află lucrările 
la Siriu (județul Buzău), Bis- 
tra-Poiana Mărului (județul 
Caraș-Severin), Sătic-Dragosla- 
vele (județul Argeș). De aseme
nea, la Siriu a fost realizat un 
volum de peste 15 000 metri 
cubi umpluturi în corpul bara
jului hidrocentralei.

In prezent, eforturile con
structorilor sint concentrate 
pentru finalizarea lucrărilor la 
centralele Viștea, Rusănești, 
Hațeg, la hidrocentralele de la 
Turceni șl Tetești 2, care ur
mează a fi puse in funcțiune in 
prima parte a acestui an.

directorul 
profil de 

platformă. Este modul 
„a trăi" al oricărei in- 

domeniul 
de virf. Concurezi 
ții să „supravi.e- 
în eșalonul 
cîștigi. Mereu

de
Si 

slă-.
in
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Agricul- 
perioada 

terme- 
reparării 
inregis- 

La

de primăvară — grape cu discuri, 
combinatoare, semănători, mașini 
de erbicidat și de plantat cartofi. 
Și în cazul acestor utilaje, cele 
mai mari rămineri în urmă se în
registrează tot in unități agricole 
din sudul țării, respectiv în cele 
din județele Giurgiu, Teleorman, 
Ialomița și Dolj. Trebuie arătat, 
de asemenea, că este depășit ter
menul stabilit de încheiere a re
parațiilor — 30 decembrie 1988 — 
ia trei tipuri de utilaje : mașini 
de împrăștiat amendamente, de 
împrăștiat îngrășăminte organice, 
care sint pregătite in proporție de 
numai 81 la sută, și la mașinile 
fitosanitaro. O atare situație impu
ne în mod firesc intensificarea ac
tivității în toate unitățile de me
canizare, in atelierele și centrele 
specializate, cu deosebire în cele 
din județele situate în zonele de 
sud — Dolj, Ialomița, Brăila și Olt. (Continuare în pag. a V-a)

La portul Constanța-Sud
Ritmul lucrărilor pentru con

strucția noului port Constanța- 
Sud, obiectiv aflat intr-un sta
diu avansat al realizării, a fost 
intensificat ca urmare a măsu
rilor suplimentare adoptate în 
acest început de an. Astfel, s-a 
trecut la extinderea utilizării 
chesoanelor-gigant pentru rea
lizarea cheiurilor de pînă la 
20 m adincime, la descărcarea 
vagoanelor cu produse de ca
rieră direct în navele 
la execuția unei 
logice destinate 
frajelor pentru 
25 de tone.

Constructorii
^ngajat să încheie construc
ția digului ' de larg, a mo
lului numărul 2 — cu cheiurile 
și danele aferente pentru acos
tarea navelor de rpare tonaj — 
și să finalizeze lucrările de 
execuție la cea de-a doua in
trare în noul port Constanta. 

(Agerpres)

tehnice, 
noi linii tehno- 
producerii co- 
stabilopozii de

portului s-au

una dintre 
platforme 
țării, că 

s-a impus

curiozitatea și lămuririle 
nu se lasă așteptate. Ceea 
ce vedem in fața noastră 
nu sint niște transforma
toare de „toată ziua". Sint 
produse noi. Și nu dintr-o 
dorință de a cocheta 
noul, ci ca urmare a unei 
competiții 
severe : recent a avut loc 
o licitație internațională 
care a aliniat cele mai 
prestigioase firme de pro
fil din lume. A învins 
„Electroputere" și urinarea 
se „vede" in secțiile de 
producție. Deja, două ti
puri de transformatoare 
din comanda respectivă se 
află în faza de pregătire 
pentru probe, alte tipuri 
fiind, la rîndul lor, in 
stadii avansate de concep
ție și materializare. Cer
cetătorii au „statul major" 
in hala de producție, exe
cutanta vin cu idei, cu 
propuneri, totul intr-un 
timp atît de scurt incit, in 
mod normal, abia s-ar fi 
conturat pe hîrtie ceea ce 
noi, iată, aici, avem la 
vedere t produse ale teh-

cu
internaționale

Tot ce înseamnă producție 
pentru export 
finalizarea cu 
implicit, 
unei competiții 
mai buni.

Așa am înțeles de ce, de 
exemplu, fabrica de trans
formatoare are cam toată 
producția anului 1989 so
licitată la export. Și dacă 
ar produce încă pe atit, 
tot n-ar fi de ajuns ! 
Fiindcă-și onorează con
tractele prompt, la cel mai 
înalt nivel „calitativ", 
fiindcă nu se „zgircește" 
să pună și materie cenu
șie pe gramul de materii 
prime...

— Se pare că materia 
cenușie e o materie primă 
folosită intens aici, pe plat
forma „Electroputere" I

— Fără gindire tehnică, 
fără investiție permanen
tă de inteligență, tehnica 
de virf ar fi de neconceput 
— ține să precizeze Ion 
Priboi, secretarul comite
tului de partid al institu
tului. De aceea aș dori să 
nu luați ca pe un „eveni-

înseamnă 
succes și, 

materializarea 
intre cei

performanței, 
a fost 

zece ori de 
general al 
t o v a'r ă ș u l

am fost 
îndrăznim
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Rezultatele sint bune, dar comuniștii
știu ca pot fi și mai bune

Șl anul trecut, consiliul unic agro
industrial de stat și cooperatist Po
pricani a obținut rezultate în pro
ducție care l-au situat din nou pe 
primul loc intre consiliile unice din 
județul Iași. Specialiștii C.U.A.S.C.- 
ului ne-au pus la dispoziție multe și 
concludente date statistice expri- 
mînd recolte record sau foarte bune 
la mai toate culturile, indicatori de 
plan realizați și depășiți la o seamă 
de activități economice, dar și une
le neimpliniri. în însemnările de față 
vom înfățișa citeva dintre principa
lele direcții ale preocupărilor consi
liului unic, ale biroului acestuia de 
coordonare a activității politico-or
ganizatorice de partid, pentru ca 
anul acesta să fie obținute rezultate 
Si mai bune.

Activități productive 
de o mare diversitate

Pe primul plan al preocupări
lor consiliului unic se situează, 
cum este și firesc, producția de 
cereale, de care depinde dezvoltarea 
zootehniei și a celorlalte sectoare din 
agricultură. De la an la an, produc
țiile de cereale au cunoscut o linie 
ascendentă, multe unități, printre 
care cooperativele agricole de pro
ducție Bivolari, Trifești, întreprinde
rea agricolă de stat Popricani, se re
marcă prin constanța recoltelor su
perioare. Astfel, in 1988, cooperatorii 
din Bivolari au realizat, în condiții
le în care terenurile sint slab pro
ductive, 9 800 kg porumb știuleți la 
hectar de pe o suprafață de 786 ha, 
11 200 kg struguri și 34 000 kg sfeclă 
de zahăr pe întreaga suprafață cul
tivată cu aceste culturi. în cadrul 
consiliului unic s-a dezvoltat și un 
puternic sector zootehnic, care asi
gură 52 la sută din valoarea totală 
a producției agricole. Cele mai bune 
rezultate le Înregistrează întreprin
derea agricolă de stat Popricani. 
Anul trecut aici au fost obținuți 4 300 
litri de lapte pe cap de vacă furaja
tă și 9 kg lină pe cap de oaie. Pe 
ansamblul consiliului unic realizări
le in zootehnie s-au aflat insă sub 
indicatorii de plan.

O deosebită preocupare a manifes
tat consiliul unic pentru îndeplini
rea programelor speciale privind 
dezvoltarea legumiculturii, sericicul
turii, pisciculturii, apiculturii și creș
terea iepurilor de casă și a păsări
lor de apă (rațe, giște). Pe teritoriul 
consiliului unic își desfășoară activi
tatea trei ferme de cercetare și pro
ducție, care au o contribuție im
portantă in extinderea acestor acti
vități in unitățile agricole de pe raza 
consiliului și in județ.

A valorifica judicios 
tradițiile locale

Unitățile agricole de frunte 
consiliului unic sint I.A.S. Popricani 
și C.A.P. Bivolari. Producțiile mari 
de cereale obținute in aceste unități 
se datoresc, printre altele, utilizării 
judicioase a sistemelor de Irigații, 
aplicării unor tehnologii moderne în 
cultura de cereale, introducerii de 
soiuri de mare randament. Treptat, 
după exemplul lor, în ultimii ani și 
alt>e unități agricole au înregistrat 
sugceșe importante în creșterea pro
ducțiilor vegetale. Cooperatorii din 
Perieni, Trifești, Țigănași, Roșcani 
s-au convins — atît din exemplul 
vecinilor, cît și din experiența pro
prie — că pămîntul cultivat după 
normele agrotehnicii avansate dă 
roade bogate chiar și atunci cînd 
condițiile de climă sînt mal puțin 
prielnice. în cadrul consiliului patru 
unități s-au specializat in cultivarea 
de cereale pentru semințe.

Un merit deosebit al consiliului 
unic agroindustrial constă in valo
rificarea tradițiilor locale. Cu cîțiva 
ani in urmă, legumicultura era con
centrată in I.A.S. Popricani. în pre
zent, grădinari pricepuți au devenit 
și cooperatorii din Bivolari, Roșcani 
și Trifești. Experiența în cultivarea 

’ duzilor și pe această bază în dez
voltarea sericiculturii din comuna 
bivolari a fost preluată de toate lo
calitățile din consiliul unic și din 
multe consilii unice din județ. La 
rindul lor, cooperatorii din Roșcani 
au fost primii în creșterea păsă
rilor de apă, experiență pe care cel 
din Bivolari au valorificat-o cu re
zultate bune. De asemenea, unitățile 
cooperatiste din Țigănași, Perieni, 
Vînătorl, Popricani, Bivolari sînt in 
prezent și furnizoare de importante 
cantități de pește. La aceasta mai

ale

în „Scintela" nr. 14 276 din 13 iulie 
1988, adică in plină campanie de fa
bricare a conservelor, publicam an
cheta intitulată „Conservatorism in 
oferta de conserve de legume". Ce se 
spunea în acea anchetă ? Că oferta 
de conserve de legume a magazinelor 
este sub posibilitățile sectorului le
gumicol, îndeosebi ca diversitate. 
Arătam, cu acel prilej, că din diver
se motive, in cea mal mare parte 
subiective, abia de se întilnesc 5—6 
sortimente in rafturile unui magazin. 
Mai adăugam faptul —. inexplicabil 
— că, in timp ce conserve de mare 
cerere lipseau, altele, necerute de 
nimeni, prisoseau.

Timpul a trecut, lunile s-au scurs, 
termenul prevăzut de Legea presei 
privind obligativitatea celor criticați 
de a răspunde ziarului a fost 
de mult depășit, dar redacția nu 
a primit nici un fel de răspuns din 
partea Ministerului Industriei Ali
mentare sau a organismelor sale de 
specialitate. Desigur, nu hirtia cu 
parafe, ștampile și semnături ne 
interesa atît pe noi, ca și pe cititori, 
cit măsurile luate pentru ca situația 
să se îmbunătățească, in spiritul 
marilor exigențe puse în fata econo
miei de către conducerea de partid, 
al aplicării mecanismului economico- 
financmr.

Iată de ce am considerat oportun 
să reluăm tema pentru a vedea dacă 
in contractele pentru acest an s-a 
ținut seama, în mai mare măsură, de 
exigențele publicului cumpărător. 
Producția de conserve din legume și 
fructe este o parte componentă, im
portantă a programului de autocon- 
ducere și autoăprovizionare. Misiunea 
acestui sector industrial fiind aceea 
de a asigura cerințele pieței cu o 
bună parte din produsele grădinilor, 
în anotimpul rece, am dorit să aflăm 
ce măsuri s-au luat pentru ca și in 
acest domeniu să se facă simțit pro
gresul, cerința de 
condiții cit mal 
cumpărătorilor.

Am făcut deci 
ție. Ea relevă că . 
nu s-a produs. Contractele 
mice încheiate între furnizori șl co
merț, pentru acest an, care au avut 
loc in noiembrie anul trecut, nu aduc 
schimbările așteptate și posibile. în
seși operațiunile de contractare, care 
pun bazele producției pe un an în
treg, au fost slab pregătite de către 

a răspunde, in 
bune, solicitărilor

o nouă investiga- 
progresul așteptat 

econo-

trebuie adăugat și faptul că toate 
cooperativele agricole de producție 
au înființat și secții de creștere a 
iepurilor, că a sporit numărul pri
săcilor. Programele speciale privind 
aceste sectoare prevăd pentru 1989 
și in anii următori obiective a căror 
înfăptuire va determina creșterea in 
continuare a potențialului economic 
al consiliului unic in ansamblul său 
și al fiecărei unități agricole in 
parte.

Un rol important în generalizarea 
acestor rezultate l-a avut și-l are or
ganizarea de acțiuni de populariza
re a metodelor avansate, de schim
buri de experiență, de demonstrații 
practice. Dacă un merit deosebit in 
inițierea acestor acțiuni revine co
mitetului județean de partid, orga
nelor agricole județene și institute
lor de cercetare și învățămint su
perior din Iași, meritul principal al 
consiliului unic agroindustrial, al bi
roului acestuia de coordonare a ac
tivității politico-organizatorice de

VIAȚA DE PARTID
în consiliul unic 

agroindustrial Popricani, 
județul lași

partid constă în insistența cu care a 
fost urmărită aplicarea învățăminte
lor, a măsurilor rezultate în urma 
acestor acțiuni și demersuri. De 
pildă, in vederea extinderii expe
rienței de la Bivolari privind creș
terea viermilor de mătase, biroul de 
coordonare a desfășurat o intensă 
activitate de antrenare a organiza
țiilor de masă și obștești, determi- 
nind direcționarea muncii acestora 
spre atragerea unul număr cît mai 
mare de cetățeni în practicarea seri
ciculturii. De asemenea, biroul de 
coordonare a cerut comitetelor co
munale de partid să-și înscrie prin
tre preocupările lor mobilizarea lo
cuitorilor satelor la lucrări de ame
najări piscicole. Rezultatele remar
cabile obținute de mujte unități agri
cole din consiliul unic oglindesc tot
odată și implicarea puternică a unei 
bune părți din cei peste 150 de spe
cialiști și ingineri care își desfășoară 
activitatea în teritoriul consiliului în 
realizarea de producții agricole su
perioare. Un domeniu important al 
muncii specialiștilor îl reprezintă 
sprijinirea producătorilor particulari 
in sporirea producției vegetale și a- 
nimaliere. Astfel, specialiștii acordă 
asistență privind valorificarea tere
nurilor în pantă, introducerea de 
soiuri de înaltă productivitate, ex
tinderea solariilor, organizează de
monstrații practice pentru folosirea 
terenurilor deținute de populație. 
Prin competență profesională, spirit 
de inițiativă, dăruire și abnegație 
s-au evidențiat specialiștii Gheorghe 
Hristea, Horațiu Chioreanu, Mircea 
Cuvinciuc, Titu Dobre, Aurel Urtoi 
și alții.

Intre sarcinile curente 
și obiectivele 
de perspectivă

în agricultură campaniile 
succed și se întrepătrund șl 
rare sint momentele cind sînt 
licitate la maximum mijloacele 
materiale și umane, cind orice 
întîrziere, fie la pregătirea te
renurilor, fie la semănat, fie Ia re
coltat. înseamnă diminuarea recoltei, 
în același timp, unele sectoare ale 
agriculturii, cum ar fi zootehnia, so
licită o atenție permanentă. De a- 
ceea. repartizarea forțelor, flexibili
tatea in concentrarea lor într-o di
recție sau alta reprezintă cerințe im
portante in acoperirea tuturor sec-

se 
nu 
so-

SATU MARE : Se îmbunătățește alimentarea cu apă 
potabilă

De curind. în cadrul celei 
de-a patra etape de dezvoltare 
privind alimentarea cu apă potabi
lă a municipiului a fost pus in 
funcțiune întregul front de captare 
a apei din zona Noroieni—Micula. 
Cele 16 foraje săpate asigură debi
tul pentru captare de 400 litri pe

furnizori. Un exemplu : s-a trecut la 
optimizarea aprovizionării cu con
serve a județelor, fiecare fiind aron
dat la cele mai apropiate fabrici, pen
tru a se evita transporturile încru
cișate, consumul inutil de carburanți, 
operațiune încredințată calculatoru
lui. Pină aici, toate bune. Nu această 
mașină ultramodernă este insă de 
vină dacă — însumate — cantitățile 
indicate de calculator erau sub plan 
sau dacă unui județ ii erau asigu
rate doar... două sortimente de con
serve ; Timișul, care are o fabri
că mare — „Fructus" — trebuia să 

„N-au putut conserva castraveciori, fiindcă
au uitat să semene... mărar“

aducă... o tonă de conserve de Ia 
Giurgiu; Buzăul, care are o unitate la 
Rm. Sărat, urma să primească marfă 
de la Brașov și invers.

Interesant este insă ce a re
zultat din această intilnire a- 
nualâ a producătorilor și comercian- 
ților. „Față de cifrele de plan, la mai 
toate produsele, cantitățile angajate 
prin contract sint inferioare, ne spu
ne tovarășul Marin Nicuță, director 
adjunct in Ministerul Comerțului In
terior, coordonatorul de plan. Noi 
am comunicat furnizorilor planul, 
pe județe, cu trei luni înainte, timp 
suficient, credem noi, pentru a se 
face toate calculele. Trustul pentru 
producția de conserve și sucuri din 
cadrul Ministerului Industriei Ali
mentare trebuia să-l defalce 
pe fabrici, astfel incit cele 33 de uni
tăți să știe ce au de făcut. Ce vor 
produce sectoarele industriale ale co
operativelor agricole de producție nu 
știm nici pină in momentul de față, 
deși, prin planul de stat, ele au de 
realizat și le sint repartizate cele 
necesare pentru aceasta — peste 
II000 tone conserve de legume și 

toacelor agriculturii, cerințe de care, 
în bună măsură, țin seama specia
liștii din consiliul unic agroindus
trial Popricani. Spunem in bună 
măsură, deoarece in perioadele de 
virf ale campaniilor ei sînt aproa
pe cu totul absorbiți de sarcinile cu
rente, incit pentru săptămini de-a 
rindul obiectivele de perspectivă și 
chiar unele domenii sint trecute pa 
planul doi. cînd nu se mai urmă
rește cu consecvență înfăptuirea pro
gramelor speciale. Aceasta este șt 
una dintre cauzele care au dus la 
neîndeplinirea planului in zootehnie 
și la lucrările de îmbunătățiri fun
ciare. Forță potențială pentru cu
prinderea tuturor domeniilor există 
în consiliul unic Popricani. La bi
roul de coordonare se află o listă 
impresionantă cu numele comuniști
lor care fac parte din activul de 
partid, dar folosirea activului sufe
ră incă de discontinuități.

Experiența pozitivă, 
o ștafetă vie

Una dintre principalele atribuții 
ale consiliilor unice o constituie ge
neralizarea largă și operativă a ex
perienței pozitive. în zona consiliu
lui unic Popricani, așa cum am vă
zut. s-au făcut multe lucruri bune 
în această privință, dar ele au fost 
realizate cu precădere de organele 
de partid și de stat județene, ceea 
ce în fond este foarte bine. Consi
liul unic agroindustrial, specialiștii 
acestuia, biroul de coordonare s-au 
limitat insă doar la aplicarea con
cluziilor desprinse din aceste acțiuni 
de popularizare a experienței pozi
tive și nu au inițiat acțiuni pro
prii vizind Înlăturarea neajunsurilor 
din activitatea de producție a unor 
unități cu rezultate slabe, ca, de pil
dă, cooperativele agricole de produc
ție Victoria și Probota. Or, așa cum 
subliniază secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
obiectivele noii revoluții agrare vor 
putea fi înfăptuite numai dacă pre
tutindeni vor fi obținute producții 
agricole superioare.

întrucît aceste lipsuri sînt cunos
cute, intreprinzindu-se eforturi pen
tru înlăturarea lor, redăm învă
țămintele trase din activitatea anu
lui 1988 p*e care ni le-a relatat to
varășul Iulian Crețu, președintele și 
organizatorul de partid al consiliu
lui unic agroindustrial Popricani : 
„In Expunerea prezentată înaltului 
forum democratic și în cuvintările 
rostite la Plenara lărgită a Consi
liului Național al Agriculturii și la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a formulat teze și orientări de mare 
valoare teoretică și practică și pen
tru activitatea comuniștilor, a tutu
ror lucrătorilor ogoarelor. în lumi
na cerințelor subliniate de secreta
rul general al partidului sintem 
hotărîți să imprimăm consiliului 
nostru, biroului său de coordonare 
un stil de muncă dinamic, revolu
ționar pentru ca la rindul lor să a- 
sigure îndrumarea unitară a activi
tății organelor și organizațiilor de 
partid, a consiliilor populare comu
nale, a organizațiilor de masă și ob
ștești, in așa fel incit toate unități
le să obțină rezultate superioare în 
creșterea producției agricole. In a- 
cest scop vom iniția cu mai multă 
vigoare acțiuni de intrajutorare in
tre unități, vom pune în valoare în
tregul potențial al specialiștilor și 
inginerilor care își desfășoară acti
vitatea pe raza consiliului nostru, 
vom generaliza experiența pozitivă 
cu mai multă operativitate și cu 
mai mare eficientă în toate unită
țile, pentru a fi la înălțimea coman
damentelor marilor obiective ale 
noii revoluții agrare".

Constantin VARVARA 
Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii"

secundă. în cadrul aceleiași dez
voltări, a fost extinsă stația de 
tratare și pompare a apei în oraș, 
in care scop s-a construit și un 
rezervor de 10 000 metri cubi pen
tru acumularea apei tratate, in 
vederea pompării ei in rețea. 
(Octav Grumeza).

fructe ; la contractări nu a venit nici 
un reprezentant al acestui sector al 
agriculturii. De aici și diferența în 
minus dintre prevederile planului 
și cele asigurate prin contracte. To
tuși, să reținem că industria alimen
tară s-a angajat să livreze cantități 
mai mari decit anul trecut la sor
timente de bază — mazăre, fasole 
verde, tocană, roșii în bulion și alte 
citeva. Dar structura sortimentală, 
acea varietate cerută de gospo
dine și care nu cu mult timp in 
urmă se realiza,, nu este asigura
tă. în nomenclatorul de produse fi-

gurează peste 80 de sortimente. Ar 
fi absurd să pretinzi cantități egale 
din fiecare ; unele sint mult mai 
solicitate decit altele. Dar să acoperi 
trei sferturi din producția de con
serve numai cu șase produse, ce
lorlalte, adică majoritatea, revenin- 
du-le cantități insignifiante, nu în
seamnă de fel a te achita de obli
gațiile asumate față de aproviziona
rea pieței".

Refăcind „traseul" parcurs in vară, 
ajungem la Trustul pentru produc
ția conservelor și sucurilor din 
M.I.A., unde stăm de vorbă cu Con
stantin Ulcea, director tehnic, despre 
cauzele stagnării acestui sector de 
producție. Ce ne spune interlocuto
rul 7

— Fără a încerca să ne disculpăm 
de lipsa de varietate, aș dori să arăt 
că s-au făcut eforturi pentru îmbu
nătățirea ofertei și că s-au obținut și 
unele rezultate. Cred că un fapt po
zitiv este acela că majoritatea fabri
cilor noastre au ferme de legume pro
prii din care își asigură o bună parte 
din materia primă necesară. în anul 
care a trecut, de pildă, 94 la sută din

Armonioosă împletire a tradiției cu modernul in noile ansambluri de locuințe pentru oamenii muncii din municipiul Rimnicu Vîlcea
Foto : S. Cristian

DISCIPLINA SI INIȚIATIVA
componente ale unui stil de muncă eficient

și
am 
de 

ale

în cei peste 20 de ani care au 
trecut de la reorganizarea adminis- 
trativ-teritorială a țării, activitatea 
de fiecare zi a consiliilor populare 
a dus la acumularea unei mari ex
periențe, cristalizată de cele mai 
multe ori in ceea ce obișnuim a 
numi, cu simplitate, stilul de muncă 
specific fiecărui consiliu popular. 
Marea diversitate a acestor modali
tăți specifice de lucru nu exclude 
cerința continuei perfecționări. In 
magistrala Expunere prezentată de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la marele 
forum al democrației socialiste din 
noiembrie anul trecut se sublinia : 
„Sînt necesare măsuri pentru îm
bunătățirea și perfecționarea activi
tății consiliilor populare — ca cele 
mai largi organisme ale statului — 
care trebuie să acționeze in toate 
Împrejurările, in strînsă legătură șt 
deplină unitate cu toți oamenii 
muncii, cu poporul, conform tezei 
construirii socialismului cu oamenii 
șl pentru oameni, cu poporul 
pentru întregul popor !".

în lumina acestor cerințe 
solicitat mai multor președinți 
birouri sau comitete executive
unor consilii populare din județul 
Sibiu să ne înfățișeze citeva dintre 
formele și modalitățile concrete ce 
definesc in bună măsură stilul pro
priu de muncă și care, prin eficien
ța lor, „candidează" a fi, în continua
re, extinse, perfecționate.

Deosebit de complexă este activi
tatea consiliului popular al unui 
oraș ce numără peste 27 de mii lo
cuitori, împărțiți în nu mai puțin de 
29 circumscripții electorale, așa cum 
este Cisnădie. Președinta biroului 
executiv al consiliului popular oră
șenesc. Silvia Ciobotaru, este însă 
plină de încredere. „Este și firesc — 
ne spune dinsa —, doar îi am alături 
pe toți cei care trăiesc în acest oraș. 
Astfel, este știut că, o dată primite, 
sarcinile de plan le dezbatem in se
siuni, stabilim, colective de lucru for
mate din .niembri ai comisiilor per
manente ale consiliului popular și, 
împreună cu acestea, repartizăm sar
cinile’pină la -nivelul fiecărei circum
scripții și al fiecărei gospodării în 
parte. Lucruri obișnuite pină aici. Ce 
se intimplă însă mai departe ? Desi
gur, în afara deputatului, din partea 
consiliului popular de îndeplinirea 
sarcinilor in fiecare circumscripție 
răspunde unul dintre activiștii noș
tri, dar. oricit de bine pregătiți ar fi, 
oricită muncă ar depune, ei singuri 
nu ar putea .reuși. Drept urmare, 
pentru fiecare circumscripție în par
te am stabilit și cite un colectiv de 
cetățeni care să îi ajute, ba chiar 
mai mult, să aibă inițiative vizind 
îndeplinirea sarcinilor.

Această modalitate 
preocuparea noastră 

. captare a inițiativei și .
de acțiune ale cetățenilor. Este calea 
sigură, unică pot spune, către cele 
mai laborioase înfăptuiri. Spre 
exemplu, de mai mult timp, cetățenii 
orașului nostru își doreau un lac 

>de agrement pentru petrecerea 
timpului liber. Realizarea acestuia a 
fost insă mereu aminată, costa aproa
pe 4 milioane de lei. Cu un timp in 
urmă însă, cetățenii au preluat, ca 
să zic așa, inițiativa, iar noi i-am 
încurajat cit se poate de mult în 
sensul acesta. Colectivele de care vă 
vorbeam au făcut mobilizarea și,

se înscrie în 
generală de 
potențialului

producție și-a avut originea în gră
dinile noastre, deși circa o jumătate 
ar fi trebuit să o primim de la uni
tățile Ministerului Contractării și 
Achiziționării Produselor Agricole. 
Dar nu am primit — cantitativ — nici 
jumătate din cele contractate. S-a 
motivat, în multe cazuri, că nu au 
fost condiții de climă favorabile. Nu 
spunem că n-ar fi adevărat. Dar cum 
se explică faptul că, să luăm un 
singur exemplu edificator, in fer
ma fabricii de conserve din Calafat, 
situată in sudul județului Dolj, pe 
păminturi neprielnice, nisipoasa, ob-

ținem, de cinci ani la rînd, 22 000 kg. 
tomate la hectar, in vreme ce unități 
agricole doljene, dispunind de con
diții mult mal bune, au cules doar 
8 000 kg. Apoi intervine calitatea, de
terminată de recoltarea in perioada 
optimă, de selecția severă a ceea ce 
se trimite fabricilor. In fermele noas
tre, cu unele regretabile excepții (au 
fost cazuri cind nu s-au putut con
serva castraveciori pentru că cineva 
uitase să semene... mărar etc.), cu
noscând cerințele tehnologiei de fabri
cație, se dă multă atenție calității lu
crărilor, folosirii pămintului prin 
culturi succesive, intercalate, ca și re
coltării cu grijă și în totalitate a le
gumelor. Experiența acestor ani ple
dează pentru ca suprafața acestor 
ferme să asigure acoperirea tptală a 
necesităților de producție, a capaci
tății fabricilor. Nedepinzind de alți 
furnizori, va spori răspunderea noas
tră față de asigurarea bunei aprovi
zionări a pieței.

Dar varietatea 7 Ar avea ea de 
ciștigat în eventualitatea aplicării 
unei astfel de măsuri 7 Răspunsul 
ar putea fi afirmativ, cu o condi- 

practic, ■ întreg orașul, toți cetățenii, 
cu mic și mare, in timpul lor liber, 
au lucrat la amenajarea acestui lac. 
Rezultatul 7 Astăzi dispunem de un 
foarte frumos lac de agrement, avind 
toate dotările necesare, inclusiv un 
(debarcader".

Discuția cu Ioan Bunea, președin
tele biroului executiv al Consi
liului popular din comuna Orlat, 
este purtată sub însemnul mindriei. 
Orlatul este de mal mulți ani una 
dintre comunele de frunte ale ju
dețului. „Rezultatele pe care le-am 
obținut se datorează, aș spune eu, 
în mare măsură Și autorității de care 
se bucură in rindul cetățenilor mem
brii biroului executiv al consiliului 
popular. Cum am ajuns insă la a- 
ceasta este o poveste mai lungă. Aș 
zice doar că rolul princinal l-au avut 
în primul rînd disciplina in muncă 
a fiecărui activist, consecvența în 

Din experiența consiliilor 
populare din județul Sibiu 

© încurajarea inițiativei și participării cetățe
nilor © Dialog permanent și tradiție © Seriozi
tate și competență © între adunarea cetă
țenească și „sfatul bătrinilor” © Totul se face 

împreună cu oamenii

trebuie să 
strînse

îndeplinirea obligațiilor, a hotărîri- 
lor, dar și a propunerilor, adică co
laborarea directă și permanentă cu 
cetățenii. Acestea au fost premisele 
esențiale ale unui exemplu personal, 
cu mare putere de înriurire, al în
tregului aparat al consiliului popu
lar.

Oricine își dă seama că de cali
tatea dialogului cu cetățenii de
pinde, in nțpd hotăritor, caljtateg 
angajării acestora la îndeplinirea 
sarcinilor pe care le avem. Poate că 
insuficiența dialogului este unul din 
motivele- pentru care, in unele 
cazuri, se manifestă o prudență 
exagerată, așteptîndu-se in perma
nență dispoziții venite „de sus*’. Dar 
cit de mult greșesc acei oameni... în 
fond, tocmai această responsabilitate 
pentru destinele celor ce ți-au dat 
votul lor de încredere 
stea la baza unei cit mai 
colaborări cu aceștia.

Pe lingă multitudinea de 
menite să asigure dialogul 
autoritate și cetățeni, noi, 
Orlat, mai avem una 
folosim cu rezultate deosebite, 
tradiție 
duminica dimineața in mijlocul sa
tului. Pornind de la aceasta, în fie
care duminică ne intilnim in centrul 
satului cu gospodarii — și trebuie 
să spun că vin neconvocați, marea 
lor majoritate — la sfat pentru a 
stabili împreună ce avem de făcut 
în săptămina următoare.

în ultimii ani am aplicat și altă 
metodă, care a dat rezultate : adună
rile cu cetățenii pe circumscripții 
le-am convocat la sediul consiliului 
popular. în aceste adunări, după pre
zentarea dării de seamă a deputatu
lui, precum și a planurilor pentru 
perioada următoare, am stabilit și 
obligațiile fiecăruia dintre cetățeni, 

forme 
dintre 

aici la 
pe care o 

O 
străveche adună oamenii

ție : ca structura culturilor să co
respundă structurii fabricației de con
serve, adică varietății din nomen
clator. (Să precizăm că multe se 
produc pe ici — pe colo, dar in can
tități atît de mici, că nici nu se văd.) 
Dar întrebarea vine de la sine : de 
ce nu există această concordanță 7 
Din cauza unor deficiențe de pla
nificare. Se pornește de la cele 24 000 
de hectare, cit măsoară fermele fa
bricilor, și se pretinde o recoltă de 
600 000 tone de legume. Or, cele de
venite in mod artificial deficitare, 
cum sint dovleceii, bârnele, sparan
ghelul, fasolea, nu trag prea greu 
la cintar. în schimb, varza, toma
tele — da. Și atunci se cultivă acele 
legume ce „fac" planul, dar nu și 
structura sortimentală, după cum se 
vede. Varietatea suferă, in ciuda fap
tului că se creează produse noi. Nu 
ar fi mai logic, mai util ca planifica
rea recoltelor, in fermele fabricilor, 
să aibă la bază cerințele pieței, no
menclatorul 7 Ce rost are ca și ele să 
semene tot acele legume ca șl grădi
nile marilor unități agricole, deși se 
știe că nu doar cantitatea în
seamnă eficiență, rentabilitate.

O altă cauză a producției scăzute 
este ritmul prea lent al modernizării 
tehnologiilor. Pentru aceasta ar fi ne
voie de utilaje care să preia unele 
din operațiile migăloase, ce se fac 
manual, să permită fabricarea ace
lor sortimente at.it de cerute, dar ne
productive, în condițiile actuale. Din 
păcate, întreprinderile constructoare 
de mașini se „îmbie" unele pe altele, 
producția acestor utilaje se tot ami
nă, cu urmările arătate mai sus.

Iată, așadar, citeva cauze, departe 
de a fi obiective, ce puteau fi înlă
turate prin eforturile comune ■ ale tu
turor celor implicați, de a învinge 
inerția, motivele de natură birocra
tică. Acum, în miez de iarnă, cind se 
adoptă planuri și măsuri concrete 
pentru ca anul acesta să se obțină 
cele mai mari recolte, este timpul ca 
atît producătorii de legume, cit și 
factorii din domeniile prelucrării și 
desfacerii, să-și coordoneze activita
tea astfel incit să fie înlăturate cu 
hotărire neajunsurile semnalate. 
Pentru că o îmbunătățire substanția
lă în acest domeniu atît de impor
tant al aprovizionării populației cu 
conserve de legume este necesară și 
posibilă. Se cere insă acționat acum 1

Rodlca ȘERBAN 

le-am analizat Împreună, am discu
tat și am găsit și soluțiile necesare 
atunci cind a fost nevoie. Poate că 
aceasta și explică, printre altele, de 
ce an de an comuna noastră nu a 
avut nici o restanță in privința în
deplinirii sarcinilor ce ne-au revenit 
Ia livrările pentru fondul de stat".

„Ne-a preocupat activitatea cu lo
cuitorii mai puțin receptivi — ne 
spune loan Oprean, președintele 
Consiliului popular Brădeni. Ideea 
mi-a venit după ce am văzut o piesă 
de teatru, „Descoperirea familiei" de 
Ion Brad. Eroul parcă ar fi fost din 
satul nostru, știu eu cine anume. Om 
harnic, gospodar altminteri, dar îndă
rătnic in ale obștii. Mi-am zis : «Pe 
unul ca acesta stă tot satul cu ochii, 
să vadă ce face. Dacă-1 urnești pe 
el. atunci miști din loc tot satul-, 
-Eroul- nostru avea 80 de oi, dar 
nici nu voia să audă că ar putea 

contracta ceva și cu statul. Totul 
numai pentru el. Am stat împreună 
de vorbă de mai multe ori, l-au mai 
„prelucrat" și rudele și vecinii, apoi, 
intr-o bună zi. a venit singur la 
contractări. în final, n-a rămas nici 
o gospodărie care, in funcție de 
posibilitățile ei. să nu fi încheiat 
vreo contractare. Drept este că la 
Urmă nici nu a părut cuiva rău, se 
cîșțigă bine, aspectul comune), ctț, 
numeroase case noi,, frumoase, split 
ne suficient in această direcție.

La fel da adevărat este insă că mal 
sînt și altfel de dificultăți. Astfel, 
anul trecut, cind am început campa
nia agricolă, în prima zi au lipsit 
din cîmp trei dintre factorii de con
ducere. Oamenii n-au zis nimic, dar 
așteptau să vadă ce fac. Am convo
cat imediat o plenară a comitetului 
comunal de partid, cu participare 
lărgită, șl cei trei au fost puși 
în discuție. Pină la urmă nu i-am 
sancționat, în general evităm să dăm 
sancțiuni, dar nici bine nu le-a fost 
cind au trebuit să privească toți 
oamenii aceia in ochi. Iată de ce 
cred că dacă ar trebui să propunem 
ceva anume spre generalizare, atunci 
am propune seriozitatea și compe
tenta — trăsături ce trebuie să defi
nească activitatea consiliului popu
lar".

„Comuna noastră este atesta
tă documentar din anul 1600 — ne 
spune Ion Achim, președintele Con
siliului popular din comuna Șura 
Mare. De fapt, este mult mai veche. 
Oamenii noștri, munteni mlndri și 
aprigi la muncă, se fălesc cu liber
tatea lor ce a dăinuit peste veacuri, 
învățătorul satului glumește și spune 
— exagerind intenționat — că aici 
tradiția democratică este tot atît de 
veche ca și la Atena. Dreptu-i că, 
de-a lungul veacurilor. nici unui 
dintre imperiile ce și-a rostogolit 
stăpinirea pină aici nu a reușit să-l 
înconvoaie pe acești moșneni. Astăzi, 
comuna este, dacă vreți, un loc ideal 
de împlinire a democrației noastre 
socialiste. Discutăm foarte mult cu 
oamenii. Drept urmare nici nu prea 
mai avem audiențe. Programul res
pectiv există, el este respectat, dar 
nu ne limităm numai la el. „Audien
țele" au loc de multe ori și Ia C.A.P., 
pe cimpuri șl în livezi, unde muncesc

Pămînturi întinerite

do
a

îndemnul de a ve
dea păminturile înti
nerite din Vrîncioaia 
— așezare urcată in 
Munții Vrancei o dată 
cu munții, așa după 
cum’ le place oameni
lor de pe aici să spu
nă — a venit de la 
un om de-al locului. 
Așteptam să vină pri
marul plecat din zori 
cu o echipă la lucru 
dincolo de coama dea
lului, la defrișări 
mărăcinisuri.

— Finul cum 
fost anul trecut 7 
am întrebat.

— S-a făcut fin bun, 
brazde grele la prima 
și la a doua coasă — 
mi-a răspuns omul. 
S-au „dres" pâmintu- 
rile de aloi, ăsta e se
cretul. Pină nu de 
mult, oile șl caprele 
pășteau pe ele în o- 
chiurile dintre mără
cini și cătina. Intrau 
în iarnă tunse gata : 
smocuri de lină mal 
în toți mărăcinii. A- 
cum, să mergeți sus. 
să vedeți locurile pe 
care am făcut și po
rumb. S-a copt el mal 
tirziu, dar s-a copt ! 
Da. au urcat șl aici, 
la noi, in munți, și 
porumbul, și cartoful'...

O oră mai tirziu, în
soțiți de Sandu O- 
chean, primarul co
munei, ne îndreptăm 
spre păminturile fră- 
mintate și impin-

se in neorînduială de 
curbura Carpaților. O 
bună bucată de drum 
am ținut șirul aduc- 
țiunii de apă potabi
lă. Deocamdată. un 
șanț șerpuitor, cu a- 
dlncituri croite după 
forma terenului. Se 
sapă greu și sint vreo 
zece kilometri (Un 
centrul comunei pină 
la izvor. Lucrare grea, 
dar se face. E abso
lut necesară.

O placă prinsă !n- 
tr-un stilp. plantat la 
vedere din drumeag, 
ne avertizează : „Lot 
experimental pentru 
cultivarea terenului 
In pantă pe curba de 
nivel și în benzi". Ur
căm panta.

— Lotul care se 
vede — ne explică 
primarul — cuprinde 
60 hectare de teren. 
Culturile au arătat 
frumos și am cules 
porumb, sfeclă fu
rajeră, cartofi. lucer- 
nă. Cu alte cuvinte, o 
cimpie urcată in 
munți. Am defrișat, 
am amenajat terenul, 
am fertilizat. Așa 
cum zic oamenii de pe 
la noi, am „dres" pâ- 
mintu'l. Dincolo, peste 
drum, am înființat o 
fineață pe locul unei 
foste bălți. De fapt, 
nu era propriu-zis o 
baltă, ci un loc brăz
dat de ape, smlrcuri, 
mușuroaie. în vara

gata pregăti
freatică din 
acolo era o 

venit bătrinii 
niște șanțuri.'

oamenii, în gospodăriile lor, chiar și 
pe stradă. în aceste condiții, cea mai 
eficientă formă de lucru este pentru 
noi adunarea cetățenească. Orice pro
blemă de interes general am avea, 
ea este mai intii discutată și anali
zată împreună cu oamenii în aceste 
adunări. Apoi ceea ce s-a stabilit in 
adunarea cetățenească e musai să s« 
implinească.

Și mai avem o modalitate de lu
cru, i-aș spune specifică : conlucra
rea cu „sfatul bătrinilor". îl alcă
tuiesc zece țărani, dintre cel mai în 
virstă din sat. Toți buni gospodari, 
oameni care după o viață de muncă 
și-au ciștigat respectul fără rezerve 
al consătenilor. Cu ei ne consultăm 
în permanență,’ lor le cerem sfatul 
cind avem vreo problemă. Poate o 
să vă surprindă, poate va părea un 
paradox, dar ei sint cei care trag 
de noi mai abitir decit tinerii ca 
să introducem in comună tot ce esta 
nou. Și au Întotdeauna 
tă o listă cu propuneri.

Așa a fost cu apa 
curtea școlii. Practic, 
mlaștină. într-o zi au 
și mi-au spus să sap 
Mi-au arătat și cum. Aveau chiar și 
schițe, făcute după știința lor. l-am 
ascultat, doar că de săpat n-am 
săpat singur, ci împreună cu tot 
satul. Peste 500 metri de drene. 
Acum, pe locul acela, vom amenaja 
o bază sportivă pentru copiii noștri".

Constantin Antone, președintele, 
biroului executiv al Consiliului’ 
popular al comunei Laslea, tra
versează citeva clipe de indecizie 
atunci cind trebuie să se hotărască 
ce anume poate propune spre gene
ralizare din activitatea instituției da 
care răspunde. „Nu este nimic deo
sebit, doar o nesfîrșită zi de muncă. 
Alături de oameni. Tot ceea ce am 
realizat in comună se datorează, in 
primul rînd, oamenilor. Și cind afirm 
aceasta am in vedere lucruri cit se 
poate de concrete : regularizarea 
Văii Lașlei — pină la terminarea 
c^refă case șl grădini erau in pericoj 
de inundare ori de cite ori se topeau 
zăpezițe sau veneau ploi mari — 
repararea căminului Cultural, con
struirea unei școli dotate și cu sală 
de sport, toate numai din contribu
ția și cu ajutorul cetățenilor. Școala 
încă nu este gata, dar o vom inaugu
ra in vacanța de primăvară.

Zilele acestea tocmai ne ocupăm 
de formarea unui colectiv al specia
liștilor din zootehnie. Doar că, in 
afara inginerilor și a tehnicienilor, 
acest colectiv va cuprinde șl pe gos
podarii ce au obținut rezultate deo
sebite. adică 3 000 litri de lapte pre- 
dați-la fondul de stat de la o singură 
vacă. Avem, in acest sens, cîțiva bă- 
trini „de aur" de la care nu ne este 
rușine să mai învățăm cite ceva. A- 
cesta este, de altfel, și rostul colecti
vului pe care îl formăm : de a ana
liza situația existentă in momentul de 
față in zootehnie și de a întreprinde 
tot ceea ce este necesar pentru ca toți 
gospodarii, întregul C.A.P. să obțină 
astfel de producții. în privința unei 
metode eficiente de lucru, la noi a 
dat rezultate foarte bune planifica
rea săptăminală a activității. Au 
loc ședințe săptămlnale, analizăm 
activitatea desfășurată in săptămina 
care s-a scurs și stabilim ceea ce 
avem de făcut în săptămina urmă
toare, impărțim sarcinile celor com- 
petenți să le rezolve".

Metodele, formele, preocupările 
împărtășite de interlocutorii noștri 
sint diverse. Esențial este că or
ganizarea și urmărirea indeplinirii 
hotăririlor ocupă un loo important 
in preocupările lor, iar conlucrarea 
deplină cu masele, antrenarea tuturor 
cetățenilor la gospodărirea, dezvol
tarea și înflorirea localităților repre
zintă trăsătura fundamentală a acti
vității desfășurate.

Ștefan CIOCHINARU

trecută, la o coasă, am 
luat între 12 000— 
13 000 kg masă verde 
la hectar. Acum, avem 
un perimetru amena
jat de aproape 700 
hectare. Pină la 1000 
hectare — cit avem in 
program — n-ar mai 
fi mult. Se face !

Hotărit lucru t oa
menii eu trecut să în
grijească păminturile 
după reguli noi. Șl a- 
cest lucru se întîmplă 
nu numai la Vrin- 
cioaia. în ținuturile 
Vrancel. frontul mun
cii pe terenurile vi
tregite de natură aco
peră suprafețe întin
se. Șantierele rămin 
deschise tot timpul a- 
nului. S-au finalizat 
lucrări de amenajare 
pe terenuri excesiv 
degradate, prin ero
ziune și alunecări, ce 
cuprind aproape 5 500 
hectare și asta în
seamnă tot atîtea 
locuri pe care acum 
cresc păduri, pășuni și 
finețe. Sînt vizate 
pentru amenajări alte 
citeva mii de hectare, 
locuri pentru alte pă
duri. pășuni și finețe. 
Păminturile „drese" 
astfel vor rodi. Spor
nic și cu folos.

Dan 
DRAGULESCU 
corespondentul 
„Scinteii”
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IN spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul nicolae ceaușescu 
LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE LA C.C. AL P.C.R.

Planul - îndeplinit ritmic, integral!
CUM S-A ÎNCHEIAT PRIMA DECADĂ DIN LUNA IANUARIE?

ÎN ÎNVĂTĂMlNTUL 
AGROZOOTEHNIC DE MASĂ

In spiritul Înaltelor exigențe formulate de 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru 
organizată recent la C.C. al P.C.R. pe pro
bleme ale activității din economie, s-a cerut 
organelor și organizațiilor de partid, tuturor 
oamenilor muncii să acționeze cu toată răs
punderea pentru ca, în perioada Imediat ur
mătoare, In activitatea Întreprinderilor să se 
Înregistreze un salt calitativ, să se obțină re
zultate la nivelul posibilităților și prevederilor 
stabilite. Această cerință vizează, in primul rînd, 
consiliile oamenilor muncii, care, in calitate de 
organe de conducere colectivă din Întreprin
deri. au datoria să asigure rezolvarea practi
că, operativă a tuturor problemelor organiza
torice și tehnice menite să asigure ritmuri op
time in producție, astfel incit sarcinile de plan 
să fie Îndeplinite la toți indicatorii, incă din

prima lună a anului 1939, In condițiile redu
cerii consumurilor materiale și energetice.

Pentru îndeplinirea ritmică a planului și, în 
mod deosebit, a sarcinilor la export se impun 
mobilizarea deplină a forțelor, soluționarea 
promptă a tuturor problemelor de care de
pinde bunul mers al producției. în toate în
treprinderile, secțiile și atelierele, la locurile 
de muncă — acolo unde se hotărăște soarta 
producției — este necesar să se asigure folo
sirea la maximum a timpului de lucru și a 
capacităților de producție, să se combată cu 
hotărire manifestările de indisciplină, de ne- 
respectare a programului de lucru, a norme
lor legale privind buna derulare a activității 
productive.

îndatoriri mari în această privință revin or
ganelor și organizațiilor de partid, chemate să 
desfășoare o susținută muncă politico-educati-

vă pentru stimularea spiritului gospodăresc, de 
inițiativă creatoare în rîndul tuturor oameni
lor muncii. Practica a dovedit că acolo unde 
munca este bine organizată, unde este asigu
rată asistenta tehnică pe toate cele trei schim
buri. iar aprovizionarea se derulează ritmic, 
planul se realizează la toți indicatorii. Esențial 
este ca acum experiența bună dobindită de nu
meroase colective din economie, care nu nu
mai că și-au realizat planul la producția fizi
că șl export pe prima decadă, ci chiar l-au de
pășit, să fie preluată de toate unitățile, astfel 
incit tot mai multe sectoare ale economiei să 
înregistreze rezultate bune în producție, asigu- 
rindu-se pe această cale premise pentru ca în 
anul 1989 să se obțină cele mai bune rezultate 
din actualul cincinal.

la întreprinderea de reparații motoare grele 
și instalații petroliere Poiana Cimpina

• Argumentul faptelor

fiperifiBla si tMogiile avansate - temeinic insusite!

Lecții eficiente despre legumicultura

într*o analiză efectuată de Comi
tetul județean de partid Prahova, in 
ultimele zile ale anului trecut, la 
schelele de producție petrolieră din 
județ, s-a scos in evidență, printre 
altele, necesitatea unei implicări mai 
eficiente a întreprinderii de repara
ții motoare grele și instalații petro
liere Poiana Cimpina. Concret, s-a 
cerut ca unitatea cimpineană să țină 
o legătură mai strlnsă cu schelele 
petroliere, să contribuie efectiv și 
prompt la dotarea acestora cu utilaje 
șl echipamente necesare bunel des
fășurări a producției atlt la foraj, 
cit și la extracție. Cum a fost În
deplinită această indicație 7 Ce 
măsuri șt ce acțiuni concrete s-au 
luat in întreprindere pentru a veni 
In sprijinul petroliștilor 7

Amănunte în acest sens am solici
tat tovarășului inginer Mircea 
Horjea, directorul unității. Bilanțul 
perioadei care a trecut din acest an 
vine să demonstreze că oamenii 
muncii de la Poiana Cimpina au 
înțeles exact sarcinile ce le revin. 
Practic, ei au livrat trusturilor de 
foraj-extracție Boldești, Moineștl și 
Pitești primele 10 trolii tip S-651 
pentru lucrările de intervenții la son
dele de mică adîncime. Este primul 
fapt care deschide, cum ne spunea 
interlocutorul, drumul Îndepli
nirii exemplare a planului pe 
această lună și pe întregul an. Ga
ranția acestui angajament o consti
tuie organizarea cu totul nouă a 
fluxurilor de reparații. Practic, s-au 
creat echipe specializate pe anumite 
produse, s-au înființat magazii spe
ciale cu piese de schimb, s-a Întărit 
asistența tehnică, astfel incit planul 
să fie realizat ritmic, integral la un 
Înalt nivel de calitate. Concomitent, 
s-a acționat pentru Îmbunătățirea ca
lității rolelor de la trolif și tractoare
le pe șenile, pentru perfecționarea 
constructivă a acestor subansamble,

La întreprinderea de mașîni-

• D/n nou despre disciplina
contractuală

Mai întîl, un fapt. Recent, a fost 
finalizat și a început livrarea către 
partenerul extern a strungului 
carusel SC 100-125 CNC, care poate 
prelucra piese cu diametrul de 12,5 
metri și cu o greutate de pină la 
150 de tone. La ora actuală, numai 
citeva firme din lume pot realiza 
asemenea strunguri.

Am dat acest exemplu pentru a 
ilustra că întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate din Capitală este 
in prezent unul din marii producă
tori și exportatori de mașini-unelte

(Urmare din pag. I)
In fond, măsura aportului colec

tivelor de oameni ai muncii la 
dezvoltarea generală a țării este dată 
de gradul de îndeplinire a planului, 
de felul cum se respectă obligațiile 
contractuale. Economia națională in 
ansamblu și fiecare întreprindere 
In parte au nevoie de anumite re
surse materiale care au fost luate 
in calcul la elaborarea balanțelor 
materiale și la asigurarea echilibru
lui material al planului. De aceea, 
autocritica, penalitățile, sancțiunile 
nu pot inlocul substanța materială 
necesară realizării producției. nu 
pot asigura realizarea planului și 
nu pot înlocui obligațiile contrac
tuale. Este, în fond, o problemă de 
etică și echitate socialistă, de com
portament responsabil al unor co
lective de muncă față de alte co
lective cu care colaborează.

De bună seamă Insă, legea este 
fermă : pentru consecințele cauzate 
de neonorarea unor obligații con
tractuale, răspunderi materiale di
recte revin consiliului oamenilor 
muncii, membrilor birourilor execu
tive ale consiliilor oamenilor muncii, 
directorului și contabiiului-șef al 
întreprinderii, potrivit principiului 
răspunderii directe a persoanei vi
novate, in raport cu gravitatea fap
tei, cu împrejurările in care a fost 
săvîrșită și cu gradul de vinovăție. 
Din punctul de vedere al întăririi 
răspunderii colective și personale, 
defalcarea contractelor economice, 
așa cum s-a arătat mai înainte, 
permite stabilirea exactă a sarcini
lor ce revin fiecărui lucrător, co
lectiv, secție, astfel că se poate de
termina precis și felul cum s-au 
respectat obligațiile asumate.

Cea de-a treia acțiune ce trebuie 

prin înlocuirea bucșelor clasice cu 
bucșe nitrurate. măsuri ce asigură o 
mal mare fiabilitate a rolelor. Tot
odată, s-a pus la punct o nouă teh
nologie de execuție a pompelor de 
adincime cu cilindru lung, produse 
mult solicitate de unitățile de pro
ducție petrolieră, tehnologie care 
permite realizarea lntr-un timp mai 
scurt a unui număr sporit de pompe.

Grijă deosebită s-a acordat și se 
acordă in continuare diversificării 
utilajelor și sculelor realizate prin 
autoutilare, ridicării calității repara
țiilor. Toate acestea sînt posibile ca 
urmare a faptului că au fost finali
zate importante lucrări de investiții. 
Astfel, s-au pus recent în funcțiune 
o nouă hală de reparat motoare, noi 
standuri pentru probe, dotate cu in
stalații de recuperare a energiei 
secundare, o forjă prevăzută cu 
platformă de debitare centralizată a 
laminatelor, precum și o capacitate 
la sectorul de tratamente termice. 
Pe scurt, activitatea întreprinderii 
s-a schimbat. Era o necesitate să se 
dezvolte toate aceste sectoare atît 
timp cit petroliștii solicită de la an 
la an cantități tot mai mari de sub
ansamble, motoare și instalații.

Totodată, în întreprindere s-au 
asimilat în fabricație clești mecani- 
zați pentru inșurubat-deșurubat 
țevile de extracție, bancuri de probat 
prăjini de foraj pentru toate bazele 
tubulare din țară, compresoare de 
gaze fără ungere, mult mai sigure 
In exploatare decît cele realizate 
pină acum. Iată, așadar, imaginea 
unei bune organizări a producției și 
a muncii, a unei orientări ferme spre 
cerințele petroliștilor, care se vor 
reflecta fără doar și poate în creș
terea vitezelor de foraj, în exploata
rea la înalți parametri a sondelor de 
extracție a țițeiului.

Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scînteii"

unelte și agregate București

din țară și din lume. Evident, acest 
lucru obligă pe muncitorii și specia
liștii de aici la o muncă bine orga
nizată, care să permită onorarea rit
mică a contractelor încheiate cu 
beneficiarii din țară și cu tot mai 
numeroșii parteneri de peste hotare.

în anul 1988, acest colectiv a în
registrat o serie de succese în pro
ducție, în special în domeniul înnoi
rii și modernizării unor familii de 
mașini-unelte, în asimilarea în fa
bricație a unor noi tipuri de 
strunguri carusel șt mașini de rec

Întreprinsă încă din primele zile ale 
anului vizează instituirea și orga
nizarea in toate întreprinderile și 
centralele industriale a unui sistem 
eficient de urmărire și control asu
pra executării contractelor econo
mice. Deoarece obligațiile contrac
tuale trebuie să coincidă. de 
fapt, cu sarcinile de plan ale 
colectivului respectiv de mun
că pe perioada dată, sistemul 

■■ itONOIUCi-lNMIAIi IA TIMP I
de evidentă a realizării obligațiilor 
contractuale reprezintă in același 
timp un sistem de evidență asupra 
realizării sarcinilor de plan. De 
aceea, se dovedește necesar ca sis
temul de evidență operativă să pre
zinte. in paralel, obligațiile din 
contracte și realizările zilnice, de- 
cadale, lunare în toate elementele 
componente : cantitative, calitative, 
sortimentale, termene de livrare etc.

Pe baza unui asemenea sistem, 
zilnic, la sfirșitul programului de 
lucru sau al schimbului, se poate 
face analiza detaliată asupra reali
zării sarcinilor de plan pe an
samblul secției sau întreprinderii, 
cu deosebire la producția fizică și 
în primul rînd la export, stabilin- 
du-se, totodată, cu ce consumuri 
specifice materiale și energetice s-a 
realizat producția, modul în care 
s-a desfășurat aprovizionarea cu 
materii prime și materiale, cu ener
gie și combustibili, cum au fost fo
losite mașinile, utilajele și instala

tificat. Cu toate acestea trebuie spus 
că sarcinile de plan pe anul trecut 
nu au fost îndeplinite în totalitate. 
Iar restanțele, cu toate eforturile 
colectivului, s-au acumulat în ultima 
perioadă a anului, tocmai atunci 
cind numeroase alte colective din 
economie au reușit să recupereze 
din rămînerile în urmă. Motivul 7 
Nelivrarea de către unii furnizori a 
unor subansamble de bază, a unor 
materiale absolut necesare fabrica
ției de mașini-unelte.

Cum a debutat activitatea produc
tivă în anul 1989 la I.M.U.A.B. 7 Ce 
măsuri a luat comitetul de partid 
din întreprindere pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan și pentru fi
nalizarea mașlnilor-unelte restante 7 
Iată cele două întrebări la care am 
solicitat răspuns unor cadre de con
ducere din întreprindere.

Ing. Gheorghe Ionescu, inginer-șef 
cu pregătirea fabricației : „Rezulta
tele obținute anul trecut nu ne mul
țumesc. Sînt departe de posibilități
le colectivului. Ele chiar ne mîh- 
nesc, dar trebuie spus că în mare 
măsură nu ni se datorează numai 
nouă. Anul 1989 reprezintă pentru 
colectivul de la I.M.U.A.B. un an al 
mai multor examene in producție. 
Mai întîi, în acest an vom trece la 
o etapă calitativă nouă în fabrica
ția de mașini-unelte. Practic, cen
trul de greutate va fi mutat spre 
fabricația de linii tehnologice, ce
lule flexibile și mașini Ia temă. Noi
le produse care au fost lansate în 
fabricație vor contribui la moder
nizarea fluxurilor noastre de fabri
cație. dar și ale altor întreprinderi, 
cum ar fi «23 August», «Dacia» Pi
tești, «Oltcit» ș.a. De asemenea, 
vom continua modernizarea mașini
lor de găurit și rectificat în coordo
nate. Ne-am organizat munca în așa 
fel încît să ne putem îndeplini sar
cinile ce ne revin. Avem toate con
dițiile interne. Dar mai este și pro
blema furnizorilor. Trebuie să se În
țeleagă că fără piese turnate de 
bună calitate, fără echipamente de 
automatizări fiabile, fără chituri.

Intr-una din secțiile Fabricii de produse electronice din Deva
Foto : E. Dichiseanu

țiile din dotare, forța de muncă. 
Astfel, se pot adopta operativ mă
surile ce trebuie luate in ziua ur
mătoare sau în schimbul următor 
pentru recuperarea eventualelor ră- 
mîneri in urmă, pentru înlăturarea 
oricăror neajunsuri.

Experiența a numeroase între
prinderi a demonstrat că este util 
ca. decadal, conducerile întreprin
derilor să analizeze cu fiecare sec

ție de fabricație, precum șl pe an
samblul unității gradul de îndepli
nire a sarcinilor de plan și a obli
gațiilor contractuale. Cu acest pri
lej, o atenție deosebită trebuie 
acordată respectării riguroase a pre
vederilor înscrise în normativele 
economico-financiare, ca o condiție 
de bază a asigurării unei înalte 
eficiente, acționindu-se hotărît pen
tru reducerea severă a consumuri
lor și a costurilor, a stocurilor și 
creditelor. De asemenea. în funcție 
de evoluția concretă a activității 
economice, conducerile întreprinde
rilor sînt datoare să ia măsuri ope
rative pentru realizarea integrală a 
planului la fiecare loc de muncă, 
secție sau sector de fabricație, re
distribuirea unor sarcini, aprovizio
narea ritmică a producției cu re
sursele materiale și energetice sta
bilite, încadrarea în graficele de li
vrare cuprinse în contractele eco
nomice încheiate cu beneficiarii.

In strinsă legătură cu aceasta. 

grunduri, vopsele și multe altele nu 
se pot executa mașini-unelte com
petitive. Noul indicator „contracte'1, 
introdus in plan pe baza hotăririi 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 29 decembrie 1988, este 
menit să stimuleze pe toți furnizorii 
în respectarea obligațiilor asumate".

Vasile Grădișteanu, secretar ad
junct al comitetului de partid din 
întreprindere : „In acest an avem 
de realizat un volum sporit de ma
șini-unelte. Prima decadă a debutat 
mai greu decît ne așteptam. De ce 7 
Intimpinăm greutăți din partea fur
nizorilor. Comitetul de partid. îm
preună cu conducerea întreprinderii 
au analizat această situație și au sta
bilit cîteva măsuri menite să ducă 
la recuperarea răminerilor In urmă 
și la realizarea ritmică a planului. 
Majoritatea utilajelor pe care le 
executăm sînt mașini la temă, deo
sebit de complexe, care necesită o 
serie de cooperări pe care noi le-am 
prevăzut din timp. Esențial este ca 
ele să vină în unitate la termen. 
Altfel, mașinile nu pot fi termina
te. Așa se întîmplă și in prezent, 
cind, datorită lipsei unor subansam
ble, înregistrăm o nerealizare de 
peste 10 milioane de lei. Furnizorii 
trebuie să înțeleagă că un contract 
nu este ceva facultativ, că el tre
buie respectat la termenul stabilit".

Concluzia care se desprinde din 
cele două opinii prezentate aici, dar 
și ale altor oameni ai muncii de la 
I.M.U.A.B. este limpede. Pentru a 
putea realiza mașinile-unelte pro
gramate, coleetivul de aici trebuie 
sprijinit de furnizor. Și aceasta tre
buie să se facă operativ, concret, 
prin respectarea contractelor, și nu 
prin programe și promisiuni repeta
te. Situația cu care se confruntă și in 
prezent această întreprindere trebuie 
analizată în detaliu de centrala de 
resort, împreună cu furnizorii de 
subansamble și materiale, și luate 
măsurile necesare pentru îndepli
nirea ritmică a planului.

Gheorghe IONITA

este necesar să se asigure organi
zarea judicioasă a sistemului de 
evidentă și urmărire a contractelor 
pentru aprovizionarea cu materii 
prime și materiale ; evidența apro
vizionării, registrul de aprovizio
nare și cel de recuperare și valori
ficare pe furnizori, tipuri de resurse 
și termene de livrare-aprovizio- 
nare trebuie să pună în lumină. în 
orice moment, stadiul asigurării ba
zei materiale pe fiecare produs si 
material, precum și perioada, res
pectiv, numărul de zile pentru care 
resursele materiale existente în stoc 
asigură realizarea producției.

în spiritul recentei Consfătuiri de 
lucru de la C.C. al P.C.R. pe pro
bleme economice, este necesar ca 
toate problemele privind contrac
tarea producției. în strinsă legătură 
cu sarcinile de plan și cu capaci
tățile de producție, precum și cele 
referitoare la organizarea îndepli
nirii obligațiilor contractuale să 
fie analizate cu răspundere și com
petență de consiliile oamenilor mun
cii. de forurile de resort din cen
trale și ministere, astfel ca ele să 
fie Integral rezolvate pînă la adu
nările generale ale oamenilor 
muncii.

Se desprinde deci concluzia că 
întărirea disciplinei contractuale 
trebuie să constituie o preocupare 
permanentă în toate Întreprinderile, 
centralele industriale și ministerele. 
Numai astfel contractul economic 
— instrument de bază pentru re
glementarea relațiilor economice 
dintre unitățile socialiste — va pu
tea contribui eficient la îndeplinirea 
in cit mai bune condiții a sarcini
lor economice.

Dr. Dumitru FUNDĂTURĂ

In unitățile agricole cultivatoare 
de legume din județul Ialomița la 
cursurile învățămîntului agrozooteh
nic se acordă atenție însușirii ace
lor cunoștințe prin aplicarea cărora 
să se asigure obținerea de producții 
mari și cit mai timpurii. Și ceea ce 
este tot atît de important, în aceas
tă perioadă, cind se muncește pen
tru pregătirea răsadurilor necesare 
viitoarelor culturi, cunoștințele teo
retice dobîndite la cursuri, expe
riența fermelor și formațiilor cu 
bune rezultate sînt aplicate imediat, 
împreună cu inginerul Constantin 
Ducuță, care răspunde de organi
zarea învățămintului agrozootehnic 
în cadrul direcției generale a agri
culturii, am urmărit în cîteva uni
tăți cultivatoare de legume modul 
în care se acționează acum pentru 
perfecționarea pregătirii profesiona
le a celor care muncesc în acest 
sector.

Se știe, de altfel, că grădinăritul 
este o meserie care necesită multe 
cunoștințe, ce trebuie împrospătate 
mereu. Convinși de acest lucru, lec
torii se străduiesc să facă lecțiile 
cit mai interesante, iar conținutul 
lor este ancorat în problemele pro
ducției. La cercul „Cultura legume
lor" din cadrul cooperativei agricole 
Coșereni, tema nr. 5 a adus în dez
baterea celor 83 de cursanți „Mo
dalități pentru producerea răsaduri
lor în paturile calde și obținerea 
unor cantități tot mai mari de legu
me timpurii". Dezbaterea a început 
la ora 15, oră la care absolut toți 
cursant» veneau direct din sectorul 
legumicol, unde participaseră la lu
crările de sezon : transportul bio- 
combustibilului, pregătirea amestecu
rilor de pămînt, repararea tocurilor 
și ramelor de la răsadnițe. Tema, 
mai bine spus dezbaterea, a fost 
condusă de tovarășa Viorica Andrei, 
inginer-șef Ia C.A.P. Coșereni. După 
o scurtă introducere privind sarci
nile ce revin unității din programul 
privind obținerea unei cantități cit 
mai mari de legume timpurii, și ana
liza modului cum se desfășoară mun
ca in primele zile din noyl an, lecr 
torul a trecut la dezbaterea temei 
care a determinat un dialog intens. 
Și iată de ce. Spre deosebire de 
ceilalți ani, cele 100 de hectare pre
văzute a se cultiva cu legume la 
C.A.P. Coșereni nu vor mai fi am
plasate în Lunca Ialomiței, unde 
sursa de apă nu este din cele mai 
bune, ci pe terasă, unde solul este 
mai bogat și există posibilități certe 
de irigare, suprafața fiind racordată 
în sistemul Mostiștea II. Amplasa
rea grădinii în această zonă va crea

Recoltele, oglinda cunoștințelor însușite
Mai ales în ultimii doi ani. la co

operativa agricolă din Românești, 
județul Sălaj, s-a produs un ade
vărat salt in ce privește creșterea 
producțiilor și veniturilor. Astfel, în 
1988, recoltele medii de grîu. orz și 
porumb la hectar au crescut cu pes
te 1 000 kg față' de 1987. Producțiile 
de lapte au cunoscut, de asemenea, 
un curs mereu ascendent : 1 609 li
tri în 1986, peste 2 400 litri în 1987, 
ca in 1988 să ajungă La aproape 2 800 
litri, planul anual fiind depășit. 
Pentru a ridica pe trepte superioare 
întreaga activitate a cooperativei, in 
această perioadă se acordă o mare 
atenție învățămintului agrozootehnic. 
Despre lecțiile de la cercul zooteh
nic se pot spune lucruri bune : pre
zență ridicată, dialog deschis, cunoș
tințe însușite temeinic. Lectorul 
cercului de zootehnie este tînă- 
rul inginer Nicolae Țap. șeful 
fermei zootehnice. La lecția care 
avea ca subiect „Reguli de îngrijire 
a animalelor în sistemul de stabu- 
lație". cursanții ascultau cu interes 
cunoștințele pe care le expunea 
acest specialist bine pregătit. „Am 
mai ținut 4 teme — ne spune lec
torul. La fiecare lecție fac o pre
zentare teoretică, iar apoi urmează 
discuții, demonstrații practice și se
minarizări. La precedenta temă am 
dezbătut unele probleme referitoare 
la reproducție. Din două motive se 

Cursanții de la C.A.P. Viile, județul Satu Mare, audiazâ o nouă lecție privind tehnologia culturii porumbului 
Foto : M. Sarea

condiții mult mai bune pentru obți
nerea de recolte mari și timpurii. 
Lectorul explică pe îndelete că în 
luncă solul și-a pierdut în bună 
parte din calități, datorită cultivării 
lui de-a lungul anilor cu aceleași 
culturi, în timp ce pe terasă pro
centul de humus este mai ridicat. 
De asemenea, în luncă, solul, dato
rită curenților de aer. era rece o 
perioadă mai îndelungată, terasa 
oferind, în schimb, prin expunerea 
Ia soare, posibilitatea de a fi plan
tat cu cel puțin o săptămînă mai 
devreme. Pentru a fl fructificate la 
maximum aceste avantaje, spre a se 
putea obține recolte timpurii de le
gume este necesar să fie realizate 
răsaduri viguroase și sănătoase.

Mai ales asupra acestei probleme 
s-au axat intervențiile șefilor de 
echipă Ion Mușat și Ion Duță, cele 
ale cooperatorilor Oprina Borș, Va- 
silica Alecu, Carolina Nicolae, Ma-

IALOMIȚA
ria Dumitrache, Nicolae Mărginosu. 
Și nu întîmplător au insistat ei asu
pra acestei cerințe. Producțiile de 
vinete obținute anul trecut de cei 
care au repicat răsadurile în ghi
vece nutritive au fost duble față de 
cei care au folosit răsad obișnuit, 
Tinînd cont că răsadurile le reali
zează fiecare cooperator in gospo
dăria proprie, legumicultorii au so
licitat ca asistenta tehnică din partea 
specialiștilor să fie acordată pe toa
tă perioada cit acestea sînt în vege
tație, urmărindu-se modul cum sînt 
combătute bolile și dăunătorii, dar și 
călirea lor. De asemenea, s-a insis
tat asupra modalităților menite să 
contribuie la evitarea infestării cu 
buruieni a culturilor, stabilindu-se 
ce lucrări și la ce termene să fie 
făcute, un accent deosebit punîndu-se 
pe plivit, fapt ce va contribui la 
economisirea unor însemnate canti
tăți de erbicide. In ce privește fer
tilizarea. cei care au obținut pro
ducții din cele mai mari au putut 
demonstra că îngrășămintele natu
rale, adică gunoiul de grajd fermen
tat. contribuie la sporirea producției 
Intre 40 și 60 la sută.

Și Ia cercul legumicol de la co
operativa agricolă din Fierbinți se 
acordă o mare atenție ridicării cu
noștințelor teoretice ale legumicul
torilor. Datorită producțiilor mari de 
legume obținute în 1987. unitatea a 
fost distinsă cu titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare". Dacă la in

impunea o asemenea temă. O dată, 
pentru că este un aspect deosebit de 
important ai activității noastre și, 
în al doilea rind, pentru că efec
tiv am avut probleme legate de re
producție, determinate de nestăpî- 
nirea de către unii îngrijitori a re
gulilor ce trebuie respectate din 
acest punct de vedere. în același 
timp însă, in lunile februarie-mar- 

SĂLAI
tie vom avea foarte multe fătări, 160 
de vaci fiind gestante. Cred că lec
ția a avut efect. Am sesizat acest 
iucru inclusiv în ce privește modifi
carea atitudinii lucrătorilor din zoo
tehnie față de animalele gestante. 
Sesizez o creștere a afecțiunii, dacă 
vreți, a îngrijitorilor față de anima
le. La noi, procentul planificat de 
natalitate la vaci este de 85 la sută, 
dar am realizat 87 la sută. Insistăm, 
în continuare, foarte mult pe aceas
tă latură, fiind o condiție hotărîtoa- 
re în realizarea efectivelor și creș
terea producției de lapte".

Sigur, cursul cuprinde 12 teme, 
cursanții își vor îmbogăți în conti
nuare cunoștințele, dar, în afară de 
această acumulare de învățăminte, 
am remarcat reale preocupări la ni

trarea in amfiteatrul liceului agro
industrial nu ar fi fost strinse cele 
113 unelte — furci, greble, cazmale 
— iar unii din cooperatori nu ar fi 
avut tîmplele ninse, puteai crede 
foarte bine că acolo au loc cursurile 
unei adevărate școli de maiștri. Șe
ful fermei legumicole, inginerul 
Florian Constantin, aflat la catedră, 
alături avind planșele necesare și 
diascopul pentru proiecții de diapo
zitive, reușise să captiveze pe toți 
cursanții. Tema „Tehnologia obține
rii răsadurilor pentru legume tim
purii" a cuprins modalitățile cele 
mai ample și eficiente pentru ame
najarea paturilor calde necesare ră
sadnițelor, respectiv proporția de gu
noi de grajd, de mraniță, pămînt de 
țelină, turbă și nisip, care trebuie 
să intre in amestecul pentru răsad
nițe. Cei care au luat cuvîntul pe 
marginea lecției prezentate au ridi
cat unele probleme legate de se
mințele de tomate, ardei gras, vine
te și gogoșarl. Au fost lămurite apoi 
aspectele privind irigarea legumelor, 
arătîndu-se ce cantități de apă tre
buie date la unitatea de suprafață 
pe culturi șl în diferite stadii de ve
getație ; dozele de substanță pen
tru combaterea dăunătorilor și boli
lor. Lectorul a fost „ajutat" în cla
rificarea problemelor ridicate chiar 
de către cursanți. Bineînțeles, din 
cei cu experiență, care au obținut 
cele mai mari recolte — peste 50 
tone de tomate, 35—40 tone ardeioa- 
se și 30 tone de vinete la hectar — 
care au venit cu exemple din acti
vitatea lor.

Dacă la cercurile pentru legumi
cultura din Coșereni și Fierbinți, 
conducerile unităților, sprijinite de 
comitetele comunale de partid și 
conducerile consiliilor agroindustria
le. urmăresc desfășurarea învăță
mintului agrozootehnic, participarea 
cooperatorilor, In alte unități aceas
tă importantă formă de pregătire 
profesională se desfășoară așa ca să 
nu se poată zice că există dezinteres 
total. De aici, cursuri monotonef ln 
care lectorii spun lecția de la fri- 
ceput -Și pină" Ia* .Wșit fără -W 
d’apteze terhâti'ca respectivă la con
dițiile fermei și unității. De aseme
nea, trebuie arătat și faptul că Mi
nisterul Agriculturii nu a mai pus 
de mulți ani la dispoziția cercurilor 
pentru legumicultură filme docu
mentare și materialul didactic nece
sar. mai ales că în • ultimii ani noi 
soiuri de legume de mare producti
vitate și-au făcut apariția.

Mihal V1ȘOIU 
corespondentul „Scînteii"

velul conducerii fermei zootehnice, a 
cooperativei agricole, a consiliului 
popular comunal pentru asigurarea 
condițiilor de bază a unei bune ac
tivități în acest domeniu. De exem
plu, furajele au fost asigurate la 
nivelul necesarului și în structura 
planificată. „Am ajuns la 150 hec
tare de trifoliene — ne spune pri
marul comunei, Vasile Crișan. în 
acest an, pe suprafața respectivă 
vom obține o producție și mal bună 
de furaje. De asemenea, s-au asi
gurat 3 600 tone suculente. Furaja
rea se desfășoară potrivit unui pro
gram foarte riguros. Ce ne bucură 
însă și mai mult este faptul că am 
reușit să stabilizăm forța de muncă.

Am văzut printre cursanții de Ia 
centrul de zootehnie mulți tineri, 
unii dintre ei chiar absolvenți ai 
liceului agroindustrial. Din discuțiile 
cu ei am reținut că participarea la 
învățămîntul agrozootehnic îi ajută 
la împrospătarea cunoștințelor. Dar 
și cei mai in vîrstă recunosc că tot 
ce se învață sau repetă aici le este 
de mare folos. Iată deci că acolo 
unde se acordă atenția cuvenită 
tinerii cu regularitate a lecțiilor, 
conținutului lor și însușirii temeini
ce a cunoștințelor rezultatele în 
producție sînt evidente.

Euqen TEGLAS 
corespondentul „Scînteii*
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REVOLUȚIONARE
Volume omagiale dedicate tovarășei Elena Ceaușescu

Cu prilejul aniversării zilei de 
naștere a tovarășei ELENA 
CEAUȘESCU, marii urări adresate 
de întregul popor i se alătură, la 
începutul fiecărui an, și glasul dis
tinct, plin de vibrație și frumusețe 
al poeților patriei, care, in versuri 
de înaltă simțire, omagiază pe 
omul de stat și revoluționarul 
încercat’, personalitate de frunte a 
științei și culturii românești, a 
cărei viață exemplară, de pildui
tor patriotism a fost și este dedi
cată cauzei socialismului, progresu
lui multilateral al patriei. Intre 
aceste semne de aleasă prețuire 
se situează și volumul „Urare din 
inima țării", apărut la Editura Al
batros, unde poeți cunoscuți. ală
turi de numeroase condeie de ar
tiști amatori dau glas sentimente
lor de profundă prețuire și stimă 
fată de prima fe
meie a țării. Gin- 
dul editorului ce 
deschide lucrarea 
sintetizează însăși 
alcătuirea aces
teia : „Volumul
reprezintă un 
simbol al recu
noștinței prin 
care oamenii de 
azi ai României 
socialiste omagia
ză o existență 
pilduitoare. de
dicată inaltclor 
idealuri de pros
peritate și pace. 
Glas din glasul 
României socia
liste, aducem a- 
cum, la ceas ani
versar, proba de 
nețărmurită sti
mă și dragoste, 
cele mai fierbinți 
urări de sănăta
te, bucurie, ani 
luminoși și bo- 
gați in Împliniri 
tovarășei Elena 
Ceaușescu".

Pe un spațiu 
larg, cu adîncă 
vibrație umană, 
în versuri lim
pezi, de esență 
clasică, omagiul 
de suflet al poe
ților se exprimă 
intens, cu distinc
tă personalitate, 
dovadă a prețui
rii lor pentru 
neobosita activi
tate a tovarășei
Elena Ceaușescu, care își consacră 
de peste cinci decenii viața și acti
vitatea înfloririi patriei. A intrat in 
firea lucrurilor să fie astfel : „La 
început de an. în ianuarie, / Mi-a 
spus zimbind o pasăre măiastră. / 
Că-n calendarul meu e sărbătoa
re, / Că-n calendar e ziua Dum
neavoastră. H... De-aici din vatră, 
de pe strămoșescul / Picior de 
plai, în plină înflorire / Tovarășei 
Elena Ceaușescu / îi spunem 
La mulți ani cu fericire !“ (Ale
xandru Andrițoiu : „Omagiu"). 
Urarea vine din cele mai bune 
tradiții și se adresează celor ce au 
însemnat’ cu biruințe acest drum 
de țară nouă : ..Fiică a pămintului 
nostru bun, / Fiică a libertății de 
cuget și simțire. / înflorind Iada 
de zestre a plaiului strămoștesc. / 
Fiică a păcii și gîndului curat. / 
Fiică a iubirii de oameni, / Fiică 
a visului de aur / Năzuind întru 
deplină armonie, / Fiică a istoriei 
unui popor iubitor de lumină și 
plin de poezie, / Fiică a României, 
țară de dor. țară de glorii și trai
nică zidire, / Tovarășă Elena 
Ceaușescu, / Noi vă dorim ani 
mulți și fericire!" (Calistrat Costin: 
„Fiică a visurilor de aur"). Cînte- 
cul e dedicat celor care s-au aflat, 
prin gind și faptă, la originea tu
turor împlinirilor contemporane : 
„Să fii cu țara una și prin vreme / 
Să-ți afli viața-n viața ei măreață, / 
Demn, patria pe nume să te che
me / Spre o mereu visată dimi
neață..! // Credința să ți-o afli- 
adîno săpată / în planuri de eroic, 
brav partid, / Și să te știi cu 
soarele ce-arată / Un timp socia
list, un timp lucid //' Cînd toate 
acestea vieții-i sint cunună, / Și

ALES OMAGIU
AL OAMENILOR DE ȘTIINȚA

Lucrări științifice publicate în „Revue Roumaine de Chimie"
în semn de aleasă stimă și înaltă 

prețuire față de personalitatea 
multilaterală și prodigioasa operă 
științifică a tovarășei academician 
doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, 
de contribuția sa de mare însemnă
tate la dezvoltarea științelor și in
dustriei chimice românești, la pro
gresul chimiei contemporane, oa
meni de știință din numeroase țări 
ale lumii, reputați specialiști pe 
tărimul chimiei și științelor înru
dite au adus, împreună cu colegii 
lor din România, un respectuos 
omagiu distinsului om de știință 
român cu prilejul aniversării zilei 
de naștere și a îndelungatei sale 
activități revoluționare.

în spiritul tradiției academice, o 
sută de chimiști. fizicieni și alți 
specialiști de peste hotare, precum 
șl oameni de știință din țara noas
tră au oferit periodicului de profil 
„REVUE ROUMAINE DE CHI
MIE” lucrări științifice omagiale 
dedicate tovarășei Elena Ceaușescu. 
Lucrările acestora au fost incluse 
în șapte volume omagiale ale re
vistei, care au văzut de curind 
lumina tiparului sub îngrijirea 
Consiliului Național al Științei și 
învățămîntului, Ministerului In
dustriei Chimice și Petrochimice, 
Academiei Republicii Socialiste 
România. Institutului Central de 
Chimie și a Comitetului de redac
ție al revistelor române de chimie.

în editorialul omagial se spune, 
între altele :

„Membru al Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim 
viceprim-ministru al Guvernului 

viața-ntreagă-i Țării închinată, / 
Poporul vine-n glas unit să-și spu
nă / Urarea inimilor lui curată" 
(Nicolae Dragoș : „La temelia vre
mii”). Cîntarea se adresează deo
potrivă eroinei revoluționare, celei 
ce „Este savantul ce cu grijă / 
Ne-a dat semințe de gîndire / Ca 
să rodim grădini de pace / Cu flori 
alese din iubire" (Letay Lâjos : 
„închinare"), umanistului preocu
pat de soarta omenirii : „O zi de 
glorie, de adevăr și vis, / Omagiu 
Gîndului și Omeniei drepte, / ce 
calea spre-împlinire ne-a deschis / 
pr.in cutezanța faptei înțelepte" 
(Vasile Igna : „Sărbătoare in ia
nuarie"). Virtuțile patriotice și ci
vice infiăcărează simțirea poeților : 
„Cinstire celei ce iubește viața / 
Si celei ce prin muncă, zi de zi, / 
Ne dă comori, ne crește demni

copiii, / Și urcă-n ani cu soarele 
pe față. // Prezentă pretutindeni 
unde crește / Lumina anilor de fe
riciri, / Ni-i stilp al implinitei 
mulțumiri, / Prin Ea profund și 
demn țara vorbește". (Mihai Ne- 
guleScu : „Izvor de cintec"). De 
aceea urarea fierbinte „Elenei 
Ceaușescu 1 se cuvine, prieteni. 1 / 
Urarea cea mai pură ce o purtăm 
în gind ! / Acest ianuarie este o 
sărbătoare-a frunții / $i-a inimii 
ce-n Țară pulsează lumlnind". 
(Dan Rotaru : „Urare”).

Poeții amatori, la rîndul lor, fie 
că sînt muncitori în marile uzine, 
țărani pe cîmpurile roditoare, in
gineri, profesori, studenți, elevi, 
ostași, funcționari, aduc prinosul 
lor de ginduri înalte și sim
țiri alese. Pentru aceștia, „Elena 
Ceaușescu — un simbol și un 
nume. / întruchipind alături de 
Marele Strateg / Voința de-nălțare 
a neamului întreg, / De-a fi de-a 
pururi liberi și-a străluci în lume" 
(Ion Blănaru, muncitor. Buzău : 
„Ceas de sărbătoare") ; „Un gind 
curat Femeii de oameni iubitoare / 
Ființei devotate, savantei de renu
me : / Ei. mare-apărătoare a liniș
tii in lume, / îi dăruie azi Țara o 
prea frumoasă floare" (Sandu 
Ștefănescu, tipograf, București : 
„Recunoștință"). Faptul de a re
găsi în amplul omagiu și glasul 
cristalin al copiilor apare firesc : 
„Fiecare cuvînt de pace / Rostit 
cu lumina gîndurilor noastre, / 
Fiecare vis al nostru / Renaște în 
Ianuar, la ora de argint a mires
melor, / Fiecare surîs al nostru / 
Crește sub fruntea Dumneavoas
tră / Iubită și stimată tovarășă

Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Național 
al Științei și învățămîntului. 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu conduce o vastă activi
tate științifică, politică și socială 
orientată spre transpunerea in 
viață a planurilor de dezvoltare 
economică și socială a țării, a unor 
importante programe menite să 
îmbunătățească organizatoric și să 
modernizeze producția, să sporească 
productivitatea și eficiența muncii, 
să transpună în viață politica parti
dului și a statului român, în folosul 
științei, învățămîntului și culturii 
românești.

Activitatea de cercetare științifi
că desfășurată de academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu se 
concentrează cu deosebire asupra 
chimiei și tehnologiei chimiei 
compușilor macromolecular!. Dis
tinsul om de știință a adus contri
buții valoroase la elucidarea unor 
probleme de mare importanță din 
acest dinamic domeniu al chimiei 
contemporane, participind, tot
odată, la toate etapele cercetării a- 
plicative și ingineriei tehnologice 
prin care rezultatele cercetării 
fundamentale și-au găsit nemijlo
cite utilizări in industrie.

Un loc important în ansam
blul cercetărilor dezvoltate de 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu îl deține polimerizarea 
stereospecifică a izoprenului — 
problemă de cea mai mare însem
nătate în chimia contemporană a 
cauciucurilor sintetice".

Elena Ceaușescu, / Și luminează-n 
Ianuar înflorit, la fereastra împli
nirilor, / Azi vă dăruim / Gîndul. / 
Cuvintul, / Fapta /Și înalta noas
tră Cinstire". (Raluca Anghel. ele
vă, Călărași : „Ianuar ’89”). Voci
lor de copii li se alătură urarea 
sărbătorească a maturilor, crescuți 
în acești ani de glorioase împliniri 
socialiste : „Cuvine-se cu florile 
gindului azi, / După datină, la săr
bătoare, / Din țara doinelor, din 
plai de brazi, / Elenei Ceaușescu 
să adresăm urare : / Drum luminos 
cu țara-mpreună ! / Ani de izbînzi 
și dăruire ! / La multi ani ! La 
mulți ani ! Fericire 1“ (Nicolae 
Bornaz, activist cultural, Focșani : 
„Cu Țara-mpreună”). Acest măreț 
sentiment al contopirii cu țara 
hrănește din adine sevele lirice ala 
rapsozilor populari, urarea lor tra

dițională : „La mulți ani", cu 
voie bună, / Asa cint cu mindra 
lună. / Așa cint. privind la stele / 
Steaua scumpă Țării mele !“ (Emi
lia Iercoșan, rapsod popular, Ierco- 
șani. Arad : „Stea scumpă Țării 
mele"), asociată adesea cu mitul 
și legenda : „Să trăiești lingă cel 
drag / Cit și roșul nostru steag !// 
Să trăiești lîngă cel bUn / Cit și 
neamul cel străbun ! / Să trăiești 
sub tricolor, / Cu cel brav Condu
cător ! / Vă urăm de-aici- de- unde / 
Grîul vălurește-n unde / Să trăiți 
ani fericiți / Ca și pomii să-nflo
ri ți I / Precum pomii-n luna mai / 
Pe frumoase guri de rai !“.- (Neaga 
Ionescu. rapsod popular. Curte
nești. Călărași : „Pe frumoase guri 
de rai").

Rostind calda lor urare, poeții 
amatori se fac ecoul sentimentelor 
de cinstire și prețuire ale celor- din 
jurul lor. ale unul intreg popor dor
nic să ia parte, la acest eveniment 
aniversar. Emanația gindului co
lectiv este evidentă : „Viața lun- 
gă-n fericire / Și din inimi cu iu
bire, / îi urăm spre viitor —/ Noi. 
poporul muncitor // De lumina 
plină fie / Și de nimb de rodnicie’ / 
Munca Sa din zori în seară, / 
întru slavă pentru Țară. // Și-m- 
preună cu al Țării / Brav. Erou 
între eroi. / Fie pavăză-nălțării / 
Patriei rodind prin noi", (loan 
Gheorghe, muncitor, Satu Mare : 
„Timp de rodnicie"). Vocația con
structivă înlăuntru patriei, vocația 
păcii In lume definesc un om a 
cărui viață a fost dedicată propă
șirii și libertății : „Vă rostim nu
mele cu mîndria celor ce știu /că 
vă prețuiește o lume.:// Vă rostim 
numele cu admirația celor ce văd

Editorialul relevă, în continuare, 
că activitatea științifică a tovarășei 
Elena Ceaușescu se reflectă în nu
meroase articole publicate de 
prestigioase reviste științifice, pre
cum și în cinci volume monografi
ce șl de sinteză, care au fost edi
tate in România și in numeroase 
țări ale lumii.

Este menționat faptul că. In 
semn de supremă apreciere, 
prestigioase instituții academice și 
de învățămint superior, din multe 
state de pe toate continentele, au 
conferit tovarășei Elena Ceaușescu 
înalțe titluri și distincții pentru 
strălucita operă științifică, pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea 
gindirii umaniste, la dezarmare și 
pace, la făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Reflectînd vasta arie tematică în 
care sint angajate chimia și ingi
neria chimică contemporană, lu
crările publicate în cele 7 volume 
omagiale ale revistei se înscriu în 
profilurile chimiei macromolecu- 
lare, organice, anorganice, elec- 
trochimiei, radiochimiei, chimiei 
tehnologice și analitice, biochimiel 
și biotehnologiilor.

Un interes deosebit îl prezintă 
noile contribuții științifice ale to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu și colectivelor de 
cercetători din unități ale Institu
tului Central de Chimie pe care 
eminentul savant le-a format și le 
conduce. Studiile cuprind o amplă 
arie tematică, tratind intre altele 
problema polimerizării izoprenului 
cu catalizatori pe bază de pămîn- 
turi rare, mecanismul și stereochi- 

împlinindu-se / chipul patriei. / 
Vă rostim numele cu profunda 
stimă a celor ce simt bătînd o ini
mă / Lîngă inima Țării — Elena 
Ceaușescu”. (Adrian Valeriu, stu
dent, Zalău : „O inimă lîngă inima 
țării"). Paleta de simțire și caldă 
participare din acest cuprinzător 
buchet de versuri dă glas adeziu
nii poeților la bucuria sărbătorii și 
legămîntului lor de a fi cîntăreții 
marilor izbînzi ale timpului.

Structurat după ritmurile epo
peice, cu largi incursiuni biografice, 
volumul „Floare de suflet", apărut 
la Editura „Cartea românească", 
prilejuiește poetel Violeta Zamfi- 
rescu realizarea unui amplu „Poem 
omagiu" dedicat. în zi sărbăto
rească. tovarășei Elena Ceaușescu. 
I’oeta cintă geneza sub semnul tu
telar al iubirii de patrie, semn dis

tinct al marii per
sonalități : „Năs
cută sub cerul 
dragostei de glie, 
/ Pe plaiuri ro
mânești atit de 
roditoare. / Ea a 
crescut cu gindul 
ce peste vremi 
mlădie / Simțirea 
de femeie mereu 
cutezătoare. // A- 
lături de bărba
tul mereu clar
văzător / Caro 
scrutează lima
nul depărtării / 
De peste cinci 
decenii / Lupți nd 
pentru inaltul 
ideal, biruitor. / 
Din dragoste de 
adevăr și de po
por". („Dragostea 
de glie"). O viață 
bogată, in care se 
îmbină diafanul 
și fragilul, dorin
ța arzătoare de 
a ști. greu zilei 
de fiecare zi, ză
mislește treptat 
revoluționarul ce 
va ști să învingă 
greutățile pentru 
a atinge mărețul 
ideal : „Spaima 
nu te-a-nfiorat, / 
Lucrînd pentru 
puterea clasei 
muncitoare / Și 
pentru-al ei
Partid / Tu al a- 
flat cine ești. / 
Și, aplecată spre 
cerul din tine. /

Zăreai cum fata se transfigurează, 
ca-n povești, / Și cum pâmintul / 
Se preschimbă-n piatră. / Lucrînd, 
aflai / Că tu ești însăși lumea ce 
răsare. / Adincă o negură. / Nu te 
înfrigura, / Viitorul se apropie !../ 
Și tu, pe drum. / Cu manifestele 
la piept / înaintai urmărită și sim
țeai privirile morții / Ațintit.e-nt.re.,, 
utrieri, / ’Atentă la umbletul tău 
drept". („Steagul izbinzii"). Te
nacea șl îndelungata luptă revolu
ționară a călit un om și a pregătit 
izbinda care a dus la comunista 
eră : „Tezaur al lumii comuniste,/ 
încălzești iarna marilor străbuni. / 
Lucrezi la foc continuu, să rezis
te / Patria vrednică, oamenii 
buni. // Alături de eroul care / 
Neobosit lucrează la viitorul țării. / 
Privești in zori cum soarele ră
sare / Deasupra muncii noastre, ca 
din nemărginirea mării. // întîm- 
pinați, voi bucurii învingătoare. / 
Femeia demnă, slavă țară-n săr
bătoare ! / Răsar! lumină iar din 
soare, să cinstești / înalta frunte 
a științei românești". Ritmurile 
epopeice, tonul adine, simțirea 
caldă transcriu lauda de suflet pe 
care poeta o aduce tovarășei Elena 
Ceaușescu, supremă cinstire a re
voluționarului, omului de stat, de 
știință, femeii și mamei, simbol al 
biruinței și împlinirii.

Cele două volume constituie o 
nouă mărturie a caldelor urări din 
inimă pornite, care reverberează 
deopotrivă cu glasul Întregii țări 
la această zi aniversară, întru cin
stirea gindului și faptei revoluțio
narului înnăscut, eminentului om 
de știință.

mia polimerizării, sintezele de po- 
liesteri bazați pe trietanolamină 
pentru poliuretani.

între autorii de peste hotare ai 
studiilor cuprinse in volumele oma
giale se remarcă oameni de știin
ță ce întrețin rodnice relații de 
colaborare cu specialiști din țara 
noastră, cum sînt : acad. V. A. 
Koptiug (U.R.S.S.), președintele 
Uniunii Internaționale de Chimie 
Pură și Aplicată, acad. A. M. Pro
horov (U.R.S.S.), laureat al pre
miului Nobel, prof. Raymond Dau- 
del (Franța), președintele Acade
miei Europene de Științe, prof. Jo
sef Rjnan (R. S. Cehoslovacă), 
președintele Academiei Cehoslovace 
de Științe, prof. Emanuel Merdin- 
ger (S.U.A.), prof. M. R. Mostafa 
(Egipt), prof. D. K. Sharma (India), 
prof. Werner Schroth (Republica 
Democrată Germană), prof. A. Haas 
(Republica Federală Germania), 
prof. R. Stefanova (R. P. Bulgaria), 
prof. S. Polizz (Italia) și alții.

Constituindu-se într-un cald 
omagiu adresat tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și 
militant de frunte al Partidului Co
munist Român, care aduce o con
tribuție de seamă la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nos
tru, apariția seriei de volume oma
giale dedicate aniversării zilei de 
naștere și îndelungatei activități re
voluționare a ilustrului savant ro
mân reprezintă un important eve
niment editorial, un moment de 
seamă in cronica științifică și cultu
rală a acestui an.

marele forum de

cercetării, într-o

Parte integrantă din amplul pro
ces de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism. activitatea în domeniul invă- 
țămintului și al perfecționării nive
lului de pregătire al cadrelor re
prezintă o cerință imperioasă a dez
voltării economico-sociale a patriei.

Nivelul ridicat al întregului învă
țămint din România contemporană 
se datorează concepției științifice a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
noii școli românești, promotorul con
ceptelor de integrare a învățămîn- 
tului cu cercetarea și producția, de 
intensificare a pregătirii sociopro- 
fesionale a tinerilor, de afirmare 
continuă a spiritului revoluționar, de 
pregătire a necesarului de forță de 
muncă pentru toate sectoarele de ac
tivitate, "de însușire, prin școală, a 
descoperirilor științei și a tezauru
lui culturii naționale și universale.

Acțiunile complexe, specifice in
vățămintului, de formare a viitori
lor specialiștii de materializare a 
creației științifice- proprii, au drept 
fundament strategic teza programa
tică a secretarului general al parti
dului — amplu argumentată în do
cumentele Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
în Expunerea la 
mocratic din no
iembrie 1988 —
potrivit căreia 
înfăptuirea tutu
ror programe
lor economico-so
ciale nu se poale 
realiza decît pe 
baza celor mai 
noi cuceriri ale 
științei și tehni
cii, a angajării ________ . _  _
strinsă conlucrare cu invățămintul 
și producția, pentru punerea în 
practică a obiectivelor progresului 
social.

De aici decurge și marea răspun
dere pe care o au educația și in
vățămintul in formarea și perfecțio
narea specialiștilor de mîine in toa
te domeniile activității economice și 
sociale. „Nu trebuie să uităm nici 
un moment — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Expunerea la 
ședința comună a plenarei C.C. al 
P.C.R., ă organismelor democratice 
și organizațiilor de masa și obștești — 
că realizarea tuturor obiectivelor este 
posibilă numai cu oameni cu o 
înaltă pregătire profesională și teh
nică, capabili să soluționeze cele 
mai complexe probleme șl să asigu
re înaintarea fermă a patriei noas
tre spre cele mai înalte culmi de 
progres șl civilizație".

Avînd mereu în vedere că astăzi 
pe băncile școlii se află viitorii mun
citori al mileniului trei, învățămin- 
tul trebuie să le asigure acestora nu 
numai un nivel corespunzător de 
cultură generală și solide cunoștin
țe din domeniul științelor fundamen
tale — matematică, fizică, chimie și 
biologie — ci și cunoștințe tehnice 
și . tehnologice, însoțite de temeini
ce deprinderi necesare practicării 
meseriei.

Prezentîndu-se cu însemnate creș
teri..cantitative,, transformări de con
ținut și evoluții calitative, invăță- 
mintul din județul Mureș se racor
dează prompt și plenar gcgstor ce
rințe majore. Strips ancorat îri 
complexul economico-soclal al ju
dețului, marcat printr-o creștere fără 
precedent a producției industriale, 
îndeosebi în ramurile de virf — con
strucții de mașini, electrotehnică, in
dustria extractivă, chimie, prelucra
rea lemnului — și de dezvoltarea și 
modernizarea neîntreruptă a agricul
turii, învățămîntul mureșean a cu
noscut in anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului 
prefaceri radicale atit în structură 
cit și in conținut, devenind un ade
vărat izvor de cadre, factor dina
mizator in dezvoltarea și perfecțio* 
narea conștiinței socialiste a oame
nilor muncii, in formarea unei spi
ritualități noi, socialiste.

Dispunind de o bază didactică ma
terială modernă, cu un grad înalt 
de dotare și funcționalitate, alcătui
tă din 348 ateliere școlare, peste 500 
laboratoare și cabinete, loturi șco
lare, sere și solarii, ferme zooteh
nice, zestrea materială a rețelei de 
învățămint preuniversitar este de 
natură să faciliteze organizarea pro
cesului de învățămint în condiții de 
eficiență pedagogică ridicată, pro
movarea unui conținut nou. modern 
în predarea-învățarea tuturor disci-

ÎN PERIOADA IANUARIE-APRILIE 1989

Faza județeană a Festivalului național
„Cîntarea RomânieF -

tre artistice și de creație.. Urmă-. 
toarea etapă a festivalului, orga-

în. perioada ianuarie—aprilie 1989 
se va desfășura etapa județeană șl 
a sectoarelor municipiului Bucu
rești a actualei ediții a Festivalu
lui național „Cîntarea României", 
ediție dedicată aniversării a patru 
decenii și jumătate de la victoria 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
riaiistă și Congresului al XIV-lea al 
P.C.R. Permanență a spiritualității 
noastre socialiste, festivalul a 
oferit și in etapa de masă a celei 
de-a Vll-a ediții un cadru stimu
lativ de afirmare a talentelor 
autentice în domeniile creației și 
interpretării, de promovare a lu
crărilor originale, cu un profund 
mesaj umanist, patriotic, revoluțio
nar, dind noi dimensiuni creației 
științifice și tehnice românești. 
De-a lungul a 18 luni, in cadrul 
etapei de masă a marii întreceri a 
muncii și creației libere, - etapă 
finalizată în prezent prin manifes
tări culțural-artistice la nivel, de 
orașe, municipii și consilii unice 
agroindustriale, s-a înregistrat un 
mare număr de manifestări pOli- 
tico-educative, științifice șl cultu- 
ral-artistice menite să pună în 
lumină aspecte ale mișcării noas-

tv
19,00 Telejurnal
19.25 Tezele șl orientările formulate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă șl acțiune re
voluționară

19,45 România in lume (color)
20,05 Copiii cintă patria șl partidul (co

lor) . Program muzical-lițerar-co- 
regraflc susținut de formații ale 
pionierilor șl șoimilor patriei

20.25 învățămint — cercetare — produc- 

plinelor de învățămint, in . practica 
productivă. Exemplificăm prin plat
formele de prgetică productivă ale 
celor mai mari și puternice’ licee 
integrate în marile întreprinderi ale 
județului, cum sint combinatele chi
mice din Tg. Mureș și Tirnăveni,'în
treprinderile de prelucrare a lem
nului din Reghin și Tîrgu Mureș, 
„Republica" Reghin, întreprinderile 
din Sighișoara sau puternicele bazo 
de practică — atît pentru activități 
din agricultură, cit și pentru cele 
industriale, specifice locului — .în
ființate in centrele agroindustriale 
Sărmașu, Iernut, Miercurea Nitaju- 
lui, Gurghiu, Deda, Band șl altele, 
rezultate ale conjugării optime a in
vestițiilor cu efortul de autodotare, 
ale îmbinării inițiativei școlii cu cea 
a întreprinderilor.

Optimizarea, în decursul anilor, ■ 
structurii pe profiluri și meserii a 
rețelei liceelor și școlilor profesio
nale a avut la bază cunoașterea e- 
xactă, la zi, a necesarului de forță 
de muncă al unităților economice din 
județ, cu deosebire al celor nou în
ființate,. a priorităților desprinsa în 
urma analizelor și studiilor efectua
te cu organele locale de partid și 
de stat asupra planurilor ,de dezvol
tare in profil teritorial a localită
ților. Acționînd in acest fel. ne-am 
puțut înscrie cu Întreaga responsa- 

bilitate și eficiență în acțiunea de
li profilurilordiversificare a rețelei .și . 

liceelor și școlilor profesionale, Cb* 
răspunzător mutațiilor- produse - în 
structura necesarului forței de mun
că, în funcție de unele priorități 
stringente in formarea specialiștilor 
în anumite domenii de activitate. 
Este edificatoare, in acest ■ senă, tex- 
periența pozitivă acumulată in ul
timii ani în procesul extinderii pro
filurilor industrlal-agricol in licee și 
școli cu clasele I—X din comune, 
printr-o colaborare permanentă cu 
unitățile economice, principalii be
neficiari ai forței de muncă: pregă
tite in aceste școli.

în prezent, învățămîntul liceal mu
reșean Cuprinde peste 34 000 elevi, 
cel profesional — peste 8’000 ; sînt 
organizate școli cu treapta I de li
ceu în mediul rural ; a fost con
siderabil extinsă rețeaua claselor de 
la învățămîntul seral »și profesional. 
Toata aceste măsuri constituie pre
mise esențiale in realizarea hotărî- 
rilor conducerii superioare da partid 
privitoare la înființarea în toate co
munele. unde există numărul de e- 
levi necesar, a treptei I de liceu și 
trecerea treptată lâ generalizarea 
invățămintului da 12 ani, inclusiv 
prin înființarea claselor din treapta 
a- II-a de liceu in noile centre agro
industriale.

S-a îmbunătățit colaborarea dintre 
licee și școli profesionale cu între
prinderile șl prin participare» unor 
cadre de conducere din întreprin
deri Ia stabilirea măsurilor ce s« 
impun pentru perfecționarea organi
zării instruirii practice și folosirea 
rațională a atelierelor proprii, opti
mizarea înoadrăril disciplinelor teh
nologice și practice.

Procesul instructiv-educativ din 
fiecare unitate școlară, ținind sea
ma de principiul integrării cu'pro
ducția, cercetarea și practica socipl- 
politică, se .fundamentează .pe in
strucția politehnică, realizată prin 
conținutul și activitatea de la. disci
plinele fundamentale ,.și de specia
litate. De aceea, e-« acordat o im
portanță deosebită în proiectarea 
lecțiilor pentru asigurarea unei le
gături organice între conținutul dis
ciplinelor de învățămint și. activita
tea și conținutul disciplinelor de spe
cialitate și tehnologice, precum șl în
tre acestea și conținutul practicii în 
producție.

Pornind de la realitățile județu
lui nostru, am căutat ca printr-o 
colaborare permanentă cu conduce
rile unităților productive, specialiș
tii să faciliteze elevilor contactul cu 
mașinile și utilajele de înaltă teh
nicitate pe care își’Vor desfășura ac
tivitatea după absolvirea .școlii. S-a 
acționat, în acest sens, ca toate ca
drele didactice, indiferent de specia-

nizată sub directa îndrumare- a 
comisiilor județene de profil, 
respectiv a munîcipiului 'Bueureștl, 
se va desfășura pe centre de 
concurs și genuri artistice de in
terpretare și creație în diferite 
localități ale țării. Etapa județeană 
a festivalului șe va caracteriza 
prin îmbogățirea repertoriilor for
mațiilor promovate cu noi lucrări 
din creația românească contem
porană — cintece de masă, marșuri; 
piese de teatru, filme, creații în 
versuri — ancorate în actualitatea 
noastră socialistă. In aoeșt scop 
vor fi publicate, spre exemplu, noi 
lucrări de repertoriu, premiate la 
concursurile de creație organizate 
in etapa de masă a festivalului 
pentru cîntocul politic, munțito- 
resc-revoluționar, de tjheret și 
ostășesc. ' • ■ ■’ •’

Vor fi organizate, totodată, 
expoziții județene de. artă, plastică, 
artă populară și fotografică, precurn 
$1 de creație tehnico-științlflcă, 
reunind lucrări selecționate pentru' 
etapa județeană a Festivalului 
național „Cîntarea României".

(Âgerpreș)

țle (color). Studenție — spirit, no
vator , ’ .

30,45 Rolul familiei în societateanoas
tră. Marea ■ bucurie .' ;

21,00 Energii neconvenționale (eblor) 
• Energia solară. Documentar 
realizat de Studioul „Al. Sahla"

21,10 Univers, . materie, viață. Emisiune 
de educație materiâUșt-țțilnțiilcă 
(color). Din tainele naturii. Pro
ducție a Televiziunii din Republica 
Socialistă .Cehoslovacă

21,35 Farmecul .muzicii (color), „ Pagini 
i orchestrale . .; ; ’

21;9S Telejurnal . - >
22,00 închiderea. programului

litate, să participe In mal mare mă
sură la activitățile practice ale e- 
levilor, să cunoască in mod con
stant comportarea acestora, să le ex
plice că munca este unica sursă * 
sporirii ayuției naționale. înțelegîn- 
du-și mai bine rolul și locul lor in 
acțiunea de creștere a eficienței pre
gătirii elevilor, conducerile de școli, 
toate cadrele didactice și-au con
centrat atenția asupra realizării unei 
pregătiri științifice de fond, de cea 
mgi bună calitate pe linia predării 
tuturor disciplinelor — mai cu sea
mă ă celor fundamentale — in vi
ziunea practic-aplicativă, experi- 
menial-lnvestigativă, interdisciplina
ry. in strinsă legătură cu cerinței» 
formării în profil șl meserie a e- 
levilor. Predarea noțiunilor și cu
noștințelor' din sfera disciplinelor 
tehnice de specialitate se realizea
ză, din ce In ce mai mult, in ca
drul modulelor de practică produc
tivă; fiind astfel mal mult legate de 
conținutul muncii productive, de 
condițiile concrete de muncă. Toate 
acțiunile de înnoire — in conținut 
și metodologie — a predării s-au 
desfășurat sub semnul cerinței po
licalificării, urmărind o lărgire con
tinuă a orizontului științific și pro
fesional șl elevilor, care sâ le per
mită Integrarea fără dificultate in
tr-o gamă largă de meserii și dome

nii de activitate 
1 ............... . productivă. Acest

mod de lucru ta- 
flIWlT cilițează imblna-I A ill A rea cunoștințelor
I /* I /I teoretice și a de-f\ prinderilor de

j muncă producti-
I vă, cerință majo-

....... .............. ........ . rft a pregătirii 
.................. . specialiștilor in 
togte domeniile de activitate in 
etapa actuală.

Principalii indicator! de eficiență 
educativ-instructivă vin să confirme 
justețea orientărilor pe care le-am 
adoptat în activitatea de conducere, 
îndrumare și control asupra întregii 
munci de educație și instrucție. Prin
tre aceștia, reliefăm creșterea sub
stanțială a nivelului de pregătire al 
elevilor, reflectat de procentele ri
dicate de pxpmovabilitate și de me
diile obținute la examenele de ad
mitere și absolvire din invățămîn- 
tul liceal, profesional și superior, re- 
zulțatele meritorii obținute de ele
vii-noștri Ia. concursurile școlare pa 
discipline, de iiiyățămînt și meserii, 
la .etapele concursurilor cultural-ar- 
tiștieft șl de creație tehnică și știin
țifică din cadrul Festivalului națio
nal „.Cîntarea României", participa
rea elevilor la lucrări în cadrul cam
paniilor agricole și' la alte munci de 
interes edilitar-gospodăresc, însuși 
felul in care se integrează absol
venții noștri, după terminarea stu
diilor. In producție și 4n viață, sub 
raportul. competenței profesionale și 
al atitudinii moral-civice, muncito
rești.

Ih acest an școlar, beneficiind de 
însuflețitoarele' îndemnuri din teze
le-și- orientările formulate de secre
tarul general al partidului, tovarăși^ 
Nicolae Ceaușescu, in cuvîntarea k 
deschiderea anului de învățămint și 
î.n Expunerea de la sfîrșitul lumi 
noiembrie, anul trecut, ne-am pro
pus ca întreaga activitate politico- 

’ educativă și culturală de formare * 
omului nou aâ aibă la bază dezvol
tarea ’dragostei pentru muncă. 
Prin întregul ansamblu de activități 
vom urmări ca: fiecare tinăr să înțe
leagă că trebuie să1 desfășoare o ac
tivitate, permanentă, să-șl aducă 
cohtfibuția' lă ’ dezvoltarea econo- 
mlcb-sbciâlă, la ridicarea gradului 
de( civilizație, a nivelului de trai 
material -și spiritual al patriei 
noastre. •

Minunatele condiții de viață, mun
că și IrivățătUră pe care ni la a- 
sigură societatea socialistă și Împli
nirile din anii măreței „Epoci 
Nfcolae Ceaușescu" vor constitui un 
veritabil imbold, vor mobiliza șl in 
conțihuare toate cadrele didactica 
pentru a-și îndeplini cu cinste, fer
mitate, devotament și competență 
profesională misiunea nobilă ce le-a 
fost încredințată de partid — școa
la reprezentind astfel o trainică cti- 
torte/x’vîeții noastre spirituale, un 
puternic factor de cultură și civili
zație,. determinant pentru viitorul 
comunist- al patriei.

Prof. Ștefan BENT A 
Inspector' școlor general 
ol județului Mureș

Valorile eticii, 
și echității socialiste 
(Urmare din pag. I)
numai o mare semnificație economi
că, .cl și a _ deosebită însemnătate din 
unghiul de vedere al eticii și echită
ții socialiste, al formării și adîncirii 
convingerilor' morale socialiste ale 
oamânilor muncii.

Vorbind despre problemele făuririi 
conștiinței înainta te a- omului socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reliefat cu pregnantă, atit în Tezele 
din aprilie, cit și în Expunerea din 
noienibrte; necesitatea ridicării nive
lului general de cunoștințe al tinere
tului, al oamenilor muncii, necesita
tea lărgirii' orizontului lor cultural. 
Acest comandament nu se referă nu
mai la exigențele decurgind din ne- 
cesitatea' aplicării cuceririlor revolu
ției tehnlcb-știihțifice. din moderni
zarea torțelor de producție. O temei
nică z pregătire profesională și gene
rală, un larg orizont politico-ideolo
gic . cohstituie însăși matricea con
științei socialiste animate de spirit 
revoluționar. Convingerile morale 
temeinice poartă și o profundă în- 
cărfcătură < sentimentală : omul nou 
participă cu întreaga sa ființă la în
făptuirea înalteloridealuri sociale 
ce îi luminează existența. în conștiin
ța morală socialistă,, flacăra caldă a 
aderenței’ afective’se îngemănează cu 
jetul de lumină al rațiunii lucide. O 
unitate exprimînd personalitatea 
omului : hau, unitatea , sa de gind și 
acțiupe în-care se reflectă spiritul 
de angajare patriotic-revoluțio- 
nar cuprins In insufiețltoarea 
chemare adresată de tovarășul 
Nicolae Qeauțescu in Expunerea la 
marele foram democratic de a de
veni’, o puternică s forță a științe! și 
cuihirii, un’ popor care să acționeze 
cu ihtreaga. conștiință și răspundere, 
în spirit revoluționar, șă asigure rea
lizarea» obiectivelor dezvoltării sale și 
sărși aducă, totodată, contribuția la 
dezvoltarea.’generală « științei și cu
noașterii universale.

Prof. dr. Andrei ROTH
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TELEGRAMA ADRESATĂ Domnului general GNASSINGBE EYADEMA
Președinte fondator al Adunării Poporului Togolez, 

Președintele Republicii Togoleze

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

comandant suprem al forțelor armate,

LOME
Din țările socialiste

de participanții la convocarea de bilanț a activului de comandă
și de partid al Departamentului Securității Statului

Activul ds comandă $1 de partid 
al Departamentului Securității Sta
tului. Întrunit in convocarea de 
bilanț, a adresat tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So

cialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate, o telegramă 
în care se spune :

Sărbătoarea națională a Republicii Togoleze Iml oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări.

Am convingerea că relațiile de prietenie și cooperare statornicite Intre 
partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult in viitor, spre binele 
celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și. colaborării internaționale.

Doresc să vă exprim sincere urări de sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate poporului togolez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Adunare festivă cu prilejul celei de-a 30-a aniversări

Coordonatele învățămintului

Mult stimate ți iubite 
tovarășe comandant suprem,

tn atmosfera dc vibrantă ți înălțătoare angajare patrio
tică, de uriaș efort creator și exemplară mobilizare revo
luționară. in care intregul partid și popor acționează 
pentru îndeplinirea neabătută a hotăririlor Congresului al 
XIII-Iea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru 
transpunerea in fapt a obiectivelor și sarcinilor cuprinse 
in magistrala dumneavoastră Expunere prezentată la 
ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a organismelor democratice și 
organizațiilor de masă și obștești, activul de comandă 
și de partid din Departamentul Securității Statului a 
analizat, cu exigentă și răspundere comunistă, in spiritul 
ordinelor, orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, acti
vitatea pe care a desfășurat-o in anul 1988 pentru execu
tarea misiunilor încredințate in apărarea orinduirii so
cialiste.

Cu sentimente de aleasă cinstire și profundă recunoș
tință. a fost adus un fierbinte omagiu activității dumnea
voastră revoluționare. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care de peste 55 de ani v-ați identi
ficat Întreaga viață cu lupta partidului și poporului român 
pentru unitate, dreptate socială și națională, pentru înfăp
tuirea nobilelor idealuri de independență și progres ale 
tării, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră. A fost evidențiat, cu legitimă mindrie, 
rolul decisiv, de excepțională însemnătate, pe care dum
neavoastră. eminent militant comunist șl patriot înflăcărat, 
strateg vizionar șl ctitor de geniu al României socialiste 
moderne, personalitate de excepție a lumii contemporane, 
conducătorul strălucit al mersului nostru neabătut pe 
calea edificării noii orinduiri, îl aveți in elaborarea și 
fundamentarea mărețelor planuri și programe de dezvol
tare economico-socială a țârii, in orientarea energiilor și 
capacităților de creație ale întregului popor, pentru creș
terea puternică, intensivă a industriei, agriculturii și 
celorlalte ramuri ale economiei naționale, in perfecțio
narea continuă a relațiilor sociale — factori hotăritori ai 
înaintării patriei pe drumul de mărețe Împliniri al socia
lismului și comunismului.

Participanții la convocarea de bilanț au elogiat neo
bosita sl exemplara activitate pe care o consacrâți afir
mării României in viața internațională, strălucitele iniția
tive dedicate înțelegerii și colaborării intre popoare, 
justețea și umanismul acțiunilor de politică externă care, 
prin dumneavoastră, au asigurat țării noastre un inalt 
prestigiu mondial, impunindu-vă in conștiința întregii 
omeniri ca un mare Erou al păcii și eminent militant al 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Cu sentimente de profundă stimă și tnaltă considerație, 
au fost adresate mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, 
militant de. frunte al partidului și statului nostru, emi
nentă personalitate a vieții științifice, savant patriot de 
renume mondial, întreaga gratitudine și recunoștință 
pentru contribuția remarcabilă adusă la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne, și externe' a partidului și 
statului noștri». I* înflorirea continuă K'Științei, învătă- 
mîntului si culturii românești, la consacrarea cuceririlor 
cunoașterii umane, prosperității și progresului tuturor

* popoarelor. ”’ ■»’ .'V.ivri-*' ‘
Vă raportăm, tovarășe comandant suprem, că, intr-o 

deplină unanimitate, s-a dat expresie profundului ata
șament al efectivelor Departamentului Securității Sta
tului Ia politica internă și externă a partidului, reafir- 
mindu-ne hotărirea fermă de a acționa neabătut pentru 
integrarea tot mai organică a întregii noastre activități 
in eforturile generale ale poporului mobilizat in uriașa 
epopee de făurire a celei mai drepte societăți pe pămin- 
tul patriei străbune.

Lucrările bilanțului au relevat cu pregnanță că rezul
tatele pozitive obținute in activitatea Departamentului 
Securității Statului șe datoresc conducerii nemijlocite 
de către partid, grijii statornice pe care dumnea
voastră personal, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. o acordați perfecționării continue a 
activității statului democrației muncitorești-revoluționare,

apărării cu fermitate a independenței șl suveranității 
naționale, a cuceririlor revoluției și construcției socia
liste.

In țadrul convocării de bilanț s-a examinat. Intr-un 
profund spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată, 
slabilindu-se măsuri pentru continua ridicare a nivelului 
de vigilență și combativitate al intregului efectiv, care 
să determine creșterea susținută a capacității operative 
a tuturor unităților Departamentului Securității Statului. 
A fost exprimată voința de neclintit ca. pe baza sarci
nilor ce ne revin din documentele Congresului al XIII- 
lea al partidului și din magistrala Expunere din luna 
noiembrie. în executarea ireproșabilă a ordinelor și in
dicațiilor dumneavoastră să acționăm cu abnegație șl 
competență polltico-profesională pentru aplicarea întoc
mai a hotăririlor de partid, respectarea neabătută a legi
lor tării, asigurind in întreaga noastră activitate înfăp
tuirea legalității socialiste și prevenirea infracțiunilor, 
a oricăror fapte antisociale care ar putea să dăuneze 
intereselor poporului, securității statului, progresului 
orinduirii socialiste.

Puternic mobilizați de chemările și Îndemnurile pe care 
Ia marele forum democratic din noiembrie și in Mesajul 
de Anul Nou le-ați adresat intregului popor, vă raportăm, 
tovarășe comandant suprem, că, in spiritul Directivei 
dumneavoastră, vom acționa cu hotărire pentru perfec
tionarea in continuare a activității proprii, a cooperării 
Cu celelalte organe ale Ministerului de Interne, cu ar
mata și gărzile patriotice, cu toate componentele siste
mului național de apărare. Vom diversifica și dezvolta 
conlucrarea cu organismele democrației muncitoreștl-re- 
volutlonare și vom milita, in strinsă legătură cu masele 
populare, pentru sporirea contribuției aparatului de secu
ritate Ia întărirea răspunderii și respectului față de 
lege, a ordinii de drept constituționale in toate sectoa
rele de activitate. Vom face totul pentru a zădărnici 
orice intenție de a se lovi în cuceririle revoluționare ale 
poporului, fiind necruțători fată de cei care se pun în 
slujba dușmanilor țării și trădează interesele României 
socialiste.

Sîntcm ferm botăriți să promovăm consecvent spiri
tul revoluționar in întreaga activitate, să ridicăm necon
tenit nivelul pregătirii politico-ideologice, militare și 
profesionale, al răspunderii comuniste in îndeplinirea 
sarcinilor și misiunilor încredințate.

Pe deplin încrezători in viitorul de muncă și creație 
socialistă ai patriei, ne angajăm in fața partidului, a 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe coman
dant suprem, că vom acționa cu neclintit devotament 
și înaltă răspundere patriotică pentru a intlmpina Con
gresul al XIV-lea al partidului și cea de-a 45-a ani
versare a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă cu rezultate exemplare in 
iudeplinirea obiectivelor stabilite de partid in domeniul 
apărării securității statului.

Cu cele mai înălțătoare sentimente de dragoste și 
nemărginită admirație, cu care vă urmăm neabătut în 
gînd și faptă, vă rugăm respectuos să ne permiteți a 
vă adresa, din «dineul inimilor, dumneavoastră, marele 
fiu • al națiunii române, Cu ocazia apropiatei aniversări 
a zilei dc naștere și a ihdelungatei și eroicei activități 
revoluționare, urare^ noastră fierbinte de sănătate și 

s.'ifcrtcirc; de arii multi și' luminoși în fruntea partidului 
și statului, pentru a conduce cu aceeași strălucire desti
nele comuniste ale patriei spre noi și tot mai glorioase 
victorii.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe coman
dant suprem, că, intr-o unitate de nezdruncinat cu in
tregul popor in jurul partidului, al secretarului său ge
neral. vom acționa fără preget, cu toată capacitatea și 
hotărirea, pentru executarea întocmai a ordinelor dum
neavoastră. purtînd în conștiință flacăra mereu vie a 
patriotismului revoluționar, voința fermă de a fi întot
deauna Ia datorie și de a răspunde cu toată dăruirea 
și abnegația la chemarea partidului, a țării și a coman
dantului suprem, pentru apărarea orinduirii socialiste, a 
independentei și suveranității Republicii Socialiste Româ
nia.

Să frăiti, tovarășe comandant suprem I

Cu prilejul celei de-a 30-a aniver
sări a victoriei revoluției — Ziua 
națională a Republicii Cuba —, joi a avut ■ - -
„Adesgo" din Capitală 
festivă.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
numeroși oameni ai muncii, precum 
și membri ai Ambasadei Republicii 
Cuba la București.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Elena Căpită- 
neanu. prim-secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 4 al Capitalei.

Tot ceea ce s-a realizat în Repu
blica Cuba — a spus vorbitoarea — 
în cei 30 de ani care au trecut de 
la victoria revoluției este rezultatul 
nemijlocit, ai muncii creatoare pe 
care o desfășoară harnicul popor 
cubanez, sub conducerea partidului 
său comunist. Oamenii muncii, co
muniștii. toți cetățenii României so
cialiste cunosc și apreciază activita
tea susținută a poporului cubanez, 
bucurîndu-se sincer de marile sale 
realizări.

Relațiile de prietenie, solidaritate

loc _ la întreprinderea
o adunare

și colaborare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist din 
Cuba, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Cuba, a sub
liniat vorbitoarea, s-au dezvoltat 
continuu. îndeosebi ca urmare a con
vorbirilor și înțelegerilor convenite 
la cel mai înalt nivel, care au des
chis noi posibilități de extindere și 
conlucrare.

A luat apoi cuvîntul Jaine Gisperi, 
consilier al Ambasadei Republicii 
Cuba la București, care a arătat că 
o dată cu victoria de la 1 ianuarie 
1959 pentru prima dată in istoria 
Cubei puterea a trecut in mina po
porului. în prezent, politica econo
mică a Cubei urmează o cale ascen
dentă în edificarea fermă a socialis
mului, poporul obținind realizări in 
toate domeniile de activitate — eco
nomic. educație, știință și sănătate. 
Referindu-se Ia raporturile cubanezo- 
române. vorbitorul a relevat că re
lațiile- de prietenie. solidaritate și 
colaborare multilaterală dintre cele 
două țări și popoare înregistrează 
un curs mereu ascendent, creîndu-se 
noi posibilități de extindere și cola
borare dintre România și Cuba.

Oriunde te-ai afla pe pămîntul 
Bulgariei vecine, intilnești semne
le puternice ale devenirii socialis
te/-Vizitatorului îi rămin. desigur, 
în' minte unicatele in artă și ar
heologie de la Vălcitrăn și Pana- 
ghiuriște, monumentele grecești 
și romane, ruinele vechilor capita
le bulgare, profilurile inedite ale 
Smolianului, această bijuterie ar
hitectonică 
nantă este 
noastre, a 
oamenilor, 
daugă zestrei 
nerațiile precedente noi și durabile 
comori pe calea făuririi civiliza
ției socialiste.

Sofia, capitala Bulgariei, unul din 
vechile orașe ale Europei, trăiește 
astăzi tinerețea tumultuoasă a unui 
puternic centru economic și cul
tural. Oraș care „crește și nu Imbă- 
trinește" — după cum glăsuiește 
inscripția de pe emblema sa — 
Sofia crește și întinerește prin pa
siunea cu care este căutat noul, 
îmbogățindu-se datorită minții cu
tezătoare și a 
brațelor harnice ----------------------
ale fiilor ei.

în „Piața Bul
gariei", din cen
trul Sofiei, ne 
întimpină, parcă 
intinzînd brațele 

venit", 
culturii poporului, fnonu- 

arhitectonic

din Rodopi : impresio- 
materializarea. în zilele 
hărniciei și abnegației 
care au adăugat și a- 

lăsate de ge-

însemnări
din R. P. Bulgaria

CĂLĂRAȘI : Repere social-edilitare
70 de farriilii de siderurgiști din 

Călărași și-au petrecut. Anul Nou 
în tot atîtea apartamente noi din- 
tr-un bloc dat în folosință pe strada 
Mușețelul din zona Mircea Vodă, . 
unde a prins contur un cartier care 
însumează peste 40 de blocuri de 
locuințe.

— La dispoziția oamenilor mun
cii din Călărași. în majoritate si- 
derurgiști și constructori ai marelui 
combinat, au fost puse în 1988 peste 
1 200 apartamente — ne spune to
varășul Gheorghe Dragomir. pri
marul municipiului. Dar bilanțul 
realizărilor noastre in domeniul

edilitar-gospodăresc este, fără în
doială. mult mai bogat. A fost 
încheiat sistemul de canalizare in 
noile cartiere, s-a dat in folosință 
stația de, epurare a apei uzate cu 
un debit de 300 litri pe secundă, 
au fost deschise noi 
prestări servicii pentru populație 
și noi 
acest an. avem programe mult mai 
ample și mobilizatoare, pe care 
ne-am angajat să le îndeplinim . 
întocmai și chiar in avans, astfel 
incit municipiul Călărași să devină 
o așezare modernă, tot mai înflori
toare.- (Mihail Dumitrescu).

unități de
magazine comerciale. în
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ACTIVUL DE COMANDĂ Șl DE PARTID 
AL DEPARTAMENTULUI SECURITAJII STATULUI

Calitate și punctualitate

HANDBAL • în ziua a doua a 
turneului internațional masculin de 
handbal de ia Paris, echipa Româ
niei a întrecut cu scorul 
(12—10) selecționata de 
Franțej, Alte rezultate ; 
Beții ni — Banik. Karvina______
vaqja), 29—22 ; Neva Leningrad"-n,; 
Miibertshofen (R, F. Germania) 
30—17. • Rezultate înregistrate in 
competiția internațională masculină 
de handbal ce se desfășoară în ora
șul suedez Gdteborg : Suedia — Is
landa 23—24 (13—11) ; Danemarca — 
Bulgaria 28—20 (16—6) ; Islanda — 
Danemarca 24—22 (12—11); Suedia — 
Bulgaria 27—21 (14—10).

FOTBAL. Campionatul mondial 
de fotbal in sală a continuat cu dis
putarea altor patru meciuri din ca
drul grupelor sferturilor de finală, 
în care s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Olanda — Italia 4—1 
(2—1) ; Ungaria — Belgia 2—2 (0—1); 
S.U.A. — Paraguay 2—0 (1—0) ;
Brazilia — Argentina 6—3 (2—0). în 
clasamentele celor două grupe con
duc echipele Braziliei — 4 puncte 
(grupa A) și Belgiei — 3 puncte 
(grupa B).

ȘAH. După cum relatează revista 
Federației internaționale de șah, cel

de 23—22 
tineret a

Dj-namo.. 
(Cehoslo-’’

(Urmare din pag. I)

supapele, bielele, pistoanele si al
tele, făcindu-se mai puțin simțită 
lipsa acestora. De asemenea, tre
buie arătat că au fost extinse une
le procedee, cum este metalizarea, 
și la alte repere importante, că a 
crescut numărul centrelor unde se 
efectuează această operație, mă- 
rindu-se, totodată, și numărul ate
lierelor unde se recondiționează 
piese pentru pompele de injec
ție ; de asemenea, au fost asimila
te noi tehnologii, toate acestea 
ducind la imbunătâtirea generală 
a aprovizionării cu piese de 
schimb. Tot în scopul acoperirii 
unor piese deficitare s-a trecut la 
redistribuirea reperelor existente 
in plus între bazele de aprovizio
nare județene și intre unități, pre
cum și la confecționarea de piese 
noi în unitățile de mecanizare sau 
in întreprinderile industriale din 
județ. Alte piese și subansamble 
trebuie produse insă de întreprin
derile apartinînd Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
care au obligații contractuale in 
această privință. Printre unitățile 
care se înscriu cu restante mari in 
livrarea unor repere oe provoacă 
dereglări în procesul de reparații

se numără Întreprinderile ..Rul
mentul" șt „Tractorul" din Bra
șov, întreprinderea de piese tur
nate din aluminiu și pistoane Sla
tina, întreprinderea de mecanică 
fină din Sinaia. Întreprinderea 
..Independența" din Sibiu. între
prinderea „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț și altele. Centralele de re
sort care tutelează aceste unități 
sint datoare să întreprindă de ur
gență măsuri pentru a determina 
factorii de răspundere din unită
țile amintite să acționeze astfel 
incit să livreze in cel mai scurt 
timp piesele necesare.

Cu atit’ mai mult se pune acum 
problema calității reparațiilor, cu 
cit este bine cunoscut că produc
țiile mari prevăzute a se obține 
în acest an depind in bună măsură 
de funcționarea tractoarelor și 
mașinilor agricole la capacitate 
maximă pe întreaga durată a cam
paniilor. Tocmai pentru a nu se 
ajunge la depistarea cu întirziere 
a unor defecțiuni, atunci cind uti
lajele urmează să fie scoase în 
cîmp, controlul de calitate trebuie 
întărit in toate fazele de reparații. 
De asemenea, comisiile de recep
ție, obligate să controleze în amă
nunțime utilajele, au datoria să

manifeste maximum de exigență 
în timpul probelor și verificărilor, 
astfel incit nici un utilaj să nu 
iasă pe poarta atelierelor dacă nu 
corespunde din toate punctele de 
vedere normelor tehnice stabilite, 
dacă nu are toate anexele din do
tare puse la punct.

In aceste zile, cind activitatea de 
reparații în centrele specializate si 
ateliere se intensifică la maximum, 
organele și organizațiile de partid, 
organele agricole, consiliile agro
industriale, cadrele de conducere 
din unitățile agricole trebuie să 
manifeste exigență sporită pentru 
respectarea perioadei de reparații 
și executarea unor lucrări de cali
tate. Nu mai mică este răspun
derea specialiștilor agronomi direct 
interesați in buna funcționare a 
utilajelor agricole pe toată durata 
campaniilor, care sînt datori să 
participe la efectuarea probelor Ia 
toate tractoarele și mașinile agri
cole din dotare, pentru a confirma 
buna calitate a reparațiilor sau a 
face ctivenitele observații. Este o 
măsură absolut necesară pentru a 
bara calea utilajelor reparate ne
corespunzător.

Lucian CIUBOTARII

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :

mai bun coeficient „Elo“ pe anul 
1988 îl are campionul mondial Gări 
Kasparov — 2 773 puncte, urmat de 
Karpov — 2 750 puncte. Short1 — 
2 650 ppnete, .Beliavski și .„Speelțpgn 
T cițe '164(1, puncte, tyanciițk — 
2 $35 puncte. Salov— 2'$30 puncte 
ețc.ji,: .•« „țv; , stenii

: SCHI. Cea de-a doua' probă mascu
lină de slalom special desfășurată 
pe pirtia de la Pilla (Italia), in ca
drul „Cupei Europei" la schi, a re
venit francezului Didier Bouvet, 
cronometrat in două manșe cu 
timpul de l’27”27/100. L-au urmat 
iugoslavul Grega Benedik (1’27”72/ 
100) și cehoslovacul Peter Jurko 
(l’27”78/100).

BIATLON. Proba de ștafetă 4x7,5 
km din cadrul concursului interna
țional de biatlon de la Boroveț 
(Bulgaria) s-a încheiat cu victoria 
echipei iugoslaviei, cronometrată .in 
Ih 31’26”.

CICLISM. Uniunea internațională 
de ciclism l-a desemnat pe Lutz 
Hăsslich (R.D.G.) drept cel mai bun 
ciclist amator din anul care a tre
cut, Hăsslich a ciștigat. titlul olimpic 
la viteză, precum și 8 curse - pentru 
„Marele premiu" disputate în dife
rite orașe din Europa. Hăsslich, in 
virstă de 30 de ani, a declarat că va 
participa și la Olimpiada din 1992 de 
la Barcelona.

„a bun 
Palatul . .
ment arhitectonic de deosebită 
grandoare și frumusețe, devenit un 
autentic centru spiritual al țării. La 
realizarea acestui impresionant, 
complex cultural au contribuit nu 
numai arhitecți. ingineri și spe
cialiști constructori de diferite pro
filuri. ci și mulți artiști : pictori, 
sculptori sau decoratori, care au 
realizat, sculpturi, mozaicuri, ba
soreliefuri sau fresce, tapiserii ce 
redau scene de seamă din istoria 
poporului bulgar sau transpun ar
tistic imagini din viața nouă, socia
listă a țării. In sălile palatului se 
desfășoară spectacole de teatru, 
concerte, simpozioane, congrese, 
conferințe naționale și internațio
nale. in special pe teme științifice.

De altfel, dezvoltării științei, ac
celerării progresului tehnic, care 
pătrund tot mai larg în toate sfe
rele vieții, li se acordă o deose
bită atenție. Pretutindeni, cuvintul 
de ordine este : calitate, eficiență, 
conectare permanentă la nou. la 
cuceririle științei și tehnicii. în 
acest context, de grijă prioritară 
se bucură invățămîntul 
„învătămîntul este în 
dernizare, fiind dirijat 
ciență și calitate — ne 
dor Anghelov, adjunct al ministru
lui învățămintului. Școala se află 
intr-un proces de legare mai 
strinsă cu necesitățile vieții, ale 
practicii, ale economiei naționale, 
urmărindu-se -intelect ualizarea- 
crescîndă a activităților produc
tive".

Conform programului integral 
de dezvoltare a învățămintului, a- 
dopțgț de. Plenara Comitetțilui 
Central . al Partidului Comunist 
Bulgar;, din. iulie. 1988. se va .trece 
la generalizarea unui nou gen de 
liceu, liceul unic politehnic, care 
cuprinde elevii din clasele 1—12 
și este organizat în trei trepte, ur
mărindu-se o bună pregătire, atit 
generală, cît și politehnică. în o- 
rientarea profesională, ne spune 
adjunctul ministrului invățămîntu- 
lui. se ține cont de aptitudinile 
copiilor și, în funcție de acestea, 
se urmărește diferențierea și sil-.

și cultura, 
plină mo- 
spre ef i- 

spune To-

mutarea dezvoltării lor intelectua
le. S-a creat un astfel de sistem 
care permite ca Încă din clasa a 
V-a elevul să-și poată alege dis
ciplinele care-1 pasionează și pen
tru care beneficiază in plus. în 
clasele V—VII, de 2 ore, iar in 
clasele ulterioare de 4 ore. crein- 
du-se astfel posibilitatea ca elevii 
să se pregătească și pentru răhiura 
preferată din cadrul învățămintului 
superior.

O preocupare deosebită, afirmă 
interlocutorul, este 
pentru alcătuirea 
școlare. S-a trecut, 
prima dată, la alcătuirea manuale
lor pe bază de concurs. Mai ipulte 
colective de cadre didactice au 
propus diferite variante de ma
nuale. în alcătuirea cărora s-a 
ținut cont de același program de 
învățămint. prezentat însă in va
riante diferite. A fost aleasă va
rianta care a obținut cele mai bune 
calificative din partea comisiei de 
evaluare. „Acest procedeu — ne 
spune interlocutorul — necesitind 

nu numai mal 
mulți autori, dar 
și mai multă
rriuncă, este deș
tul de complicat. 
Nimic nu este 
însă prea fnult 
cind se are în 
vedere formarea 

de cadre competente necesare atît 
în prezent, cit și in viitor." Tot în 
vederea unei mai bune pregătiri, 
s-au introdus în licee o serie de 
discipline noi, intre care ..Morală 
și drept", „Estetică", „Societate și 
personalitate".

Una dintre liniile directoare ale 
reformei este legarea cit mai 
strinsă a învățămintului de cerce
tare și producție. Se urmărește re
zolvarea a numeroase' teme da 
cercetare din sectorul productiv 
cu ajutorul studenților și chiar al 
elevilor. Se încearcă, ne spune 
interlocutorul. angrenarea tine
retului studios in îndeplinirea 
unor sarcini de mare răspundere, 
legate de dezvoltarea economico- 
socialâ a tării, de introducerea in 
practică a celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii contempora
ne. Sute de studenți și elevi, con- 
stituiți in brigăzi de tineret, pe 
lingă obiectivele economice, au ca 
sarcină de a contribui la asimila
rea in producție a noutăților teh- 
nico-științifice. Aflăm că circa 
1 290 000 de tineri participă, în 
diferite forme, la creația științifică 
și tehnică. Prima expoziție „Ti
neretul bulgar și ideile sale asupra 
tehnologiilor viitorului" a Ilustrat 
pasiunea cu care participa tinerii 
la creația științifică. Cele 700 da 
machete, modele și planuri pre
zentate la expoziție au 
atenția este orientată, 
asupra ideilor originale, 
a stirnit un viu interes 
cadrelor din unitățile 
și din cercetare. Și nu e de mira
re, "deoarece, intr-un singur an, în 
Bulgaria au fost înregistratenu ' 
.mai ..puțin ,,de?©Q.. invenții: ale t 
tinerilor.

Bucurindu-se de condiții deose
bite oferite de societate școlii, în
vățămintului, tineretul studios din 
țara vecină este animat 
de a-și pune cit 
valoare 
creator, 
continue

mai 
talentul și 
în interesul 
a patriei sale.

Cornelia

r a
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 13 ianuarie» ora 
20 — 16 ianuarie, ora 20, în țară : vre
mea se va menține relativ caJdă pen
tru această perioadă a anului, Izolat

și aceea 
manualelor 

’ ’ pentru

arătat că 
îndeosebi. 
Expoziția 
în rindul 

economice

de dorința 
deplin in 
potențialul 
dezvoltării

COST1N

sint posibile precipitații in. nordul ță
rii. Temperatura aerului va fi cuprin
să ziua între zero și 10 grade, lat 
noaptea intre minus 7 și plus 3 ■ grade. 
In zonele joase se va mal semnala 
ceață. In București : vremea se va 
menține relativ caldă pentru această 
dată, cerul va fi degajat, vtntul va 
sufla slab. Temperatura maximă va fi 
cuprinsă ziua intre 4 și 8 grade, Iar 
noaptea intre minus. 3 .și zero grade. 
Dimineața sint condiții de ceață!

[se

SIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERIIC

} • „ANTIDOT" CONTRA ARÎ-
I DITĂȚII. Cercetători de la Universitatea 
’ din Khartum (Sudan) și de la Institutul 
\ britanic de ecologie terestră au realizat, in 
i colaborare, un interesant experiment vizind 
1 sporirea capacității de rezistență a arborilor 
i plantați in zonele de deșert. Astfel, in puieți 
.' de arbori care urmau să fie răsădiți in zone 
ț deosebit de aride au fost injectați polimeri 
( — amide poliacrilice și alcooluri polivinilice
) — care au proprietatea de a reține, practic,
l fiecare picătură de apă cu care vine in con- 
? tact planta respectivă, fie prin frunze, fie 
ț prin rădăcini. După o perioadă destul de 
i îndelungată de observație, s-a stabilit. cu 
’ claritate că plantele supuse unui asemenea 
l tratament — mai precis puieți de eucalipt 
[ și de salcim — rezistă mult mai bine in so- 
l Iul arid.
I S-a constatat că prezența in țesuturile 
■ vegetale a acestor substanțe nu Împiedică 
1 deloc desfășurarea procesului normal de 
l creștere. Treptat, substanțele se descom- 

pun, dar intr-un interval de timp suficient 
) de lung pentru ca plantele să poată dez

volta un sistem radicular capabil să extragă 
necesarul de apă din sol. Se precizează că 
aplicarea unei astfel de metode poate pre
veni procesul de deșertificare și contribui 
la ameliorarea solurilor în țările in curs de 
dezvoltare cu mari suprafețe aride ame
nințate să-și piardă complet fertilitatea.

• CALCULATOARE COMAN
DATE VERBAL. Firma niponă „Hita
chi" a realizat un dispozitiv cu elemente de 
„inteligență artificială" care poate stabili cu 
precizie deosebirea intre vocile diferiților 
utilizatori. Față de instalațiile asemănătoa
re produse pină in prezent, noul dispozitiv 
nu procedează la compararea vocii de iden
tificat cu cele înregistrate in memoria ei, 
ci efectuează o analiză complexă a vorbirii 
persoanei testate. Una dintre cele mai im
portante aplicații ale acestui analizor va 
fi utilizarea sa la calculatoarele care vor fi 
comandate verbal.

• INSTALAJIE TV COMPLEXA.
Specialiști sovietici au pus la punct o

Deși evenimentele tradiționale 
„de virf" care marchează începu
tul fiecărui an au trecut, parti- 
cipanților li se oferă in continua
re posibilitatea de a-și valorifica 
in condiții optime șansele de cîș- 
tig. o dată cu reluarea seriei de 
trageri cu caracter aparte ale anu
lui 1989. Una dintre aceste mari 
ocazii — așteptată de toți parti- 
cipanții care îndrăgesc sistemul 
LOTO — este programată pentru 
duminică, 15 ianuarie a.c., cind va 
avea loc prima TRAGERE EX
CEPȚIONALA LOTO a acestui an. 
Atractivitatea acestui gen de tra
geri se datorește atit frumuseții 
formulei (68 de numere, în cadrul 
a 7 extrageri), cit și paletei am
ple și variate de ciștiguri, con- 
stînd în autoturisme „Dacia 1300", 
excursii peste hotare și importan
te sume de bani. Mai trebuie re
ținut că biletele în valopre de 25 
de lei au acces la întreaga suită 
a categoriilor de ciștiguri și că 
ultima zi pentru jucarea numere
lor favorite este sîmbătă, 14 ia
nuarie 1989.

nouă instalație complexă de televiziu
ne, capabilă să convertească, practic, 
instantaneu imaginile TV în informa
ție digitală, cu ajutorul unui calculator. 
Noua aparatură a și fost instalată pe mai 
multe nave de cercetare științifică. Metoda 
digitală asigură îmbunătățirea calității și 
fidelității imaginilor realizate. De exem
plu, o navă de cercetări geologice utilizea
ză. in prezent, noile camere TV pentru 
studierea nodulilor feromagnetici situați la 
adincimi submarine de peste 6 km. Un sis
tem similar de transformare a imaginilor 
TV în informație digitală a fost implemen
tat șl la un observator astronomic, care îl 
folosește pentru descoperirea caracteristi
cilor unor aștri situați la distanțe de mili
oane de ani-lumină de Terra.

• CELULE SOLARE MAI 
COMPETITIVE. Specialiștii Centrului 
de cercetări „Sandia National Laboratories'* 
din S.U.A. au reușit să pună la punct un 
panou de celule fotovoltaice cu un randa

i n a
• Chirița tn Iași : GIULEȘTI (17 55 46) 

..................... ‘ " AURORA17: 19 
(80 49 85) 
MUNCA

— 9: 11; 13;
(35 04 66) — 9
• Miracolul :
— 9; 11; 13; .
(21 50 97) — 13; 17; 19
• Evadarea : FLOREASCA
— 9: 11; 13; 15; 17: 19
• Să-ți vorbesc despre mine : UNION 
(13 49 04) — 9: II; 13; 15; 17; J9
• Cantemir: DRUMUL SĂRII (31 2813)
— 15; 17: 19
• Hanul dintre dealuri t POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17: 19
• Unde ești, copilărie — 9: 
Muzica e viața mea — 15; 
DOINA (16 35 38)•(II

13: 17; 19.
ii; 13: 15:

FERENTARI
13; 17; 19,

(33 29 71)

II; 13. 17: 19 ;
PATRIACălătorie peste mări :

86 23) — 9: 12: 15.15: 18,30 Moment glorios : SCALA 
9: 11; 13: 15: 17; 19

_ Sonata Kreutzer : SALA MICA A 
PALATULUI
(13 63 84) — 9:
• Locuri tn
(16 28 79) — 9:
• Sentință suspendată : 1
(14 74 16) — 9; 11 ț 13; 15: 17;

— 17,30,
12: 15: 18inimă :
11; 13; 13:

ment de conversie de 31 Ia sută, ceea ce 
reprezintă un record in domeniul valori
ficării energiei solare. Pină acum, panouri
le de celule fotovoltaice produse in mod 
curent aveau un randament de maximum 20 
la sută, iar cele experimentale nu depășeau, 
în general, 26 la sută. Secretul succesului 
înregistrat recent de specialiștii americani 
constă in faptul că ei au suprapus două ti
puri de celule diferite, respectiv unele pe 
bază de arseniură de galiu. și celelalte, pe 
bază de siliciu. Rezultatul este că noul pa
nou captează lumina solară într-un spec
tru de frecvență mai larg, ceea ce face ca 
și randamentul de conversie in energie elec
trică să fie mai ridicat. Se apreciază că 
prin noile perfecționări ale celulelor foto
voltaice energia solară tinde tot mai mult 
să devină o alternativă reală a surselor 
convenționale.

• ANVELOPE ANTIDERAPAN
TE Specialiști din cadrul Universității 
din Langzhou, R. P. Chineză, au realizat un

(11 03 72)

FESTIVAL
VICTORIA 
17: 19

LUMINA 
19

• 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
• Unde riurile curg repede
VIȚA (17 08 38) — 9; II; 13; '
• Vă place Brahms : 
(59 53 )5) — 10: 12,15: 14,30;
• Strada ehitarlștilor 
(50 43 58) — 15; 17: 19
• Transport secret : 
(81 68 88) — 15; 17: 19
• Patrula de noapte s 
(10 67 40) —■ 15; 17: 19
• Sacrificiu suprem :
(83 50 13) — 9: II; 13; 15;

GRI-
13: 17: 19
STUDIO 

16,43: 19 
BUZEȘTI

COTROCENI
VIITORUL

CULTURAL : 17: 19

Poves-

t a t r
• Teatrul Național (14 7171. Salamare) : A douăsprezecea noapte — 
18 : (sala Amfiteatru) : fără nume — 18: (sala
Ultimul set — 18
• Filarmonica ..George
(13 68 75, Ateneul Român)': 
simfonic. Dirijor : Ludovic ___ __
list : Maksim Fedotov (U.R.S.S.) — 18

Un anotimp
Atelier) :
Enescu"ConcertBaci. So-

• Opera Română (13 18 57) x
firile lui Hoffmann — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48)
lesa Maritza — 18 *
• Teatrul Mic (1.4 70 81) t O
drăguță cu o floare și ferestre spre 
Nord — 18.30
O Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Lewis șî Alice — 19
• Teatrul de comedia (16 64 60) : Regele loan — 18
• Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala
Magherq) : Karamazovri — 17,30*,
(saia Studio) : La un pas de fericire— 18,30
• Teatrul Qiulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Solness, constructorul — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăria- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Savoy, 
Savoy — 18: (sala Victoria, 50 58 65) x Varietăți pe portativ — 19
• Ansamblul artistic ^.Rapsodia 
română- (13 13 00) ; Gintă, ciocirlie î
— 18
• Teatrul
Vrăjitorul
— 18
ifr Teatrul
Victoria) :
— 11 (sala Cosmonauțllor, 11 12 04) x Visul unei nopți de vară — 17,30
• Circul București (10 41 95) x Stelei© circului — 18,30
• Studioul de teatru T.A.T.C. 
(15 72 59) : Dalbul pribeag — 18,30

T Con-

femeie

,.Ion Creanga- (50 26 55) : 
din Oz — 9; Pistruiatul
„Țăndărică" (15 23 77. sala 
Aventuri cu Scufița Roșie

nou tip de anvelope pentru autovehicule, 
care previn deraparea acestora pe piste de 
rulare extrem de alunecoase. în condiții de 
polei, zăpadă sau de ploaie. Cauciucurile 
respective sînt prevăzute cu crampoane din 
material ceramic, care permit reducerea 
distanței de frinare, chiar la viteze consi
derabile.

• DIAGNOSTIC RUTIER UL
TRARAPID. Danemarca a devenit prima 
țară din lume In care s-a dat in folosință 
un sistem computerizat de semnalizare a 
stării principalelor șosele. Sistemul este 
alcătuit din 26 de stații, care măsoară pa
rametrii de bază ai atmosferei (viteza vîn- 
tului, temperatura și umiditatea aerului, 
presiunea atmosferică), dar și temperatura 
și umiditatea carosabilului. în funcție de 
datele recepționate, un calculator stabilește, 
la fiecare 10 minute, prognoza pentru ur
mătorul interval de timp. Informațiile ast
fel obținute sint transmise operativ postu
rilor de radio și televiziune, cît și patru
lelor de poliție a circulației.

• PROGRESE ÎN DOMENIUL ț 
TRANSPLANTURILOR. ° echiPft ț
chirurgi canadieni a realizat cu succes, in 
premieră mondială, o intervenție constînd 
in transplantarea unui nerv de la un do
nator uman. Este vorba de nervul sciatic 
sting, care a fost inlocuit unui copil in 
virstă de nouă ani, după ce a suferit un 
grav accident. In mod obișnuit, la trans
plantul de nerv se folosește propriul țesut 
nervos al pacientului, in scopul de a se pre- 
întimpina efectul de respingere din partea 
organismului. Chirurgii canadieni âu înlo
cuit o porțiune de 23 de cm de nerv, 
„restaurînd" astfel numărul inițial de fas
cicule ale nervului afectat. De reținut că 
prelevarea a peste 40 de cm de țesut ner
vos din diferite zone ale corpului determină 
o gravă afectare a sistemului senzorial. 
Tocmai pentru a preveni o asemenea si
tuație sau amputarea piciorului, chirurgii 
din Canada au recurs la implantarea unui 
segment de nerv de Ia un donator.
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România socialistă acționează cu fermitate 
și consecvență pentru dezarmare, pentru 
eliminarea tuturor armelor chimice și nucleare

CUCERIRILE GENIULUI UMAN SĂ SLUJEASCĂ IN EXCLUSIVITATE ORIENTUL MIJLOCIU
PROGRESULUI POPOARELOR, DESTINDERII Șl PĂCII
Intervenția reprezentantului țării noastre Ia sesiunea 

Conierinfei internaționale a educației

Agenda internațională a consem
nat în aceste zile, ca un eveni
ment de o deosebită importantă in 
ansambluț eforturilor pentru reali
zarea marelui deziderat al dezar
mării, desfășurarea, la Paris, a lu
crărilor Conferinței privind inter
zicerea armelor chimice. Ampla 
participare la această conferință, 
practic a covîrșitoarei majorități a 
statelor lumii, a reprezentat o e- 
locventă expresie a preocupării pe 
plan mondial generate de existenta 
in lume a unor uriașe cantități de 
arme de distrugere în masă — 
chimice, nucleare și de altă natură 
— capabile să distrugă de mai 
multe ori întreaga omenire, însesi 
condițiile menținerii vieții pe 
Pămînt.

România socialistă, pentru care 
■ Înfăptuirea dezarmării se înscrie 

ca un obiectiv primordial al poli- 
! ticii sale externe, a luat parte la 

lucrările Conferinței de la Paris> 
animată de dorința de a-și aduce 
din plin contribuția și sprijinul la 
cauza generală a opririi cursei 
înarmărilor, a eliminării tuturor 

i armelor de distrugere în masă. în 
primul rind a celor nucleare, și, 
in acest cadru, a interzicerii si li
chidării armelor chimice.

Poziția principială, consecventă 
a tării noastre asupra ansamblului 
problematicii de vitală însem
nătate a dezarmării a foști 
puternic reafirmată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Mesajul de 
Anul Nou : „Să acționăm pentru 
realizarea nnor acorduri generale 
cu privire la eliminarea totală, in 
mat multe etape, a armelor nu
cleare, să facem totul pentru în
ceperea, în anul 1989, a tratative
lor privind reducerea substanțială 
a armelor convenționale, pentru 
realizarea unor acorduri privind 
eliminarea armelor chimice, pen
tru reducerea radicală a cheltuieli- 

j lor militare".
în acest spirit. în cadrul Confe- 

f rinței de la Paris, România, subli
niind importanța interzicerii arma
mentului chimic, s-a pronunțat 
pentru o abordare globală a pro
blemelor dezarmării, în contextul 
realităților lumii de azi. Realități 
care diferă radical de cele exis
tente în 1925, cînd a fost semnat 
Protocolul de la Geneva privind 
interzicerea folosirii armelor chi
mice. în acest răstimp, cum se 
știe, s-au petrecut uriașe schim
bări în domeniul înarmărilor. Dacă 
în momentul încheierii Protocolu
lui de la Geneva arma chimică era 
singura armă de distrugere în 
masă, de atunci panoplia acestor 
arme s-a extins și a căpătat di
mensiuni înspăimîntătoare. indeo- 
șebi o dată cu apariția armelor nu
cleare.

Tocmai în lumina acestor reali
tăți, România, ca și o serie de alte 
state, a susținut la forumul din 
capitala Franței necesitatea ca 
problema armelor chimice să fie 
abordată în contextul actual, cînd 
arma nucleară constituie cea mai 
mare amenințare Ia adresa omeni
rii. în această privință, în Decla
rația Guvernului Republicii Socia
liste România în legătură cu adop
tarea documentului final al Confe
rinței de la Paris se subliniază ! 
„Ținînd seama de evoluțiile inter
venite în producerea armelor de 
distrugere în masă, de apariția 
unor noi arme cu mare putere de 
distrugere și, în primul rind, de

Noi acțiuni in sprijinul încetării 
cursei înarmărilor

MANILA 12 (Agerpres). — La 
Manila au început joi lucrările Con
ferinței internaționale pentru pace 
și dezvoltare în Asia și zona Pacifi
cului. în centrul atenției celor a- 
proape 200 de participanți — membri 
ai mișcărilor pentru pace din Fili- 
plne, Australia, Noua Zeelandă, Ja
ponia și alte 15 țări din bazinul 
Oceanului Pacific și Asia de sud — 
se află probleme legate de demili
tarizarea regiunii, lichidarea baze
lor militare străine și a surselor de 
încordare.

La sfîrșitul celor patru zile de 
dezbateri, delegații au programat or
ganizarea unui marș al păcii spre 
bazele militare americane Subic Bay 
și Clark Fields de pe teritoriul fili- 
pinez.

NEW DELHI 12 (Agerpres). — 
Participanții la cea de-a 76-a sesi
une anuală a Congresului oamenilor 
de știință din India, care se desfă
șoară în orașul Madurai, au lansat 
un apel la încetarea experiențelor

Proteste In R.F.G. împotriva proiectelor de modernizare 
a armelor nucleare tactice ale N.A.T.O.

BONN 12 (Agerpres). — O decla
rație a ministrului vest-german al 
apărării, Rupert Scholz, despre „ne
cesitatea" modernizării armelor nu
cleare tactice ale N.A.T.O. a stîrnit 
critici nu numai din partea partide
lor de opoziție, dar și a reprezen
tanților partidelor coaliției guverna
mentale.

Astfel, Olaf Feldmann, expert în 
problemele dezarmării al fracțiunii 
Partidului Liber Democrat în Bun
destag, a relevat că P.L.D. consideră 
că, în prezent nu este necesară 
luarea unei hotărîri de modernizare 
a armelor nucleare.

La rîndul său, Alfred Mechter- 
schelmer, deputat In Bundestag din 
partea Partidului Ecologiștilor, a 
spus că afirmațiile lui Scholz nu fac 
altceva decit să arate că pretinsa 
concepție unitară a N.A.T.O. ser
vește doar pentru justificarea pre
zenței armelor nucleare americane 
în Europa.

Egon Bahr, expert al Partidului 
Social-Democrat în problemele con
trolului asupra înarmărilor, a afir
mat că opiniile lui Scholz lasă im
presia că Germania occidentală mal 
degrabă va spori, decît va reduce 
armamentele. 

apariția armelor nucleare, România 
consideră că orice hotărire privind 
interzicerea armelor chimice tre
buie să fie parte componentă a 
unui ansamblu de măsuri care să 
vizeze interzicerea, producerea, de
pozitarea și folosirea oricăror 
arme de distrugere in masă și, in 
primul rînd, a armelor nucleare".

într-o asemenea viziune atotcu
prinzătoare, țara noastră a subli
niat necesitatea unor acțiuni fer
me pentru interzicerea armelor 
chimice, pentru înlăturarea lor de
plină din arsenalele militare ale 
statelor, a reafirmat, în declarația 
dată publicității, că rămîne fidelă 
semnăturii sale pe Protocolul de 
la Geneva din 1925 și va acționa 
în conformitate cu prevederile a- 
cestuia.

Lucrările Conferinței de la Pa
ris s-au desfășurat intr-un mo
ment cînd dominanta vieții Inter
naționale continuă să o reprezin
te primejdia nucleară. Este o rea
litate de care, așa cum a reliefat 
România, ca și alte țări partici
pante la conferință, nu se poate 
face abstracție. într-adevăr, deși 
s-au înregistrat anumiți pași po
zitivi, faptele arată că spirala înar
mărilor nucleare nu a fost stăvi
lită, că se acționează pentru reali
zarea de noi arme nucleare, pentru 
perfecționarea armelor existente. 
Totodată, a continuat să se dez
volte armamentul convențional, al 
cărui potențial distructiv a sporit 
și mai mult. Pe de altă parte, con
tinuă să se manifeste politica de 
forță și amenințare cu forța, în 
diverse părți ale lumii se mențin 
focare de încordare și conflict, fă- 
cînd să persiste primejdia utiliză
rii armelor nucleare, cu toate con
secințele incalculabile ce ar putea 
decurge din aceasta pentru desti
nele umanității. Sînt tot atîtea rea
lități inexorabile, care arată că ar
mele nucleare reprezintă astăzi 
principalul pericol la adresa păcii 
și vieții tuturor popoarelor lumii, 
înlăturarea acestor arme impunin- 
du-se ca prioritatea cea mai strin
gentă a vieții internaționale.

Tocmai de aceea, în concepția 
României, abordarea problemei in
terzicerii armei chimice în strîn- 
să legătură cu eliminarea armelor 
nucleare, a tuturor armelor de 
distrugere în masă se constituie 
într-o cerință de cea mai mare ac
tualitate, în consens cu interesele 
vitale ale popoarelor. Realismul a- 
cestei poziții este confirmat o dată 
mai mult de faptul că în dezba
terile Conferinței de la Paris un 
șir de țări nealiniate, precum și 
alte țări au subliniat, la rîndul lor, 
necesitatea abordării concomitente 
a problemelor dezarmării nucleare 
și chimice. Prin prismă acestei ce
rințe, o serie de țări au relevat 
faptul că în proiectul de dopument 
final relația dintre armele chimi
ce și cele nucleare nu și-a găsit 
reflectarea necesară, insistînd pen
tru menținerea priorităților exis
tente în domeniul negocierilor de 
dezarmare, așa cum au fost stabi
lite in hotărîrile primei sesiuni 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate dezarmării, din 
anul 1978, în care se prevede ne
cesitatea negocierii cu prioritate a 
interzicerii și eliminării armelor 
nucleare.

Potrivit poziției țării noastre, așa 
cum își găsește reflectare și în 
Declarația Guvernului Republicii 

nucleare, reducerea în continuare a 
stocurilor de arme nucleare pină la 
lichidarea totală a acestora, limita
rea lucrărilor de perfecționare și 
creare a noi tipuri de armamente. 
Oamenii de știință indieni au cerut 
încetarea completă și necondiționată 
a producerii de arme chimice și 
bacteriologice și interzicerea folosi
rii lor. Ei au salutat recomandarea 
făcută de Adunarea Generală a 
O.N.U. privind reducerea bugetelor 
militare ale statelor membre ale 
Consiliului de Securitate, relatează 
agenția T.A.S.S.

BOGOTA 12 (Agerpres). — Co
lumbia a reafirmat necesitatea în
făptuirii dezarmării în toate dome
niile — informează agenția Colpress. 
O declarație a ministrului adjunct 
de externe al acestei țări relevă că 
potențialul de ucidere și distrugere 
pe care l-a generat revoluția teh- 
nico-științifică are ca maximă ex
presie holocaustul nuclear. făcind 
posibilă dispariția speciei umane.

BONN 12 (Agerpres). — O amplă 
manifestație de protest a militanți- 
lor vest-germani pentru pace a avut 
loc în fața bazei militare americane 
de la Heilbronn, unde sînt amplasate 
rachetele nucleare de tipul „Per- 
shing-II“. La manifestație au luat 
parte membri ai organizațiilor pen
tru pace din R.F.G., ai mișcărilor de 
tineret și reprezentanți ai partidelor 
politice. La mitingul care a avut loc 
în fața bazei, vorbitorii au atras 
atenția asupra pericolului pe care il 
reprezintă prezența acestor arme.

★
BONN 12 (Agerpres). — Republica 

Federală Germania speră că în cursul 
acestui an vor fi realizate progrese 
în domeniul dezarmării și noi pași în 
direcția intensificării relațiilor din
tre Est și Vest, a declarat la o con
ferință de presă la Bonn cancelarul 
Helmut Kohl. Șeful guvernului vest- 
german — relatează agenția D.P.A. 
— s-a pronunțat în favoarea redu
cerii cu 50 la sută a arsenalelor 
nucleare strategice, ale S.U.A. și 
U.R.S.S. și pentru realizarea de acor
duri în domeniul reducerii armelor 
convenționale în Europa.

Socialiste România, adoptarea ori
căror măsuri de eliminare a ar
melor nucleare, chimice, conven
ționale trebuie să pornească de la 
necesitatea asigurării securității e-- 
gale pentru toate statele. Este o 
realitate că deținerea armelor nu
cleare, a altor arme cu mare pu
tere de distrugere constituie un 
factor permanent de menținere și 
agravare a încordării, că aceste 
arme reprezintă un instrument al 
politicii de forță, puțind fi folo
site ca mijloc de presiune și șan
taj împotriva altor state. Iată de 
ce, în concepția țării noastre, mă
surile de dezarmare — chimică, nu
cleară, convențională — trebuie să 
se completeze reciproc și să 
fie aplicate simultan, sub un strict 
control internațional, astfel îneît 
să se elimine orice posibilitate de 
șantaj privind folosirea unei arme 
sau alteia, în general de utilizare a 
forței și amenințării cu forța. 
Numai pe această cale se poate 
asigura deplina suveranitate și in
dependență a fiecărei țări, in 
temeiul unor angajamente cores
punzătoare ale tuturor statelor.

Consecventă acestei poziții, 
România s-a pronunțat în cadrul 
lucrărilor Conferinței de la Paris 
pentru încheierea unui tratat sau 
acord general de interzicere a pro
ducerii, folosirii și depozitării 
armelor chimice și a unui tratat 
general universal privind lichida
rea armelor nucleare și a oricăror 
arme de distrugere in masă, înceta
rea producției și experimentării 
acestora, care să intre în vigoare 
în același timp cu Convenția pen
tru interzicerea producției, folosi
rii și depozitării armelor chimice.

în această privință, documentul 
final al conferinței, reafirmind 
solemn interzicerea folosirii arme
lor chimice — așa cum a fost 
stabilită prin Protocolul de la 
Geneva din 1925 — cheamă toate 
statele care nu au făcut încă acest 
lucru să adere la protocolul respec
tiv ; de asemenea, în declarație se 
subliniază necesitatea încheierii, la 
o dată cit mai apropiată, a unei 
convenții globale, atotcuprinzătoa
re și verificabilă efectiv — pe 
durată nelimitată — privind in
terzicerea conceperii. producerii, 
stocării și utilizării tuturor tipuri
lor de arme chimice, precum și 
distrugerea lor. Un rol important 
revine pe această linie Conferinței 
pentru dezarmare de la Geneva, 
care este chemată să-și intensifice 
activitatea în vederea rezolvării 
cit mai grabnice a problemelor 
aflate încă în suspensie și în
cheierii în cel mai scurt timp a 
convenției amintite. Pînă la în
cheierea unei asemenea convenții, 
așa cum se arată în declarația 
finală, statele participante la Con
ferința de la Paris lansează un 
apel general de a se da dovadă de 
reținere și spirit de răspundere.

România, care și cu ocazia Con
ferinței de la Paris și-a reafirmat 
în modul cel mai clar atașamentul 
nedezmințit la nobila cauză a 
asigurării păcii, ca problemă fun
damentală a vremurilor noastre, 
este hotărîtă, așa cum sublinia în 
Mesajul de Anul Nou tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să-și aducă în 
continuare întreaga contribuție la 
înfăptuirea dezarmării, în primul 
find la înlăturarea primejdiei nu
cleare. la realizarea unei lumi mai 
bune și mai drepte, a înțelegerii și 
colaborării între popoare.

Date privind consecințele 
cutremurului din Armenia

MOSCOVA 12 (Agefpres). — Po
trivit datelor oficiale disponibile la 
8 ianuarie, în urma cutremurului de 
pămînt produs în Armenia la 7 de
cembrie 1988 și-au pierdut viața 
24 920 persoane. Au fost spitali
zați 11 859 locuitori, dintre care au 
fost deja externați 8 644. Din zona 
afectată de seism au fost evacuate 
112 077 persoane. Situația epidemio- 
logică în zona sinistrată este nor
mală — a declarat un purtător de 
cuvînt al M.A.E. al U.R.S.S., citat 
de agenția T.A.S.S.

Practicile neocolonialiste 
agravează problemele 
economice ale Africii
LUSAKA 12 (Agerpres). — în ca

pitala Zambiei, Lusaka, se desfă
șoară cea de-a 19-a conferință anua
lă afro-americană.

în alocuțiunea sa, președintele 
Zambiei, Kenneth David Kaunda, a 
criticat practicile Fondului Monetar 
Internațional și ale altor instituții de 
finanțare, care reprezintă o încer
care de amestec în treburile interne 
ale țărilor debitoare, subliniind că 
acordarea de asistență în condiții 
dezavantajoase nu a oferit statelor 
africane posibilitatea de a-și rezolva 
problemele economice, ci, dimpotrivă, 
le-a agravat. Ca urmare, Africa a 
cunoscut o creștere a datoriei ex
terne, paralel cu sporirea prețurilor 
produselor industriale livrate de sta
tele occidentale dezvoltate. Pe de altă 
parte, președintele Kaunda a arătat 
că actele agresive și de diversiune 
ale regimului rasist de la Pretoria 
împotriva țărilor africane „din pri
ma linie" au provocat acestora pa
gube materiale estimate la aproxi
mativ 60 miliarde dolari.

La rîndul său, Jesse Jackson, cu
noscut militant pentru drepturile 
populației de culoare din S.U.A., a 
arătat că țările Africii, deși sînt bo
gate în resurse naturale, se află în 
stare de sărăcie datorită inechități
lor din sistemul economic interna
țional și practicilor statelor indus
trializate. De asemenea, el a subli
niat că Fondul Monetar Internațio
nal și alte instituții de credit de 
acest gen trebuie să-și schimbe ati
tudinea față de problemele econo
mice ale Africii și să contribuie 
efectiv la soluționarea acestora.

GENEVA 12 (Agerpres). — La 
Geneva se desfășoară lucrările ce
lei de a 41-a sesiuni a Conferinței 
internaționale a educației, reuniune 
organizată sub egida UNESCO, la 
care participă delegații din peste 
100 de state, precum și reprezen
tanți ai unor mișcări de eliberare 
națională, organizații internaționale 
guvernamentale și neguvernamen
tale.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor plenare, șeful delegației ro
mâne a subliniat rolul major ce re
vine învățămîntului în procesul de 
formare și educare a tinerei ge
nerații pentru muncă și viață.

Vorbitorul a arătat că, de aproa
pe 20 de ani, întreaga organizare a 
învățămîntului postsecundar în 
România se bazează pe ' integrarea 
învățămîntului cu producția și cer
cetarea.

Referindu-se la contextul în care 
se desfășoară conferință, vorbitorul 
a menționat schimbările rapide șl 
profunde determinate de revoluția 
științifică și tehnologică, decala

încheierea dezbaterilor din Consiliul de Securitate

Largă dezaprobare a folosirii forței 
în relațiile dintre state

NAȚIUNILE' UNITE 12 (Ager
pres). — Consiliul de Securitate al 
O.N.U., reunit la cererea Jamahi- 
riei Arabe Libiene, a încheiat 
dezbaterile asupra situației de t’en- 
siune create ca urmare a doboririi 
a două avioane libiene de către

ATENA; Negocierile 
cu privire la viitorul 

bazelor S.y.A. din Grecia
ATENA 12 (Agerpres). — La 

Atena s-a încheiat joi cea de-a 13-a 
rundă a negocierilor dintre Grecia 
și Statele Unite cu privire la vi
itorul bazelor militare ' americane 
de pe teritoriul elen. După cum a 
indicat purtătorul de cuvînt al gu
vernului grec, cele trei zile de tra
tative nu au dus la înregistrarea 
unor progrese semnificative pe ca
lea apropierii pozițiilor celor două 
părți, între care rămîn importante 
deosebiri de vederi.

Prima rundă de astfel de nego
cieri a ’ avut loc în noiembrie 1987. 
Vechiul acord dintre cele două țări 
a expirat în decembrie 1988 și, în 
cazul în care nu se va ajunge la 
încheierea unuia nou, bazele și in
stalațiile militare americane tre
buie eliminate intr-un interval de 
17 luni.

Președintele S.W.A.P.O. 
despre perspectivele 
problemei namibiene

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres) 
— în cadrul unei întîlniri cu repre
zentanții presei, desfășurată la se
diul Națiunilor Unite din New York, 
Sam Nujoma, președintele Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), a subliniat că în 
viitoarea Namibie independentă vor 
exista șanse egale pentru toți cetă
țenii, indiferent de culoarea lor, re
latează agenția Taniug.

Nujoma este prezent la New York 
pentru a asista la dezbaterile din 
Consiliul de Securitate privind com
ponența Forței O.N.U. de menținere 
a păcii în Namibia, care urmează să 
supravegheze modul în care se apli
că rezoluția 435 a consiliului pri
vind independenta acestui teritoriu.

Cînd s-a instalat la putere, în 1980, 
în urma unui puci guvernamental, 
mai întîi ca șef al serviciilor secre
te, iar puțin mai tîrziu preluînd di
rect frînele conducerii în Coreea de 
Sud, fostul dictator Chun Doo Hwan, 
desigur, nu bănuia că avea șă-și în
cheie cariera lipsită de glorie ca 
exilat într-un templu budist dintr-o 
zonă periferică a țării. Drumul stră
bătut pînă a ajunge aici a fost mar
cat de nenumărate samavolnicii — 
de la reprimarea cu o sălbăticie ne
maipomenită, chiar în anul ascen
siunii sale la putere, a răscoalei 
populare din orașul Kwangju, pînă la 
malversațiuni și fraude pe scară lar
gă, comise fie direct, fie de' membri 
ai anturajului său. în momentul cind 
s-a pus problema „schimbării gărzii", 
și-a ales cu grijă succesorul in per
soana lui Roh Tae Woo, colaborator 
apropiat (între altele, ambii au ab
solvit aceeași școală militară), cre- 
zînd, probabil, că își va putea, astfel, 
menține din umbră o poziție influen
tă în cadrul regimului de la Seul.
• Chiar dacă rezultatele alegerilor 
prezidențiale din decembrie 1987, 
violent contestate de opoziție, au dat 
cîștig de cauză lui Roh, calculele 
celui ce l-a desemnat ca succesor 
nu s-au adeverit, mai ales că scru
tinul legislativ ce' a urmat la numai 
cîteva luni a adus, in pofida măs
luirilor la care s-a dedat formația 
politică guvernamentală (autointitu
lată Partidul Justiției Democratice), 
o neașteptată modificare a raportu
lui de forțe în parlamentul de la 
Seul, unde pentru prima oară parti
dele opoziționiste au dobindit majori
tatea. în condițiile nou create, miș
carea antidictatorială, în fruntea că
reia se situează tineretul studios, a 
luat o amploare crescîndă, capitala 
Coreei de Sud, ca și alte mari orașe 
fiind aproape zilnic martore ale în
fruntărilor acerbe dintre poliție și 
demonstranți, care cereau traducerea 
în fața justiției a fostului conducător 
al regimului.

Acesta este contextul în care s-a 
ales soluția exilului intern al lui 
Chun Doo Hwan, soluție care consti
tuie rezultatul unor puternice fră- 
mîntări și al unor aprige tîrguieli în 
sînul partidului de guvernămînt. Pen
tru a obține iînpunitatea, Chun s-a 
pretat la un penibil „show po
litic" televizat, încercînd să-și 

jele enorme și în creștere între 
țări în ceea ce privește pregătirea 
și capacitatea de a-și aduce contri
buția la progresul tehnico-științific 
și de a beneficia de cuceririle aces
tuia, șomajul intr-un număr de 
țări dezvoltate, care afectează mi
lioane de oameni, inclusiv tineri și 
absolvenți ai învățămîntului supe
rior.

Au fost evidențiate condițiile op
time asigurate în țara noastră tu
turor absolvenților învățămîntului 
superior de a beneficia de un loc 
de muncă la terminarea studiilor, 
în raport cu profilul pregătirii și re
zultatele profesionale obținute.

Reprezentantul român a subliniat 
în mod deosebit responsabilitatea 
care revine educatorilor și tinerei 
generații de a acționa pentru ca 
mărețele cuceriri ale geniului uman, 
știința, tehnica, învățămîntul, cul
tura să nu fie folosite în nici un 
fel în scopul distrugerii și războiu
lui, ci să slujească în exclusivitate 
bunăstării și . fericirii popoarelor, 
progresului societății umane, des
tinderii și păcii internaționale.

aviația militară a S.U.A. deasupra 
Mării Mediterane.

în cadrul luărilor de cuvînt, ma
joritatea vorbitorilor au dezaprobat 
folosirea forței în relațiile dintre 
state și amenințarea cu folosirea 
forței, apreciind că aceasta este de 
natură să provoace sporirea ten
siunii internațiopale și contravine 
normelor de drept internațional.

Uzînd de dreptul de veto. Statele 
Unite, Marea Britanie și Franța 
s-au opus adoptării unei rezoluții 
în această problemă, informează 
agențiile de presă.

Agențiile de presa
e scurt

LA MOSCOVA a fost dat pu
blicității apelul „Către partid, că
tre poporul sovietic" al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist al-Uniunii Sovietice, adoptat 
la plenara din 10 ianuarie 1989 a 
C.C. al P.C.U.S., în legătură cu a- 
legerile de deputat! populari ce 
vor avea loc in martie anul acesta, 
în apel se face un bilanț al acti
vității desfășurate în ultimii ani și 
sînt înfățișate direcțiile fundamen
tale ale politicii 
torul apropiat.

partidului în vii-

CONFERINȚA.
C.C. al P.M.U.F. 
carea Conferinței 
probleme teoretico-ideologice 
partidului pentru perioada 
februarie anul acesta, informează 
agenția P.A.P.

Biroul Politic al 
a hotărît convo- 

naționale pe 
a 
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AL DOILEA GRUP DE MILI
TARI CUBANEZI, format din 
1 000 soldați și ofițeri, a fost re
tras miercuri din Angola, s-a a- 
nunțat oficial la Luanda. în baza 
unui acord semnat între Cuba și 
Angola, procesul de retragere a 
militarilor cubanezi a fost devan
sat, informează agențiile de presă.

PRIMIRE. Secretarul general al 
C.C. al P.C. din Vietnam, Nguyen 
Van Linh, l-a primit pe ministrul 
afacerilor externe al Thailandei, 
Siddhi Savetsila, aflat în vizită în 
Vietnam. în cursul convorbiriiL

ceară în mod public scuze pen
tru abuzurile de putere și cazu
rile de corupție comise în timpul 
guvernării sale, pe care le-a numit 
cu cinism „greșeli", puse pe seama... 
lipsei de experiență ; totodată, s-a 
declarat dispus să remită statului 
bunurile dobîndite în mod ilegal in 
timpul mandatului său, precum și 
fondurile apreciabile „de sprijin" 
(peste 20 milioane dolari), furnizate 
de „prietenii săi de idei". Potrivit 
unui sondaj realizat de potidianul 
„Dong Ilbo", din Seul, „scuzele" fos
tului dictator nu au avut efectul 
scontat, majoritatea populației consi- 

coreea de sud , Regrete tardive 
și „retușuri" de fafadâ

derînd că acesta trebuie să-și pri
mească pedeapsa cuvenită pentru 
faptele incriminate.

Deocamdată acesta s-a pus la adă
post (în schimb, mai puțin „noro
cos", fratele său a fost condamnat 
la șapte ani închisoare pentru o de
lapidare de proporții, iar alți mem
bri ai fostei camarile se află în stare 
de arest în așteptarea judecății), in 
timp ce, pentru a-și salva propriile 
poziții și, totodată, pentru a potoli 
criticile opoziției și a da satisfacție 
opiniei publice, actualul conducător 
al regimului a procedat la o rema
niere pe scară largă a vechii for
mații guvernamentale, înlocuind nu 
mai puțin de 20 din cei 24 de mem
bri care o alcătuiau, inclusiv pri- 
mul-ministru ; din aceeași dorință 
de prezentare a unei „fațade" de
mocratice, au fost eliberați un nu
măr de deținuți politici, deși nume
roși alții continuă să rămînă în tem
niță, și au fost „reabilitate" victi
mele sîngeroasei represiuni de la 
Kwangju. Forțele de opoziție au re
acționat prompt față de aceste mă
suri, pe care le-au apreciat ca insu
ficiente ori formale. Partidul Pace și

• O.E.P. va participa la lucrările Consiliului de Securitate
• Ciocniri violente in Cisiordania ți Gaxa • Reuniune ex« 
traordinară a miniștrilor de externe din țările Ligii Arabe

• Contacte politico-diplomatice
NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager

pres). — Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a aprobat cu 11 voturi pen
tru, unul împotrivă (S.U.A.), și trei 
abțineri (Canada, Franța și Marea 
Britanie), modificarea unei norme 
procedurale, în vigoare de 43 de 
ani, modificare prin care Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.) va putea participa la dezba
terile din cadrul consiliului — rela
tează agențiile T.A.S.S., Taniug și 
Efe. întrucît este vorba despre o 
problemă de procedură, votul nega
tiv al Statelor Unite nu a avut un 
caracter de veto.

în baza normei modificate, O.E.P. 
participă la lucrările Consiliului de 
Securitate ca oricare alt stat mem
bru cu drepturi depline al O.N.U.

Peste 20 de palestinieni, între care 
trei copii, au fost răniți miercuri 
și joi in cursul ciocnirilor dintre 
demonstranții palestinieni șl tru
pele israeliene, în Cisiordania șl 
Gaza. Ciocniri violente au avut loc 
la Jenin, Nablus, Qalqiliya și intr-o 
serie de tabere de refugiați palesti
nieni. Trupele de ocupație au fo
losit împotriva demonstranților ne
înarmați arme de foc și grenade cu 
gaze lacrimogene. (Agerpres).

BEIRUT 12 (Agerpres). — Avioa
ne militare israeliene au efectuat 
joi două raiduri de bombardament 
asupra teritoriului Libanului. în 
zone situate la est de Saida. Au 
fost atacate tabere palestiniene din 
regiune, înregistrîndu-se răniți și 
pagube materiale — relatează agen
ția D.P.A. Raidurile au fost primele 
întreprinse în acest an de forțele 
aeriene israeliene împotriva Liba
nului.

TUNIS 12 (Agerpres). — Joi s-au 
deschis la Tunis lucrările unei reu
niuni extraordinare a miniștrilor a- 
facerilor externe ai țărilor membre 
ale Ligii Arabe, consacrată dezba
terii crizei libaneze și problemelor 

s-a relevat necesitatea dezvoltării 
colaborării reciproce in domeniile 
economic, comercial, al științei, 
culturii și tehnicii. De asemenea, 
s-a exprimat dorința celor două 
țări de a contribui la normalizarea 
situației din Asia de sud-est, la 
transformarea regiunii intr-o zonă 
a păcii, bunei vecinătăți și 
colaborării.

ÎNTREVEDERI. Regele Hșsșan 
al II-lea al Marocului l-a primit 
pe trimisul special al secretarului 
general al O.N.U. pentru Sahara 
occidentală, Hector Gros ESpiel. Au 
fost discutate modalitățile de so
luționare pe cale pașnică a situa
ției din acest teritoriu, acordin- 
du-se o atenție deosebită proble
mei organizării uiiui referendum 
privind viitorul Saharei occiden
tale.

VIZITA. Președintei» Franței, 
Francois Mitterrand, l-a primit, la 
Paris, pe ministrul chinez de ex
terne, Qian Qichen, aflat In vizită 
in Franța.

DIALOG. Guvernul 
gruparea insurgență 
aprilie" (M-19) au 

repre-

APEL LA 
columbian șl 
„Mișcarea 19 
adresat partidelor politice 
zentate în parlament și grupări
lor de gherilă apelul de a partici
pa la un dialog direct menit să 
favorizeze instaurarea păcii inter
ne — transmite agenția I.P.S.

Democrație, principala formație opo
ziționistă, a declarat că și în noul 
cabinet multe posturi-cheie sînt ocu
pate de persoane compromise în 
timpul lui Chun Doo Hwan, iar cea
laltă formație a opoziției, Noul Partid 
Democrat, a precizat că remanierea 
nu reflectă dorința reală de a se în
treprinde acțiuni în direcția norma
lizării vieții politice.

Mai presus de toate, cercurile cele 
mai largi ale opiniei publice sud-co- 
reene își manifestă nemulțumirea 
față de lipsa de progrese in soluțio
narea principalei probleme naționale 
— reunificarea, într-un moment 

cînd pe plan internațional se Înre
gistrează pași înainte spre rezolva
rea unor conflicte regionale, inclu
siv conflicte în care sînt implicate 
forțe interne, cînd se conturează 
perspectiva unor reglementări care 
să pună capăt scindărilor artificiale, 
națiunea coreeană, una și aceeași, 
în Nord ca și în Sud, își revendică 
cu putere dreptul de a trăi într-o 
patrie reunificată. Chiar dacă, sub 
presiunea maselor populare, guvernul 
de la Seul pare a începe să-și dea 
seama cit de precare sînt atitudinile 
rigide, pozițiile obstrucționiste și a 
înclina spre ideea dialogului, acțiuni
le practice în acest sens se lasă aștep
tate. Autoritățile sud-coreene nu au 
dat încă un răspuns corespunzător 
propunerilor venite de la Phenian de 
organizare cît mai grabnică a unor 
convorbiri tripartite între R.P.D. Co
reeană, Statele Unite și Coreea de 
Sud, în scopul realizării unor mă
suri de demilitarizare in peninsula 
coreeană și al încheierii unui acord 
de pace intre R.P.D.C. șl S.U.A. și, 
respectiv, a unei declarații de nea
gresiune între Nord și Sud, ceea ce 

legate de amenințările S.U.A. la 
dresa Jamahiriei Arabe Libiene.

în prima ședință a luat cuvîntul 
secretarul generai al Ligii Arabe, 
Chedli Klibi, care a condamnat do- 
borîrea a două avioane libiene d» 
către avioane militare ale S.U.A. 
deasupra Mediteranei — relatează 
agențiile FANA și T.A.S.S.

DAMASC 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al Assad, a 
primit o delegație a Congresului 
Statelor Unite, care Întreprinde un 
turneu de informare în Orientul 
Mijlociu. în cursul întrevederii, 
președintele sirian a subliniat nece
sitatea convocării unei conferințe 
internaționale privind pacea in 
Orientul Mijlociu, ca cea mai bună 
modalitate de realizare a unei solu
ționări juste și durabile a situației 
din regiune. Șeful statului sirian a 
apreciat că se impun acțiuni con
crete pe plan internațional pentru a 
se interzice orice fel de arme cu 
mare putere de distrugere, care 
amenință întreaga omenire.

BEIJING 12 (Agerpres). — China 
și Israelul au căzut de acord să 
mențină contacte prin Intermediul 
reprezentanților lor permanentt la 
Națiunile Unite, a declarat purtă
torul de cuvint al Ministerului de 
Externe chinez, care a precizat că 
această hotărîre a fost luată în 
cursul Întrevederii de la Paris din
tre ministrul de externe chinez, 
Qian Qlchen, și omologul său lsrae- 
lian, Moshe Arens.

Purtătorul de cuvînt a arătat, de 
asemenea, că, în cursul întilniril 
dintre cei doi miniștri, Qian Qtchen 
a declarat că In situația din Orien
tul Mijlociu s-a produs o cotitură 
spre mai bine și că Organizația de 
Eliberare a Palestinei și-a demons
trat atitudinea sa flexibilă și realis
tă. EI și-a. exprimat speranța că șl 
Israelul va adopta o poziție flexi
bilă și nu va lăsa să scape această 
posibilitate oferită de Istorie.

nREUNIUNE. în localitatea Muang 
Phe din R.D.P. Laos a avut loc o 
nouă reuniune a Comisiei laoția- 
no-thailandeze de frontieră. După 
cum informează agenția K.P.L., 
părțile s-au informat reciproc asu
pra situației actuale la frontiera 
comună și au abordat probleme 
referitoare la demilitarizarea zo
nelor aflate în dispută.

CERERE DE EXTRĂDARE. 
Franța a solicitat autorităților si
riene extrădarea criminalului de 
război nazist Alois Brunner, s-a 
anunțat oficial la Paris, potrivit a- 
genției Efe. Brunner a fost unul 
dintre adjuncții lui Eichmann și 
este acuzat de crime de război. 
Franța dorește ca acesta, rezident 
în Siria, In virstă de 76 de ani, să 
fie judecat pentru crimele sale da 
război.

i
I

I
1
*

DUPĂ ACCIDENTUL DE LA 
LEICESTER. Autoritățile britanica 
din domeniul aviației civile au dat 
dispoziții ca toate cele 37 avioane 
„Boeing 737" care operează in 
Marea Britanie să rămînă la sol și 
să fie supuse unul control tehnic 
riguros și cuprinzător. Măsura a 
fost luată pentru a fi evitată po
sibilitatea unor accidente, precum 
cel petrecut săptămîna trecută la 
Leicester, clnd prăbușirea unui 
asemenea avion s-a soldat cu 
moartea a 43 persoane.
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ARESTARE. Poliția franceză l-a 
arestat, în Golful Bayonne, pe An
tonio Urruticoechea Bengoechea, 
unul dintre șefii aripii militare a * 
Organizației Separatiste Basce — f 
E.T.A.,-căutat de mai multă vreme [ 
de către poliția spaniolă. După

I
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cum informează agenția Efe, Ben- i 
goechea este acuzat în Spania de 
comiterea a numeroase atentate și ’ 
de alte activități teroriste.

ar crea un climat al destinderii și 
încrederii, ar deschide calea unor 
înțelegeri și mai substanțiale in di
recția reunificării.

Nu s-a dat un răspuns corespun
zător nici propunerii formulate de
R. P.D. Coreeană, chiar la Începu
tul acestui an, In sensul convo
cării unei întîlniri politice consulta
tive la cel mai înalt nivel, cu partici
parea personalităților din Nord și din 
Sud reprezentînd toate partidele po
litice, toate păturile sociale, inclusiv 
partidul guvernamental de la Seul, în- 
tîlnire care să se constituie într-un 
larg forum de negociere națională, 
unde să se facă cel mai amplu schimb 
posibil de păreri, multilaterale și bi
laterale, in vederea aceluiași scop 
suprem, realizarea reunificării. Desi
gur, așa cum se reafirmă în noua 
propunere, o condiție de bază a atin
gerii acestui scop ar fi renunțarea 
la manevrele comune americano—sud- 
coreene „Teă-tn Spirit", organizate in 
Sud, an de an, cu începere din 1975, 
la care participă de fiecare dată între 
150 000 și 200 000 de militari, repre- 
zentind, astfel, o „repetiție de război** 
la o scară fără precedent. Sub pre
siunea opiniei publice interne și in
ternaționale, autoritățile de la Seul 
au dat de Înțeles că ar fi dispuse Sț, 
studieze, „pe baza unei consultări cu
S. U.A.", posibilitatea suspendării unor 
asemenea exerciții militare, dar Iii- 
cepînd abia cu anul viitor, manevre
le pe anul în curs urmînd să se des
fășoare potrivit planurilor existente. 
Or, este evident că manevrele mili
tare efectuate în apropierea liniei de 
demarcație, inclusiv simularea unor 
bombardamente nucleare, nu fac de
cit să îndepărteze perspectiva reuni
ficării, contravenind declarațiilor de 
intenții în ce privește disponibilitatea 
spre promovarea destinderii, apr» 
dialog.

Interesele supreme ale națiunii co
reene, interesele păcii în Asia și In 
restul lumii impun normalizarea si
tuației în țara atit de poetic denumită 
a „dimineților liniștite", curmarea 
anomaliei istorice pe care o constituie 
divizarea acestei țări — țel care însu
flețește și mobilizează forțe social- 
polițice toț mai largi din Coreea de 
Sud, alături de compatrioții lor din 
Nord.

Romulus CAP1ESCU
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