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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
a avut loc, vineri, 13 ianuarie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat MASURILE PENTRU REALI
ZAREA PLANULUI PE LUNA IANUARIE Șl ÎNTRE
GUL TRIMESTRU I AL ANULUI 1989.

S-a subliniat că, in primele zece zile ale anu
lui, au fost obținute, in general, rezultate supe
rioare față de perioada corespunzătoare a anului 
trecut, ceea ce pune in evidență hotărirea fermă 
a oamenilor muncii de a infăptui prevederile sta
bilite pe 1989. In același timp, s-a relevat că in 
activitatea unor ministere, centrale și întreprin
deri au continuat să se manifeste deficiențe, care 
au făcut ca realizările pe această perioadă să nu 
se situeze la nivelul planului, al posibilităților 
existente.

Pornind de la rezultatele obținute și, indeosebi, 
de la neajunsurile manifestate, de la concluziile 
desprinse din analizele efectuate in cadrul recen
telor consfătuiri de lucru de la C.C. al P.C.R., 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cerut guvernului, ministere
lor, centralelor, unităților economice, organelor și 
organizațiilor de partid să ia neîntirziat măsurile 
ce se impun pentru o cit mai temeinică organi
zare a muncii, desfășurarea corespunzătoare a 
producției, pentru întărirea ordinii, disciplinei și 
a spiritului de răspundere, in toate domeniile de 
activitate, pentru o largă mobilizare a colecti
velor de oameni ai muncii, astfel incit, in decada 
a doua a lui ianuarie, să se recupereze toate 
restanțele și să se intre in normal cu realizarea 
planului, iar pe întreaga lună să se obțină chiar 
o depășire □ acestuia. S-a indicat să se acțio
neze cu fermitate pentru realizarea ritmică, inte
grală, a producției fizice și, in primul rind, a 
celei destinate exportului, a tuturor indicatorilor 
de plan. In mod deosebit, secretarul general al 
partidului a insistat asupra necesității incadrârii 
stricte in normele aprobate, reducerii în conti
nuare a consumurilor de materii prime, materiale 
și energie, utilizării depline a capacităților, ma
șinilor și utilajelor, folosirii judicioase a forței de 
muncă și a timpului de lucru, sporirii mai accen
tuate a productivității muncii, a eficienței econo
mice. O atenție de prim ordin va trebui șă se 
acorde, de asemenea, aplicării programelor pri
vind perfecționarea organizării și modernizarea 
proceselor de producție, ridicării nivelului tehnic 
și calitativ al produselor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ministere
lor, centralelor, întreprinderilor să urmărească, zi 
de zi, modul cum se realizează prevederile de 
plan, să soluționeze operativ toate problemele de 
care depinde Îndeplinirea planului pe luna ianua
rie, pe trimestrul I și pe întregul an 1989.

Secretarul general al partidului a subliniat că 
îndeplinirea planului pe luna ianuarie, la toți in
dicatorii, reprezintă o condiție hotăritoare pen
tru buna desfășurare a întregii activități de reali
zare a prevederilor de plan pe acest an, așa cum 
s-a stabilit.

Dezbâtind, In continuare, alte aspecte ale ac
tivității economice, Comitetul Politic Executiv a 
examinat PROGRAMUL DE REALIZARE Șl PU
NERE IN FUNCȚIUNE A CAPACITĂȚILOR INDUS
TRIALE Șl A LOCUINȚELOR RESTANTE DIN 1988.

In acest cadru, s-a relevat necesitatea inten
sificării ritmului de lucru pe toate șantierele, a 
intâririi ordinii și disciplinei, a unei mai bune 
organizări a activității de construcții și montaj, 
astfel incit, o dată cu îndeplinirea prevederilor 
de plan pe această perioadă, să fie realizate și 
puse in funcțiune, pină cel mai tirziu la 1 mai, 
toate capacitățile de producție restante din anul 
trecut Pomindu-se de la faptul că in general 
nerealizările unor obiective de investiții s-au da
torat, in principal, nelivrării la timp a utilaje
lor tehnologice și intîrzierii lucrărilor de con- 
strucții-montaj, s-a cerut ministerelor constructoa
re de mașini să asigure, printr-o bună organiza
re a activității, livrarea, pină cel mai tirziu în 
luna martie, a tuturor utilajelor necesare inves
tițiilor restante. De asemenea, s-a arătat că se 
impune să fie luate măsuri hotărite pentru asi
gurarea îndeplinirii integrale a programului de 
locuințe pe 1989, concomitent cu realizarea, su
plimentar, in prima jumătate a acestui an, a 
apartamentelor restante din 1988. S-a indicat să 
se asigure o bună eșalonare, pe luni, a inves
tițiilor, astfel incit, pină in luna iunie, să înceapă 
execuția tuturor locuințelor stabilite pentru anul 
in curs, iar, practic, in ultimele luni ale anului, 
noiembrie și decembrie, să se deschidă șantie
rele pentru locuințele prevăzute in 1990.

In același fel, pe bază de eșalonare pe luni, 
trebuie programate și investițiile industriale, 
ceea ce va asigura o folosire rațională a forței 
de muncă, o desfășurare ritmică a lucrărilor.

S-a apreciat că înfăptuirea integrală a obiecti
velor de investiții are o importanță deosebită 
pentru realizarea, in bune condiții, a planului 
general de dezvoltare economico-socială a țării 
in acest an, in actualul cincinal.

In legătură cu activitatea de comerț exterior, 
Comitetul Politic Executiv a analizat PROGRAMUL 
DE RECUPERARE A RESTANȚELOR LA PRO
DUCȚIA DE EXPORT PE ANUL TRECUT Șl DE 
VĂMUIRE A MĂRFURILOR DESTINATE EXPORTU
LUI, EXISTENTE IN STOC LA 31 DECEMBRIE 1988.

Avindu-se in vedere că acest program a fost 
discutat amănunțit cu. toate ministerele produ
cătoare, s-a stabilit să se ia măsuri ferme pen

tru ca, pină la 20 ianuarie, să fie realizată in 
întregime producția de export restantă, conco
mitent cu îndeplinirea sarcinilor de export pe 
luna ianuarie a acestui an. in toate întreprin
derile cu sarcini de export va trebui să se asi
gure o cit mai bună utilizare a capacităților de 
producție și a timpului de lucru, astfel incit 
toate contractele cu beneficiarii externi să fie 
îndeplinite la termenele prevăzute și in condiții 
de înaltă calitate. De asemenea, pornindu-se de 
la faptul că in analizele pe ministere s-au cla
rificat toate proble'mele legate de vămuirea și 
livrarea produselor destinate exportului și aflate 
incă in stoc, s-a cerut să se acționeze cu cea 
mai mare energie ca programul de lichidare a 
acestor stocuri să fie riguros respectat, incit 
in cursul lunilor ianuarie și februarie toate aceste 
stocuri să fie vâmuite și expediate și să se intre 
in normal cu întreaga activitate de realizare a 
exportului.

Comitetul Politic Executiv a analizat și aprobat 
RAPORTUL CU PRIVIRE LA APLICAREA MĂSURI
LOR DE MAJORARE A RETRIBUȚIILOR PERSONA
LULUI MUNCITOR Șl A PENSIILOR IN PERIOADA 
1 AUGUST 1988 - 1 IANUARIE 1989.

S-a subliniat că, in prima etapă, 1 august -
1 octombrie 1988, au beneficiat de retribuție ma
jorată peste 2,5 milioane de oameni ai muncii. 
Astfel, retribuțiile intre 1 500 și 2 000 lei lunar au 
crescut la 2 001-2 400 lei lunar. In acest fel, retri
buția tarifară minimă a crescut de la 1 500 la
2 000 lei lunar, cu circa 33 la sută. In etapa a 
doua, 1 noiembrie 1988 - 1 ianuarie 1989, retri
buțiile tarifare intre 2 001-2 250 lei lunar cru fost 
majorate la 2 401-2 650 lei lunar, cu circa 20 la 
sută. De aceste majorări au beneficiat circa 1,9 
milioane oameni ai muncii. In primele două etape 
au beneficiat de majorare peste 4,4 milioane de 
oameni ai muncii, ceea ce reprezintă aproape 60 
la sută din întregul personal muncitor. Ca urmare 
a majorării retribuțiilor, oamenii muncii au bene
ficiat, in anul 1988, de venituri suplimentare de 
5,8 miliarde lei.

Pe lingă toate acestea, personalul muncitor a 
beneficiat, in luna decembrie 1988, de venituri in 
valoare de 1,7 miliarde lei, reprezentind 50 la sută 
din fondul de participare a oamenilor muncii la 
realizarea producției, a beneficiilor și la impârțir 
rea beneficiilor pe anul trecut.

Conform hotăririlor, majorarea retribuției va 
continua cu începere de la 1 martie și se va în
cheia la 1 august 1989. In această perioadă, retri
buțiile se vor majora, in mod eșalonat pe ramuri 
și activități, astfel incit, incepind din luna august 
1989, întregul personal muncitor din economie va 
beneficia de retribuția majorată. La încheierea ac
țiunii de majorare, retribuția medie pe economie 
va ajunge la 3 300 lei. In anul 1989, personalul 
muncitor beneficiază - ca urmare a creșterii re
tribuției - de venituri suplimentare de 24,4 mili
arde lei, iar in anul 1990, cind toți oamenii muncii 
vor beneficia de retribuții majorate pe întregul 
an, veniturile suplimentare ce se vor realiza vor 
fi de 29 miliarde lei.

In perioada 1 august - 31 decembrie 1988 au 
fost majorate pensiile, cu procente diferențiate, 
pensiile mai mici cunoscind o creștere de 45,5 la 
sută. De majorarea pensiilor au beneficiat 801,5 
mii persoane, veniturile suplimentare obținute 
insumind 300 milioane lei. La 1 martie 1989 
urmează a se majora pensiile de asigurări sociale 
de stat pentru munca depusă și limită de virstă 
cuprinse intre 1 501-3 000 lei lunar, incheindu-se 
astfel intreaga acțiune de majorare a pensiilor, 
de care vor beneficia in total aproape 1,4 mili
oane persoane. La incheierea majorării, pensia 
medie pentru limită de virstă cu vechime integrală 
va ajunge la 2 000 de lei lunar. Pensionarii vor 
beneficia, in acest an, de venituri suplimentare 
în valoare de 2 miliarde lei, iar în 1990 de 2,4 
miliarde lei.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că noile 
măsuri de majorare a retribuțiilor și a pensiilor 
se inscriu, prin caracterul lor profund umanist, în 
ansamblul preocupărilor statornice ale partidului, 
personal ale secretarului general al partidului, 
pentru creșterea continuă a nivelului de trai, asi
gurarea unei concordanțe depline intre dezvol
tarea forțelor de producție și creșterea bunăstării 
populației.

in cadrul ședinței Comitetului Politic Execâtiv, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, subliniind importanța și semnificația 
deosebită a acestor măsuri de majorare a veni
turilor oamenilor muncii și sarcinile care decurg 
din aplicarea acestora, a arătat :

Faptul că la sfirșitul acestui an retribuția medie 
va fi de 3 300 lei reprezintă o realizare de o im
portanță deosebită, ținind seama de condițiile in
ternaționale economice grele, precum și de ceea 
ce se intimplâ in multe țări. Aceasta demonstrea
ză forța economiei noastre, justețea politicii parti
dului nostru, faptul că aplicăm ferm principiile de 
bază ale socialismului, ale asigurării ridicării con
tinue a nivelului de trai, material și spiritual, al 
oamenilor muncii. Partidul nostru pornește consec
vent de la principiul că desfășurarea in bune con
diții a construcției socialiste nu poate avea loc 
decit acordînd o grijă permanentă condițiilor de 
muncă, de viață ale clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, ale întregului nostru ^opor.

Perfecționarea formelor de conducere, de orga
nizare trebuie, în mod obligatoriu, să pornească 
de la aplicarea principiilor socialiste, de la întă
rirea proprietății socialiste - de stat și coopera

tiste - ca bază a dezvoltării societății. Fără a- 
ceasta nu se pot asigura nici dezvoltarea econo
mică, nici ridicarea nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Trebuie - a subliniat secretarul general ai 
partidului - să fie bine înțeles acest lucru de ca
drele noastre de partid, de toți oamenii muncii, 
de întregul popor I înfăptuirea programului pe 
anul acesta, pe întregul cincinal este strins legată 
de aplicarea, fermă a principiilor socialiste de în
tărire a proprietății socialiste, de organizarea 
neabătută a întregii activități pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii. Nu se poate 
vorbi de perfecționarea construcției socialiste, de 
modernizare fără a pune la baza întregii activi
tăți cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii I 

A considera că aceste căi și mijloace specifice 
societății noastre pot fi înlocuite prin întoarcerea 
la forme capitaliste - aceasta nu reprezintă o con
cepție revoluționară, ci una lichidatoristă, care im
pinge spre relații de tip capitalist și care va în
răutăți situația clasei muncitoare, o țărănimii, a 
poporului intreg. Prin aplicarea unor asemenea 
forme, străine socialismului, pot, desigur, să apară 
citeva grupuri de oameni - o mică minoritate - 
cu condiții mai bune de venituri, dar aceasta in 
dauna clasei muncitoare, a poporului in general.

Referindu-se la măsurile privind majorarea cu 
pină la 45 la sută a pensiilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că ele se inscriu in 
același spirit al politicii partidului și statului nos
tru de a asigura pentru toți oamenii muncii, in
clusiv pentru pensionari, un venit minim care să 
le asigure condiții corespunzătoare de viață.

In a doua parte a anului - adică incepind din 
luna martie pină la 1 august -, a arătat secretarul 
general al partidului, se va incheia acțiunea de 
majorare a retribuțiilor și pensiilor, dar trebuie să 
aplicăm ferm și să legăm aceasta de creșterea 
productivității muncii, de asigurarea menținerii 
stricte a prețurilor sub control, precum și de o 
bună aprovizionare a oamenilor muncii, a po
porului, cu tot ceea ce este necesar.

Aceasta insă - a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - înseamnă producție, o bună 
organizare a intregii activități, realizarea in bune 
condiții a programelor de modernizare, reducerea 
cheltuielilor de producție, în primul rind a chel
tuielilor materiale și energetice - ca o condiție 
esențială pentru a menține prețurile stabilite și 
a asigura creșterea reală a nivelului de trai al 
poporului.

Soluționarea unor probleme privind aplicarea 
sistemului de prețuri - a arătat secretarul general 
al partidului — trebuie făcută nu pe seama creș
terii prețurilor de desfacere, ci pe baza mai bunei 
organizări a producției, a creșterii productivității 
muncii, a reducerii consumurilor. Acest lucru este 
valabil inclusiv pentru agricultură, domeniu in 
care se înregistrează și multe cheltuieli inutile.

In general, trebuie să considerăm că soluțio
narea problemelor economice pe care le avem, 
rentabilizarea tuturor produselor să se facă nu pe 
seama creșterii prețurilor, ci pe calea reducerii 
consumurilor și creșterii productivității muncii, 
prin eliminarea cheltuielilor inutile.

Să avem, de asemenea, in vedere - a cerut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu - ca, acționind 
pentru realizarea programelor de dezvoltare o 
unor ramuri și pentru mai buna organizare a ac
tivității, să asigurăm condițiile necesare ca, toți 
oamenii, și in primul rind tineretul, absolvenții din 
acest an, să fie cu toții incadrați in muncă. Să 
nu rămină nimeni neincadrat in muncă I, a sub
liniat secretarul general al partidului. Aceasta 
trebuie considerată ca fiind una din obligațiile 
de bază ale societății noastre, ale statului, ale 
fiecărui sector de activitate I Nu putem să 
adoptăm concepțiile lumii capitaliste, care por
nesc numai de la realizarea de beneficii cit mai 
mari in detrimentul oamenilor muncii, pe seama 
creșterii șomajului și sărăciei I Dimpotrivă, so
cietatea noastră trebuie să asigure condiții de 
muncă și de viață continuu imbunâtățite pentru 
toți cetățenii I Aceasta reprezintă, de altfel, una 
din deosebirile fundamentale dintre socialism și 
capitalism I Dacă nu rezolvăm aceste probleme, 
nu răspundem cerințelor și principiilor de con
ducere socialistă I

Asigurarea locurilor de muncă, creșterea califi
cării oamenilor - a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cadrul ședinței Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. - reprezintă con
diții obligatorii pentru buna desfășurare a intregii 
noastre activități, pentru ridicarea nivelului gene
ral al muncii in toate domeniile.

Trebuie să realizăm perfecționarea intregii acti
vități, care este un proces complex și care trebuie 
să se desfășoare permanent De altfel, aceasta 
este viața și dezvoltarea in spirit revoluționar a 
societății - a subliniat, in încheiere, secretarul 
general al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat con
vingerea că toți oamenii muncii vor acționa cu 
dăruire și abnegație, in spirit revoluționar pentru 
înfăptuirea exemplară a planului pe anul 1989, a 
obiectivelor actualului cincinal, a programelor de 
dezvoltare economico-socială a țării, intimpinind 
cu rezultate cit mai bune, in toate domeniile, cea 
de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperialistă 
și cel de-al XlV-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat.
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SCRISOAREA
tovarășei Elena Ceaușescu

adresată tuturor acelora care au trimis mesaje

și a îndelungatei sale activități revoluționareTovarășei Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim vice- prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Științei și Tnvățămintului, i-au fost adresate, cu prilejul aniversării zilei de naștere și a indelungatei sale activități revoluționare, un mare număr de mesaje, scrisori și telegrame de felicitare de către organizații de partid, de masă și obștești, colective de oameni ai muncii din industrie și agricultură, oa

meni de știință, artă și cultură, cadre didactice, activiști de partid și de stat, vechi militanți ai mișcării revoluționare și muncitorești.. Dind expresie gindurilor și sentimentelor de aleasă stimă, înaltă prețuire și fierbinte recunoștință, pe care întregul popor, intreaga națiune le nutrește față de proeminenta sa personalitate, semnatarii mesajelor au adus un vibrant și respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu pentru îndelungata activitate revoluționară, pentru viața exemplară, de patriotică dăruire in slujba progresului multi-

lateral al patriei și i-au exprimat, din toată inima, calde urări de sănătate și fericire, ani mulți și rodnici, noi și tot mai mari succese în activitatea de înaltă răspundere pe care o desfășoară în conducerea partidului și statului, precum și ca eminent om de știință spre binele și fericirea națiunii noastre, pentru progresul, înflorirea și prosperitatea României socialiste.Tovarășa Elena Ceaușescu a adresat tuturor acelora care au trimis mesaje, scrisori și telegrame de felicitare următoarea scrisoare :
„Doresc sâ 

partid, de masă 
colectivelor de oameni ai muncii din unitățile industriale și institutele de cerce
tare științifică, învățămînt, cultură și artă, comuniștilor, membrilor de partid cu 
stagiu din ilegalitate, muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, tuturor acelora care 
mi-au adresat felicitări și urări cy prilejul aniversării zilei mele de naștere și 
a indelungatei activități revoluționare.

Consider aceste manifestări ca o expresie a* aprecierii activității mele 
revoluționare, contribuției aduse la realizarea politicii interne și externe a parti
dului nostru, de dezvoltare a forțelor de producție, a științei, invățămintului și 
culturii, de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a națiunii, de 
întărire a independenței și suveranității României.

Adresez, din toată inima, tuturor acelora care 
bune urări de sănătate și fericire, de noi succese, 
muncă și în viață. Doresc, de asemenea, să urez

exprim cele mai calde mulțumiri organelor ți organizațiilor de 
și obștești, ministerelor și celorlalte instituții centrale de stat,

m-au felicitat, cele mai 
satisfacții și împliniri în 
tuturor oamenilor muncii, 

întregului nostru popor cele mai rodnice realizări în activitatea consacrată în
făptuirii prevederilor planului pe acest an și pe întregul cincinal, a hotăririlor 
istorice ale Congresului al Xlll-lea și Conferinței Naționale ale partidului, care 
vOr asigura dezvoltarea puternică și multilaterală a patriei noastre, progresul și 
înflorirea necontenită a României socialiste, liberă, independentă și suverană".

ELENA CEAUȘESCU

Zona industrială a Bistriței
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Locuințe moderne Io Deva

Sistemele de irigații să funcționeze ireproșabil 
pe întreaga suprafață amenajată!în ansamblul strategiei stabilite de organele agricole de specialitate pe, baza orientărilor și indicațiilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind obținerea în acest an a celor mai mari producții agricole din istoria țării, un rol de primă însemnătate revine folosirii depline și eficiente a sistemelor de irigații pe toate suprafețele amenajate. De altfel, la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. pe probleme ale activității din economie, secretarul general al partidului a subliniat din nou necesitatea, luării de măsuri ferme, din timp pentru realizarea in întregime a producțiilor agricole planificate in acest an, aceasta constituind o necesitate atît pentru asigurarea fondului de stat, de aprovizionare și furajare, cit și pentru creșterea cantităților de produse agricole ce vor fi atribuite în natură membrilor cooperatori. între măsurile ce trebuie întreprinse în acest scop, secretarul general al partidului a arătat că o atenție deosebită trebuie acordată în fiecare județ și în fiecare unitate agricolă întreținerii și funcționării în cele mai bune condiții a tuturor sistemelor de irigații. $i aceasta nu întîmplător. Dacă vom arăta că in acest an unitățile agricole dispun de o suprafață amenajată pentru irigații de 4 016 000 hectare, ceea ce reprezintă aproape 40 la sută din suprafața arabilă a țării, avem adevărata dimensiune a potențialului creat agriculturii noastre pentru a obține producții mari, sigure și stabile, indiferent de condițiile climatice.Este cît se poate de evident că pentru obținerea de randamente cit mai mari pe terenurile irigate, prima condiție o constituie asigurarea funcționării sistemelor la întreaga capacitate, astfel incît culturilor să li se poată administra apa necesară atit cît este nevoie și, mai ales, atunci cind este nevoie, pe toată suprafața amenajată. în acest scop, sub conducerea comitetelor județene de partid, în toate județele, încă de la sfîrșitul campaniei de irigații din anul trecut organele agricole de specialitate au inventariat pe fiecare sistem In parte problemele ce trebuie soluționate și volumul lucrărilor ce trebuie efectuate, spre a se asigura în acest an funcționarea și utilizarea la capacitatea proiecta

tă a tuturor amenajărilor existente. Pe această bază au fost stabilite programe concrete de acțiune,--grafice de execuție și forțele necesare, incît toate pregătirile să poată fi înche-
Producția agricolă a 
acestui an, campania 

de primăvară - 
temeinic pregătită!
iate pină cel tîrziu la data de 30 martie.Ne aflăm, așadar, într-o perioadă de intensă activitate pentru buna pregătire a sistemelor de irigații. Modul de desfășurare a acestor lu-« crări conduce insă Ia concluzia că stadiul pregătirilor, raportat la data la care ne. aflăm, nu poate fi considerat ca' mulțumitor. Rezultatele înregistrate pină la 7 ianuarie scot

în evidență serioase rămîneri în urmă. Bunăoară, față de prevederi, decolmatarea canalelor de irigații s-a făcut doar în proporție de 35 la sută, repararea canalelor căptușite — 33 la sută, repararea conductelor de aluminiu — 35 la sută, a asper- soarelor — 27 la sută, iar a moto- pompelor — numai 18 la sută. Numai la repararea agregatelor de pompare, procentul de realizare este mai aproape de grafic — respectiv 68 la sută din program. Ținind seama că datorită neajunsurilor manifestate in aceste domenii, cit și datorită altor cauze, indeosebi celor privind asigurarea forței de muncă și nelivrarea in totalitate a cantităților de energie și de combustibil solicitate, în anul trecut aproape pe un milion de hectare amenajate culturile nu au putut fi irigate, rezultă necesitatea ca toți factorii răspunzători să întreprindă măsuri hotărîta pentru accelerarea puternică a ritmului de lucru, pentru ca toate sistemele de irigații să poată funcționa Ireproșabil la termenul stabilit.Ne vom referi în continuare la citeva din acțiunile care condiționează direct funcționarea la capacitatea maximă a sistemelor de Irigații. dar la care in prezent se înregistrează un ritm de lucru nesatis-
(Continuarc în pag. a

CONSTANȚA : Realizări ale lucrătorilor 
din stațiunile pentru mecanizarea agriculturiiPentru a sprijini mai susținut eforturile mecanizatorilor în actuala etapă a lucrărilor de reparații și revizii ale tractoarelor și mașinilor agricole, cei ce muncesc la întreprinderea mecanică pentru agricultură Năvodari au produs și au livrat, de la Începutul anului, unui număr de 40 de unități, utilaje, piese și subansamble agricole in valoare de peste un milion lei. De asemenea, au fost lansate în fabricație și o serie de produse noi sau modernizate, din planul pe 1989, între care se remarcă mașina de nivelat solul, modernizată, de 3,2 m lățime, adaptată lu

crărilor specifice din orezăriî, primul lot de astfel de mașini urmînd a fi livrat beneficiarilor în cursul acestui prim-trimes- tru al anului.De menționat, totodată, că în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județul Constanța lucrările de reparații și revizii au fost efectuate, pină în prezent, Ia tractoare în procent de peste 50 Ia sută, grape cu discuri — 70 la sută, semănători prășitoare — 53 la sută, mașini fitosanitare — 92 Ia sută, iar la mașinile pentru a- mendamente și împrăștiat gunoi, reparațiile au fost terminate. (Agerpres)
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Creșterea rolului conducător al partidului presupune, in spiritul Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum al democrației muncitorești-revoluționare, sporirea aportului organizațiilor de partid din toate sectoarele de activitate, o mai puternică angajare a comuniștilor la înfăptuirea hotăririlor partidului, a tuturor sarcinilor ce le revin la locul lor de muncă. In actuala etapă de dezvoltare, cind pregătirea politico-ideologică și profesională a membrilor de partid cunoaște un proces continuu de perfecționare, se impune cu necesitate o și mai intensă participare, calitativ superioară a fiecăruia la viața internă de partid, la rezolvarea problemelor specifice activității colectivului din care face parte. Dintre multiplele căi de realizare a acestui deziderat, ne-am oprit la una, deosebit de importantă : atribuirea de sarcini concrete cu un conținut și o finalitate bine conturate tuturor membrilor de partid, in vederea unirii energiilor lor la realizarea obiectivelor propuse.Investigația noastră are la bază constatările desprinse din sondajul efectuat în organizații de partid din două cunoscute unități economice arădene — ÎNTREPRINDEREA DE VAGOANE și ÎNTREPRINDEREA DE CEASURI „VICTORIA".
Nu simple coinciden
țe, ci cunoașterea și

stăpînirea realitățiiîncă de la enunțarea temei documentării noastre, tovarășul Aurel Pă- nescu,. secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de vagoane, ne-a pus la dispoziție un „documentar" ținut la zi, din care aflăm : în anul 1988, în această unitate, din cei 4 130 membri de partid. 4 111 au primit sarcini concrete (288 numai in luna decembrie) ; au raportat despre îndeplinirea sarcinilor primite 3 829 membri de partid, dar în cadrul discuțiilor individuale toți comuniștii s-au referit și la sarcinile ce le-au fost încredințate, la modul în care au reușit sau nu să le rezolve. La prima vedere, simple date cu caracter statistic. Dincolo de ele, însă se află cunoașterea și stăpi- nirea acestui aspect al muncii organizatorice. „Toate organizațiile noastre — ne spune in continuare secretarul comitetului de partid — raportează lunar cîți membri de partid au primit sarcini și citi informează în adunările generale despre îndeplinirea lor. în felul acesta, pe lingă, faptul că avem permanent o imagine a participării fiecăruia la viața de organizație, ia rezolvarea problemelor ce stau in fața colectivului. putem interveni. în deplină cunoștință de cauză, pentru a stimula climatul de angajare, de creștere a răspunderii fiecărui comunist față da sarcinile care-i revin. Atit cele cu caracter general, ce derivă din înseși îndatoririle statutare de membru de partid, cit și cele concrete, individualizate pe oameni sau pe colective. Deși sîntem la începutul anului. mai mult de jumătate din membrii celor 74 de organizații de bază au sarcini noi. concrete. Cum am reușit ? înainte de orice am făcut un „inventar" al problemelor prioritare pentru acest an, pe domenii de activitate, de la nivelul organizațiilor de bază pînă la acela al comitetului de partid din întreprindere. Apoi am luat în considerare toate temele de studii și analiză pentru plenare și ședințe ale birourilor organizațiilor
PROPRIA EXPERIENȚĂ, UN ARGUMENT H0TAR1T0RIndicația secretarului general al partidului privind punerea mai rapidă in valoare a resurselor energetice neconvenționale a determinat și în județul Botoșani intensificarea puternică a preocupării factorilor de răspundere cu atribuții în acest domeniu, a colectivelor de oameni ai muncii, a cetățenilor. Programul special pe acest an prevede in această privință importante măsuri, menite să conducă la creșterea ponderii acestor resurse in a- coperirea necesarului energetic al localităților. Pe ca se bazează aceste măsuri ?— în primul rînd —- ne spune tovarășul Gheorghe Rueu. din cadrul consiliului popular județean — pe însăși experiența existentă in cadrul județului nostru în valorificarea a- cestor resurse.Așa este. Ne-am oprit, căutind să reliefăm această experiență, la Stația de epurare a apelor uzate din Botoșani. Ni se arată cele două corpuri de beton ce reprezintă partea văzută a siluetelor conice ale metantancurilor de mare capacitate existente aici pentru producerea nonstop a biogazului.— Volumul fiecărui bazin de fermentare a nămolurilor reziduale — ne spune inginerul Gheorghe Dur- duc, de la exploatarea-de gospodărie comunală și locativă — este de 1 500 metri cubi. Cu biogazul rezultat din aceste două metantancuri se asigură autonomia energetică a întregii stații pentru întreținerea unui proces tehnologic corect și normal, atit vara, cit și pe timp de iarnă. în a- ceastă autonomie intră atit funcționarea unei centrale termice proprii, cit șl alimentarea unui cuptor de ars ghivece și cărămizi subțiri pentru sobe. Ele singure, cele două metantancuri. suplinesc intr-un an e- Chivalentul caloric a 760 tone combustibil convențional. încurajați de reușită, ne-arti propus construcția a incă unei instalații, de 4 000 mc capacitate, care să furnizeze biogaz pentru al doilea cuptor de cărămizh pentru o hală unde și iarna să funcționeze ateliere de producție meșteșugărească și pentru o seră de flori.Ne aflăm într-o gospodărie-anexă a Consiliului popular comunal Ungureni : ferma de vaci și cai. în incinta fermei se învîrtește, pe un ca

SATU MARE : O nouă 
instalație de biogaz 

produceA Intrat in funcțiune la întreprinderea de stat pentru creșterea și ingrășarea porcilor Satu Mare cea mai mare instalație din județ pentru producerea biogazului. După cum ne-a informat directorul unității, medicul veterinar Horea Radu, instalația are o capacitate de 1 200 mc biogaz în 24 ore, ea fiind executată de constructorii brigăzii Satu Mare apar- ținînd Antreprizei de construcții industriale Oradea, cu sprijinul nemijlocit al beneficiarului, după proiectul realizat de Institutul de cercetări și proiectări pentru epurarea apelor reziduale București. Cu biogazul care se produce pentru început în această primă etapă se asigură încălzirea uneia din maternități, dar, pe măsură ce va creste cantitatea de biogaz, aria utilizării acestui combustibil va cuprinde toate halclq întreprinderii, bucătăria furajeră pentru prepararea hranei animalelor, bucătăria și cantina unității. (Octav Gru- meza). 

de bază și ale comitetelor de partid, pentru adunările generale. Am stabilit să pregătim pentru primirea in partid 464 de oameni ai
Intre angajare concreta și formalism

SONDAJ ÎN ORGANIZAȚII DE PARTID DIN DOUĂ UNITĂȚI 
ALE MUNICIPIULUI ARAD

muncii, care sînt încredințați celor mai buni comuniști. Dar mai ales în atenția noastră au intrat problemele ca privesc programul de organizare și modernizare a producției, care oferă sarcini multiple, complexe, de mare răspundere pentru majoritatea membrilor de partid. Forța organizațiilor —- ne_ arată experiența — stă In gradul de implicare, de cuprindere a comuniștilor in munca de partid, în întreaga activitate a uzinei".Și primii implicați in rezolvarea sarcinilor sint, prin exemplul pe care il oferă, membrii biroului comitetului de partid din întreprindere, care — pe Ungă sarcinile permanente, pe care le au in virtutea mandatului încredințat de organizațiile de partid — se preocupă de urmărirea realizării sarcinilor de plan, a programului de modernizare, de întărirea disciplinei de partid, organizează intilniri cu membri de partid recent primiți, cu cei care au sancțiuni, acționează pentru creșterea rolului maiștrilor și al conducătorilor proceselor de producție, urmăresc modul in care sînt soluționate propunerile comuniștilor, ale oamenilor muncii etc. N-am făcut decit. sâ reținem citeva din sarcinile concrete ale membrilor biroului. Pro- cedind astfel, aici se asigură o cuprindere corespunzătoare a tuturor problemelor — oricit de diverse ar fi ele — și o rezolvare eficientă pentru fiecare dintre ele. Un singur exemplu : sarcinile pe linia creației tehnico-științifice, repartizate mai judicios decit în anii anteriori, au făcut ca in 1988 numărul invențiilor să ajungă la 33, mai mult decit 

targ, elicea unei instalații eoliene, palete nu mai mari de 3 m. Suficient pentru a pune în mișcare o tocătoare de nutreț, un polizor pentru ascuțit instrumentar gospodăresc. Urmează procurarea unui generator electric simplu care să fie atașat unei asemenea instalații eoliene pentru asigurarea iluminatului necesar.— Am reușit astfel să ne asigurăm cu forte proprii o importantă cantitate din energia necesară, dar în același timp și să oferim cetățenilor din comună un mode! complex pe linia utilizării a diverse procedee de procurare a energiei pentru necesitățile propriilor gospodă

rii — afirma Mihai Iurea, primarul comunei Ungureni.Cit de multe lucruri se pot face intr-o comună pentru a spori a- portul surselor neconvenționale la asigurarea necesarului de energie o demonstrează și experiența comunei Mihai Eminescu. In stația de tratare a apei Cătămărești este aproape gata de pornire o micro- hidrocentrală. Foarte interesantă este soluția tehnică aplicată în a- menajarea sa. In primul rind micro- hidrocentrala este instalată pe conducta de aductiune. Apa din conductă, in trecere spre distribuitor și decantoare, acționează o turbină cu pale reglabile, produsă de uzinele reșițene. Latura cea mai importantă a strategiei tehnice constă in faptifl că apa vine in conductă fără nici un consum de energie pentru pompare. Inginerii Nicolae Has- mațuchi și Ioan Alexa din cadrul stației ne-au explicat procedeul : s-a folosit diferența 'naturală de nivel dintre Bucecea, unde e sursa cu apă. și Cătămărești. care se află cu circa 40 m mai jos. Apa este adusă prin cădere liberă, soluție simplă, dar foarte avantajoasă. In , viitoarea etapă, microhidrocentrala se va extinde cu incă o turbină și un generator electric.în apropiere’ de microhidrocen- trală, lingă o seră nouă. Gheorghe Murgoci, primarul comunei Mihai Eminescu. și o echipă de cițiva meșteri puneau i.n funcțiune un cazan pentru încălzire, recuperat de la casare. In focar, citeva deșeuri și o „porție" de vegetație uscată. Intrăm în seră și privim termometrul : 20"C. Nt s-a arătat că la acest cazan nu se folosește pompa, ci agentul termic se deplasează pe principiul termosifo- nului. In sistemul de încălzire se utilizează conducte de la irigații, e- tanșeizate la îmbinarea lor prin manșoane de cauciuc. Vara conductele vor fi redate destinației obișnuite, pentru aripile de ploaie de la sistemele de irigații. Instalația servește pentru încălzirea a circa 2 000 mp de sere. Ca surse de energie termică cei din comună au descoperit două „zăcăminte" ; o mare cantitate de deșeuri de cauciuc aruncate cu ani în urmă într-o carieră de nisip și depozitul de turbă de lingă Cervicești.în aceeași incintă a serelor șl solariilor se află în curs de amenajare o instalație de biogaz. Asemenea instalații au mai mulțî gospodari din comună, iar la* I.A.S. și la 

dublul anului anterior, iar cel al inovațiilor s-a triplat, ajungindu-se la o eficiență economică de peste 80 milioane lei.La întreprinderea „Victoria", in schimb, imaginea modului in care se delimitează și se repartizează sarcinile nu este la fel de clară : evidența este mai- săracă, inclusiv în ce privește sarcinile ce revin membrilor din biroul comitetului de partid din întreprindere. Sigur, nu se poate spune și nici nu se poate crede că membrii biroului n-au avut sau nu au sarcini. Dimpotrivă, cu ajutorul tovarășei Tereza Balog, secretar adjunct al comitetului de partid, reconstituim. din aproape in aproape, „tabloul" sarcinilor repartizate. Pentru unii membri ai biroului, mai multe ; pentru alții, mai puține... Se pune însă întrebarea — cit de temeinică este urmărirea modului de în

deplinire a sarcinilor dacă evidența repartizării lor este păstrată uneori doar in „sertarele" memoriei ?
Eficiența - unitate de
măsură a muncii con

creteConținutul și calitatea finalizării sarcinilor depind de caracterul lor concret. „De acest adevăr ne-am convins nu o dată — ne spune tovarășul Constantin Bărbușoiu, secretar adjunct al comitetului de partid de la întreprinderea de vagoane. Au fost cazuri cind. datorită unor formulări abstracte, generale, cel care a primit o anumită sarcină n-a dus-o la capăt pe măsura așteptărilor și a posibilităților lui. Tocmai de aceea, la încredințarea unei răspunderi avem grijă ca oamenii să înțeleagă exact ceea ce li se cere și se așteaptă de la ei. Dar, vorbind de caracterul concret al sarcinilor, trebuie să avem in vedere și un alt aspect — cel al importanței pe care o reprezintă conținutul misiunii încredințate. Una este să ți se ceară să faci curățenie la locul de muncă, și alta să găsești o soluție tehnologică. In ce ne privește. dată fiind înalta pregătire profesională a majorității colectivului nostru, punem un accent tot mai mare pe atribuirea de sarcini care să ducă la perfecționarea activității productive".

sediul cooperativei de producție, a- chiziții și desfacere a mărfurilor s-au instalat baterii solare.Fără îndoială, mai e mult de făcut pentru o veritabilă autonomie energetică a comunei. Se poate spune insă că unele inițiative și reușite și o serie de rezolvări efective amplifică încrederea in astfel de posibilități.Eforturile pentru a valorifica posibilitățile oferite de sursele neconvenționale sau cele refolosibile de energie se extind la scara întregului județ. Zece întreprinderi importante și-au realizat instalații de captare a aerului cald de la cuptoarele industriale. In județ sint 68 instalații de biogaz in funcțiune sau în curs de amenajare pe lingă diverse unități și instituții ; de asemenea, astfel de instalații se găsesc in mai multe gospodării ale populației din 15 comune. Capătă răspindire morile de vint — cele de la Rediu și Mirocani dovedin- du-și eficiența. Funcționează, de asemenea. 24 de instalații eoliene numai ale consiliilor populare și alte multele in gospodăriile cetățenilor din Nicșeni. Bucecea. Albești, Mihăileni. Dingeni. Păltiniș etc. Cu rezultate bune sint folosite panouri solare pe lingă unități ale unor S.M.A.-uri. C.A.P.-uri sau in gospodării proprii ale cetățenilor din Dingeni, Frumușica. Drăgușeni. Dorobanți și alte comune.La nivelul județului se acționează pentru ca în acest an în fiecare comună să existe cel puțin o in- stalație-etalon de biogaz. în procurarea agentului termic va fi mai larg folosită turba. In ceea ce privește autonomia energetică a fermelor zootehnice din cadrul C.A.P.- urilor. I.A.S.-urilor, al asociațiilor e- conomice, se are in vedere construirea unor instalații de biogaz cu capacitate mare, a panourilor solare și a instalațiilor eoliene care să- asigure forța mecanică pentru pregătirea furajelor. La fel pentru asigurarea cu apă caldă necesară microfabricilor in pregătirea conservelor de legume și fructe. Pe grupe de consilii unice agroindustriale se vor înființa unități specializate care să asigure efectiv lucrări de amenajare, dar și de întreținere, depanare etc., a instalațiilor pentru surse neconvenționale de energie.Așadar, în județ există o anumită experiență în acest domeniu. Pentru înfăptuirea măsurilor stabilite in cadrul programului de valorificare a surselor de energie necon- venționale pe acest an. așa cum a rezultat în convorbirile cu diverși interlocutori, trebuie învinse însă o serie de dificultăți. Printre altele, se resimte nevoia de proiecte-tip și modele de instalații de biogaz, solare, eoliene etc., diferențiate după destinația’ de utilizare (mari unități, gospodării ale populației, ferme zootehnice etc.). Iar unitățile producătoare de asemenea instalații — în special de panouri solare și instalații eoliene — să le pună mai operativ la dispoziția celor interesați. Se simte, de asemenea, nevoia ca cei ce manipulează aceste instalații să fie instruiți nu numai teoretic, ci și practic. Și încă un lucru absolut necesar in asigurarea reușitei acestei acțiuni, ținînd seama de amploarea măsurilor prevăzute : o mai strinsă colaborare între toți factorii răspunzători de materializarea lor — consilii populare, unități de proiectare și cercetare, întreprinderi de producere a unor asemenea instalații și de construcții.
Eugen HRUȘCĂcorespondentul „Scinteii"

Prezent la discuție, tovarășul Carol Boia, secretarul organizației de bază âutoutllare. din cadrul serviciului mecano-energetic. ne oferă citeva exemple : „Într-una din adunările generale ale organizației noastre, cineva a solicitat introducerea in atelier a unor macarale tip „Semica- pră". Din discuții s-a ajuns la concluzia că fabricarea lor se poate face chiai- la noi in atelier. Biroul organizației de bază și-a asumat această sarcină și, în timpul liber, in numai o lună de zile am rezolvat această problemă împreună cu alți cițiva comuniști. Acum, munca este ușurată, iar productivitatea a crescut. Altă dată, s-a pus problema asigurării unui spațiu adecvat pentru depozitarea tablei șl construirea unor suporți in acest sens. Trei membri de partid au rezolvat operativ această sarcină, iar spațiul

eliberat este folosit acum în scop productiv".Caracterul sarcinilor ține, firește, șii de specificul muncii fiecăruia. Astfel, pentru membrii de partid din organizația servicii economice, am aflat de la tovarășa Valeria Coraviță. secretarul biroului organizației, unele sarcini vizează urmărirea încadrării secțiilor in costuri, iar cind nu se realizează acest lucru se intervine prompt ; altele se referă . la urmărirea încadrării in indicele de utilizare a mașinilor; unii membri ai organizației au sarcina să efectueze studii și controale în secțiile de producție, să clarifice cu comuniștii de aici în ce direcții trebuie să acționeze pentru obținerea unor rezultate superioare ; alți comuniști urmăresc înfăptuirea hotăririlor de partid, răspund de activitatea de propagandă. Cu alte cuvinte, există o „diviziune" a muncii bine conturată, la care participă toți comuniștii din organizație.Și la întreprinderea „Victoria", in majoritatea organizațiilor de bază, sarcinile atribuite membrilor de partid au devenit. îndeosebi in ultimul timp, tot mai concrete. Un exemplu îl oferă organizația de bază de la subasamblare, unde comuniștilor, pe lingă sarcinile cu caracter organizatoric sau de propagandă, li s-au atribuit si însărcinări legate de soluționarea unor probleme ale producției. firește fără diminuarea sau suplinirea atribuțiilor celor care răspund direct de acestea. La aceeași întreprindere insă, in organizația de bază uzinaj II — mecanică, sarcinile

Probabil că multi dintre dum
neavoastră, stimați cititori, afi re
cunoscut in microbuzul din foto
grafia noastră noul model de 
„maxi-taxi" care deja străbate stră
zile Capitalei. Realizat de între
prinderea „Autobuzul", modemul 
microbuz pentru transportul urban, 
„Rocar", are o capacitate de 
transport sporită față de vechile 
„maxi-taxi“-uri, 21 de locuri în 
fotolii confortabile și dezvoltă o vi

In contradicție cu zicala„Măsoară de șapte ori și taie o dată" ne sfătuiește o înțeleaptă zicală din bătrini. Probabil cei care au spus-o prima dată erau croitori de meserie. Dar nu din comuna Sinmartin. județul Bihor. Gheorghe Du- mitrașcu. croitor la a- telierul . cooperativei din această localitate, nu a zăbovit prea, mult cu croitul confecțiilor comandate de loan și Raveica Muntean — un pardesiu bărbătesc, un palton și o jachetă de damă. Asta se petrecea în luna decembrie 1987. De atunci
Alo, telefoanele!Intre mijloacele de comunicare dintre oameni, telefoanele publice iși au rostul lor. Se pare insă că nu toți cetățenii vor sâ le utilizeze corespunzător pentru a lăsa și pe alții să Ie mai poată folosi. „Din experiența multora dintre cei care apelăm la serviciul telefoanelor 

Insă, după ce a tăiat stofa clientului, a uitat pur și simplu să mai și coase veșmintele croite. Ba că nu a avut timp, ba că i s-a îmbolnăvit nevasta, ba că nu se simte in apele lui, l-a tot aminat pe client dincolo de orice, limită a răbdării. Nu de pe o zi pe alta, ci de la o lună la alta.Cum e posibil așa ceva ? — se întreabă și ne întreabă loan Muntean in scrisoarea pe care a trimis-o nu de mult redacției.;E1 a căutat o explicație Ia președin
publice — ne relata intr-o scrisoare Gheorghe Simion din București — defectarea telefoanelor publice sau degradarea lor de către unii indivizi certați cu normele de conviețuire socială nu sint specifice numai Capitalei. Fenomenul l-am intîlnit de cu- rind, de exemplu, și

atribuite sînt generale, sărace în conținut, cuprind aceeași arie de preocupări de ani și ani de zile. De ce ? Pentru că, așa cum a reieșit din discuțiile pe care le-am purtat cu cei de aici, biroul organizației de bază nu a înțeles încă necesitatea ca sarcinile de partid să aibă un conținut concret, iar controlul, sprijinul și îndrumarea comitetului de partid din întreprindere pentru îndreptarea acestei stări de lucruri se lasă și ele așteptate de prea mult timp.
Omul potrivit pentru

fiecare sarcinăProblemele ce se cer rezolvate într-o unitate sau chiar intr-o secție sint de o mare diversitate. Tocmai de aceea este necesar ca și atribuirea sarcinilor să se facă după anumite criterii : după aptitudinile și chiar pasiunile membrilor de partid, după vechimea și pregătirea lor. după preocupări. după felul in care au rezolvat sarcinile anterioare, și nu in ultimul rind după necesitățile care apar în procesul înfăptuirii obiectivelor be care șl le propune organizația de partid. In general, toate acestea sint criterii care orientează repartizarea sarcinilor in ambele întreprinderi la care ne-am referit. La întreprinderea de vagoane, unitate cu organizații puternice, care oferă mereu noi experiențe pozitive pentru generalizare, de mare folos pentru repartizarea judicioasă a sarcinilor de partid sint discuțiile individuale. Ele se desfășoară avind în fată fișa individuală a fiecărui membru de partid, in care se fac referiri la contribuția anterioară privind realizarea sarcinilor de plan, la propunerile și inițiativele pe care le-a avut de la ultima discuție individuală pentru îmbunătățirea organizării muncii etc., ce sarcini politice și obștești i s-au încredințat și cum le-a rezolvat, cum se comportă la locul de muncă și in societate și altele. Discuțiile individuale devin astfel pe lingă un moment de bilanț și un prilej de încredințare a celor mai adecvate sarcini pentru fiecare comunist în parte. Fără a absolutiza importanta acestui moment, reținem preocuparea pentru a acorda sarcini fiecărui comunist. urmărindu-se ca el să le soluționeze in cele mai bune condiții, dindu-i-se astfel posibilitatea să-și valorifice cit mai deplin priceperea, abnegația, pasiunea, potențialul său creator, spre satisfacția proprie și în folosul organizației, al colectivului din care face parte. Se înlătură șl in acest fel „empirismul" din activitatea organizațiilor și cresc eficiența și gradul de participare a membrilor de partid la viața internă de organizație. se creează cimp larg de manifestare modului nou, superior de a gindl și acționa al comuniștilor.
Tristan M1HUTAcorespondentul „Scinteii"

teză mal mare datorită, evident, 
unui motor mai puternic (85 CP). 
Deocamdată, Întreprinderea de 
transport București nu are in ex
ploatare decit 43 de microbuze „Ro
car", pe liniile 508, 529 și 502, dar 
sîntem informați că incă in cursul 
acestui an un nou lot do 150 de 
asemenea microbuze vor completa 
nu numai parcul auto al întreprin
derii, ci și mijloacele de transport 
aflate la indemlna bucureștenilor.

tele cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor din comună, da care aparține și atelierul de croitorie. Acesta l-a răspuns, ce-i drept foarte prompt, că nu-1 interesează problema I Reluăm și noi întrebarea. adraj|id-o uniunii județeneWPoate pe tovarășii de acolo li interesează calitatea serviciilor prestate de propriile unități și vor avea curiozitatea să cerceteze cum se respectă termenele în u- nitatea amintită, luind și măsurile cuvenite.
la Govora, județul Vîlcea, unde zile întregi telefoanele publice erau de neabordat. Oricit ni s-ar părea de curios, aș putea spune că o vină revine și lucrătorilor de la Direcția județeană de poștă și telecomunicații Vilcea, care, cu zilele, nu treceau pe Ia cabinele telefonice

Cerințe și răspunderi sporite 
in activitatea cooperatistăîn toate localitățile rurale ale țării au loc in aceste zile adunările sătești — care vor fi urmate de adunările generale de dări de seamă și alegeri in noile consilii ale cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor și de credit (C.P.A.D.M.), una din cele mai reprezentative organizații cooperatiste din România. Desfășurindu-se in atmosfera puternicei angajări a întregului popor de a traduce neabătut în viață insuflețitorul program de muncă și activitate' revoluționară cuprins in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum al democrației revoluționare, de a înfăptui exemplar hotăririle Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, aceste adunări constituie un bun prilej de manifestare a spiritului gospodăresc și inițiativei concrete, a intransigenței față de unele neajunsuri care frî- nează incă realizarea înaltelor criterii calitative ale activității cooperatiste. Ele reprezintă, totodată, o expresie concludentă a democrației ce guvernează societatea noastră, in cadrul căreia toți cetățenii participă direct la conducerea întregii activități economico- sociale a patriei. Componentă a Frontului Democrației și Unității Socialiste, cooperația de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor reprezintă, prin cei aproape zece„milioane de membri ai sai, un puternic factor de progres economico-social, un vast domeniu de manifestare a inițiativei și faptei gospodărești. Prin însăși structura sa. cooperația sătească iși concentrează activitatea in domenii de importanță vitală, cum sint stimularea producției agroalimentare in gospodăriile populației și achiziționarea unor importante cantități de asemenea produse pentru fondul de stat, dezvoltarea, în special la sate, a micii industrii și prestărilor de servicii, aprovizionarea corespunzătoare a populației sătești cu bunuri de consum.Consemnind progresele înregistrate în aceste domenii in anii care au trecut de la ultimele alegeri in comitetele sătești și consiliile cooperativelor, participanții la adunări sînt chemați să stăruie mai ales asupra modalităților de Înfăptuire a sarcinilor sporite ce revin unităților cooperatiste in actuala etapă de dezvoltare economico-socială a țării.Realitatea demonstrează faptul că, pe lingă importante realizări obținute, in activitatea unităților cooperației persistă încă o serie de neajunsuri care fac ca rezultatele să nu se ridice la nivelul cerințelor, al importantelor capacități materiale și umane existente in acest domeniu.Unul din sectoarele prioritare ale activității cooperației il constituie a- sigurarea autoaprovizionării. adevă-. rată oglindă a modului in care sătenii membri cooperatori iși îndeplinesc nobila, și fireasca menire de producători ai bunurilor agroalimert- ■ tare. Experiența arată că, acolo*unde comitetele sătești au știut să-1 mobilizeze pe membrii cooperatori să cultive orice palmă de pămint, obți- nînd recolte tot mai mari, aceasta s-a convertit în cantități sporite de produse livrate la fondul de stat și, respectiv, in venituri considerabile pentru producători. Cerințele autoaprovizionării impun totodată măsuri concrete ale cooperației pentru aprovizionarea producătorilor cu soiuri de semințe superioare de legume și fructe solicitate de consumatori, cu unelte agricole, pui de o zi și alt material biologic pentru producătorii contractanți la fondul de stat. Evidențiind experiența gospodarilor fruntași ai satului, adunările trebuie să contureze și acele măsuri concrete. organizatorice pentru generalizarea acestei experiențe, astfel incit fiecare locuitor al satului să f;e un producător de bunuri agroalimentare, să contribuie cit mai consistent la formarea fondului de auto- aprovtzionare. Totodată, adunările trebuie să-și concentreze atenția a- supra acelor măsuri care să asigure ca autoaprovizionarea să fie un proces continuu, ritmic, care, ca și activitatea celorlalte domenii ale economiei. nu admite goluri, nici pauze. In condițiile cind prevederile programelor de autoaprovizionare au un caracter de plan, trebuie combătută tendința manifestată in unele județe de a considera programul înfăptuit o dată cu îndeplinirea indicatorilor valorici, fără să țină seama de sortimentele prevăzute.Apropierea condițiilor de muncă și viață dă la sate de cele de la oraș, cerință distinctă a actualei etape de dezvoltare economipo-socială a țării, a generat sarcini calitativ noi ale locuitorilor din mediul rural, Ta a căror satisfacere unitățile specializate trebuie să-și aducă o importantă contribuție prin dezvoltarea micii in

Adunările sătești ale mem
brilor cooperației de pro
ducție, achiziții și desfa

cere a mărfurilor

să repare aparatele defecte sau să le golească pe cele pline. Spun acest lucru pentru că în alte stațiuni de pe Valea Oltului, la Călimănești sau la Căciulata și Cozia, pe care le-am vizitat, telefoanele funcționau ca ceasornicele". Si asta deoarece, așa
Un posibil răspunsUn arbore, • se știe, crește greu. Uneori în zeci și zeci de ani. îi trebuie timp să a- jungă a face umbră. Dar oriunde ar fi — pe stradă, in parc, sub fereastră — arborii îți bucură ochiul și con- «tituie, spun specialiștii, un „paravan" ce oprește praful, gazele de eșapament, zgomotul străzii. De aceea, nu poți privi nepăsător cum unii oameni mutilează pomii, li smulg din rădăcini. Astfel de aspecte ne relatează șl corespondentul nostru loan Dobrescu din Cimpu- lung-Argeș. „Pe traseul Cimpulung — 

cum avea să ne precizeze Nicolae Chirea, dirigintele oficiului de poștă și telecomunicații din Călimănești, toți lucrătorii din subordine merg zilnic și chiar de mai multe ori pe zi pe teren pentru a verifica și repara toate telefoanele cu probleme. Deci se poate!
Rucăr. pe panta Ma- teiașuiui. s-au plantat, cu cițiva ani In urmă, din 50 în 50 de metri, cite un pilc de plopi. O idee frumoasă care a necesitat eforturi. Din miile de arbori eu mai rămas doar tcițiva. Restul ap fost distruși. De ce ? Și, mai ales, de cine ? Pa strada Mărăștl, din Cimpulung de mai multi ani se străduiesc gospodarii orașului noștru să planteze tel. Mal mult de citeva zile nu au rezistat, fiind rupțL Pînă la urmă s-a renunțat. In grădina publică, autoritățile au pus nouă panouri cu inscripția: „In această grădină

dustrii și a prestărilor de servicii. Analizind in spirit critic și autocritic activitatea in acest domeniu, a- dunările trebuie să dezvăluie și neajunsurile, și neimplinirile care determină serioase rămmeri in urmă față de cerințele mereu sporite ala populației, ale economiei naționale. Astfel, nu pretutindeni produsele micii industrii sătești satisfac necesitățile in ce privește varietatea și calitatea acestora, criteriile strict valorice urmărite duc la neglijarea valorificării unor resurse materiale locale. Adunările trebuie să formuleze măsuri concrete privind completarea forței de muncă superior calificate din rindul sătenilor și perfecționarea acesteia la nivelul exigențelor cetățenilor, stabilirea la sate a unor noi contingente de tineri calificați in acele profesii cerute de noile unități de servire de care au nevoie cetățenii.Ca promotor activ al schimbului dintre sat și oraș, cooperația de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor dispune de o vastă rețea comercială care cuprinde circa 20 la sută din întreaga activitate de comerț interior a țării. Analizind activitatea unităților comerciale, a- dunările 6ătești trebuie să sugereze măsuri pentru o aprovizionare cit mai fluentă și echitabilă a acestora cu mărfurile solicitate, pentru buna lor repartizare pe unități și sate. O atenție deosebită necesită gradul de calificare profesională al personalului comercial. măsurile care să asigure întărirea spiritului de disclplt- nă și corectitudine, solicitudinea față de cumpărători, intronarea unei atmosfere care să excludă orice manifestare de servire preferențială, de căpătuială pe seama cumpărătorilor. Una din trăsăturile procesului legic de apropiere a condițiilor de muncă și viață de cele orășenești trebuie să se manifeste și in calitatea activității comerciale la sate.O particularitate a adunărilor »ă- tești a membrilor cooperatori o constituie faptul că acestea, pe lingă a- legerea noilor comitete sătești, îi vor desemna și pe delegații la adunările generale pe cooperative, și pe candi- dații pentru funcțiile de președinți și vicepreședinți ai viitoarelor consilii pe cooperative. In spiritul democrației muncitorești-revoluționare, pentru a da posibilitate membrilor cooperatori să aleagă în organele de conducere colectivă pe cei mai buni oameni ai muncii, se vor face cite trei propuneri pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte ai consiliului, iar pentru ceilalți membri al consiliului se vor face cu 30 la sută mai multe propuneri, avindu-se In vedere ca cel puțin o treime din membrii ca urmează să fie aleși să nu fi făcut parte din organele al căror mandat ă expirat. Acest fapt, cu profunde semnificații pentru dezvoltarea democrației cooperatiste, incumbă o răspundere sporită pentru membrii cooperatori, care, in cadrul discutării propunerilcr, trebuie să manifeste întreaga exigență față de calitățile profesionale, politice și e- tico-morale ale eelor vizați, de acestea depinzind In viitor, in mare măsură. bunul mers al unităților cooperatiste.Expresie concretă a democrației muncitorești-revoluționare, adunările sătești ale membrilor cooperatori trebuie să se inscrie, prin profunzimea dezbaterilor care vor avea loc, prin observațiile și neajunsurile semnalate, prin propunerile de măsuri șl inițiativele formulate, ca un moment important in amplul proces de perfecționare a întregii activități a acestui sector, chemat să-și sporească substanțial aportul la dezvoltarea economico-socială a patriei, la îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale locuitorilor satelor.
MUREȘ : Apartamentul 

65 000Constructorii mureșeni de locuințe au încheiat anul 1988 cu un bilanț rodnic. Astfel, cu cele 2 459 apartamente construite și dhte in folosință, ei au ridicat la 65 000 numărul apartamentelor construite și puse la dispoziția oamenilor muncii in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. In acest an, in orașele județului urmează a fi înălțate alte 2 715 apartamente, din care, prin crearea unui larg front de lucru pentru perioada iernii. 1 060 de apartamente se află in diferite stadii de execuție. Totodată, zestrea edilitară a localităților rurale mureșene se va imbogăti in acest an cu alte 658 apartamente, din care aproape 300 se află in lucru. (Gheorghe Giurgiuj.

Cu siguranță, un a- semenea exemplu trebuie să-i determine și pe confrații lor de la oficiul din Govora să-și schimbe stilul de muncă, oferind astfel cetățenilor un serviciu corespunzător. A- dică telefoane care să răspundă la apeL 
rugăm să nu se fumeze. ^ă nu se bea!“ Toate au fost scoase din suporți, desigur ca să dispară și obligația de a respecta rugămintea. Stau și mă întreb : oare citi pomi au plantat acești oameni lipsiți de dragoste pentru natură, lipsiți de cel mai elementar simț civic ?“Răspunsul este evident : nici unul. Dar tot un răspuns la aM- menea atitudini ar fl și acesta : o mal riguroasă aplicare a prevederilor Legii 10 de către cei îndreptățiți să o facă șl care eencționează asemenea fapte.
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ÎN spiritul sarcinilor subliniate de TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

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

CALITATEA PROIECTĂRII 
hotărîtoare pentru calitatea producției

La recenta consfătuire de lucru de Ia C.C. al P.C.R. pe probleme ale activității din economie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția asupra necesității de a se urmări aplicarea în practică a propunerilor privind organizarea și modernizarea proceselor de producție, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, in vederea creșterii calității produselor și a eficienței Întregii activități. Avînd în vedere aceste cerințe, cu prilejul unei recente acțiuni a Centralei industriale de electronică și tehnică de calcul pentru perfecționarea pregătirii personalului care contribuie la asigurarea și realizarea calității produselor, ziarul „Scînteia" a organizat o dezbatere pe tema perfecționării activității de proiectare. In prima parte a dezbaterii — publicată în ziarul nostru din 12 ianuarie 1989 — participanții s-au referit la o seFie de experiențe, din diferite unități ale centralei, precum și la unele probleme ce trebuie avute in vedere la organizarea și efectuarea controlului calității proiectelor. Prezen*- tăm în continuare alte opinii exprimate in cadrul dezbaterii.Beaacțla : Utilizarea calculatorului 
electronic in activitatea de proiec
tare este, așa cum s-a dovedit in 
multe unități din țară și din întreaga 
lume, o pirghie importantă pentru 
ridicarea nivelului calitativ al pro
duselor. Ce realizări au fost obținu
te în acest sens în unitățile centra
lei ce produce tehnica de calcul ro
mânească ?Ing. Gabriel Corban, cercetător științific la Institutul de cercetare științifică șt inginerie tehnologică pentru tehnică de calcul și electro^ nică București : Dintre realizările deosebite — prin anvergură și utilitate — ale institutului nostru am să mă refer la un sistem de proiectare și execuție pe mașini-unelte cu comandă numerică, denumit SIMODEX (sistem de modelare și execuție). Practic, sistemul permite proiectarea pe calculator și executarea — pe baza instrucțiunilor cuprinse pe o bandă perforată — a oricărui gen de matriță, puțind merge chiar pină la sculpturi artistice, realizate din metal, lemn sau mase plastice. Aș vrea să BUbliniez utilitatea economică remarcabilă a executării asistate de calculator a matrițelor — îndeosebi pentru piesele cu o geometrie complicată. Se realizează în primul rînd o mare economie de timp, comparativ cu îatrițele proiectate de om. Astfel, proiectarea matriței receptorului telefonic a durat aproape un an, iar pentru un reper mal complicat destinat unui automobil a ajuns chiar la cițiva ani ! SIMODEX elimină procedeul empiric și foarte costisitor al executării unor „felii" de matriță, asamblate ulterior. Cîști- xul de timp permite accelerarea procesului de realizare a unor noi produse, în condiții de calitate ridicată. Cum am demonstrat noi fiabilitatea pachetului de programe ale sistemului? Simplu : am mers la întreprinderile beneficiare și am e- xecutat, pe mașinile lor. matrițele de care aveau nevoie ! Această legătură directă cu beneficiarii — pe lingă efectul dorit de noi, de a vinde produsul — a avut și un rol foarte important in cunoașterea realităților, a posibilităților întreprinderilor, direcționind mai exact ofertele viitoare. Ne-am dat seama că dacă dorim să dezvoltăm proiectarea de sisteme complexe de calcul — cu diferite destinații — trebuie să nu stăm numai In birou, ci să avem ’egături permanente cu potențialii oeneficiari. Noutatea activității pe care o desfășurăm, a „produsului" pe care 11 oferim — in final, un set de instrucțiuni pentru calculator — și capacitatea încă scăzută a beneficiarilor de a-și defini exact cerințele ne obligă să avem un contact direct și permanent cu potențialii parteneri.Ing. Petrișor Osman, șef atelier de proiectare la întreprinderea „Microelectronica" București : Una din trăsăturile specifice producției de circuite integrate este aceea că e- ventualele deficiențe de proiectare sint evidențiate înainte de punerea lor in funcțiune la beneficiar, a- fectînd direct și imediat rezultatele economice ale producătorului. Pînă de curind, procedura era următoarea : noul circuit se proiecta manual, se experimenta, se constata că unul sau mai mulți parametri nu satisfac cerințele impuse șl se analizau posibilele cauze : proiectul, execuția sau măsurarea ? Această procedură era, de ■ bună seamă, complicată, dura mai multe luni și implica mari cheltuieli materiale șt valutare. Iată de ce a fost reailzat

0 nouă mașină 
de prelucrat prin 

electroeroziuneSpecialiștii Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru industria construcțiilor de mașini au realizat o nouă mașină de prelucrat prin electroeroziune. Utilajul funcționează cu comandă numerică și este dotat cu sistem automat de alimentare cu electrozi, puțind prelucra cavități complexe, succesiv sau simultan. In trei axe. Noul produs Înlocuiește vechea generație de astfel de utilaje și are caracteristici tehnico-funcțio- nale superioare, fapt ce permite aplicarea unor noi tehnologii' de prelucrare mai eficiente. Prin utilizarea lui se înregistrează un spor la producția- marfă de circa 50 milioane lei anual, precum și importante economii valutare. (Agerpres) 

un pachet de programe pentru verificarea simulată a proiectului, iar decizia de modificare a unor trasee este luată înainte de a consuma vreun gram de materie primă. Este un sistem complex, interactiv de inginerie asistată de calculator. In a- cest scop folosim o bancă de date alcătuită pe baza informațiilor culese din exploatare. Noul sistem prezintă trei avantaje majore : se reduce
Dezbatere organizată cu specialiști din 

Centrala industrială de electronică 
și tehnică de calcul

• SIMODEX - o experiență confirmată ® Proiectarea asista
tă de calculator nu se face numai din birou ® Cerințele be
neficiarilor — cit mai bine cunoscute ® Calitativ superioară și 
efectuată fără consumuri materiale, verificarea simulată pe 
calculator a proiectelor se impune atenției ® Banca de date 
a „vieții" produselor este incă incompletă și insuficient fo
losită • Beneficiarii sint invitați lingă planșetele proiectan
ților • O concluzie care trebuie reținută : activitatea pro

iectanților este integral procedurabilă

substanțial eostul asimilării in fabricație a noilor produse, durata procesului scade cu 5—6 luni — dgși etapa de proiectare se prelungește cu aproape o lună — si se îmbunătățește siguranța in exploatare a circuitului, întrucît verificarea simulată are o acuratețe net superioară și o gamă de elemente mult diversificată față de verificarea pe loturi experimentale. Această procedură se află, potrivit informațiilor pe care le deținem, la nivelul celor mal bune realizări mondiale din ultimii 3—4 ani.Redacția : Toate aceste exemple 
atestă avantajele utilizării tehnicii de 
calcul electronic in ridicarea nivelului 
calitativ și creșterea eficienței acti
vității de proiectare — „piatră un
ghiulară" pentru calitatea și eficiența 
producției. S-a dovedit, de asembnea,- 
importanța legăturii nemijlocite a 
proiectanților cu producătorii și uti
lizatorii pentru a se realiza produse 
de calitate superioară. Dacă ținem 
seama de faptul că, in ultimă anali
ză, cel mai important criteriu al 
aprecierii calității unui proiect este 
gradul in care satisface cerințele 
utilizatorilor săi, ce se întreprinde in 
această direcție in unitățile centra
lei ?Ing. Gabriel Corban t în cercetare — mai cu seamă atunci cînd produsul proiectat este un set de programe — există riscul major ea proiectul să aibă o calitate teoretică Înaltă, mare profunzime de analiză și să ofere posibilități deosebite utilizatorului, dar. cu toate acestea, să nu fie adecvat anumitor cereri ale acestuia și de aceea să nu poată fi, practic, valorificat. De asemenea, am constatat că se acordă o atenție exagerată unor aspecte formale, de importantă colaterală, cum ar fi. de exemplu, posibilitatea realizării cu ajutorul calculatorului a unor reprezentări grafice color. De aceea, produselor-program, mal exact spus pentru o adecvare mai bună a lor la nevoile utilizatorilor, ar fi utilă o testare prealabilă a acestora, rea

întreprinderea „23 August" din Capitală : In secția monta] locomotive, la 
hala nr. 6 se finalizează un nou lot de locomotive destinate deszăpezirii 

. căilor ferate

lizată de o echipă mixtă, formată din cei mai buni specialiști ai furnizorului și beneficiarilor. Un element esențial mi se pare a fi ca deciziile acestei echipe să fie luate pentru a asigura o calitate mai bună cu deplină autonomie, fără presiuni din afară.Dr. ing. Toma Geber, șeful compartimentului de asigurare a calității la întreprinderea de întreținere și reparare a utilajelor de calcul și electronică profesională București : Este cît se poate de evident faptul că. pe măsura creșterii complexității produsului proiectat, se multiplică funcțiile cărora acesta trebuie să le răspundă, complicind frocesul de verificare a proiectului, n privința circuitelor integrate, controlul simulat cu ajutorul calculatorului — la care s-a referit tovarășul Osman — poate fi suficient, dar și în acest caz este necesară îmbogățirea băncii de date cu noi și noi elemente extrase din exploatarea reală a produselor realizate. Pentru tehnica de calcul, condițiile de calitate sint mult mai complexe.

trebuie avute în vedere numeroase unghiuri de abordare : al proiectantului, al producătorului, al utilizatorului, al unității de service. De regulă, proiectanții cunosc toate aceste unghiuri de abordare și caută să asigure facilitățile necesare. Din păcate, sînt numeroase situațiile în care nu reușesc decît parțial. De ce? Principala cauză este aceea că tema de proiectare se stabilește fără aportul conceptual al beneficiarului și unității service, deci fără o cunoaștere amănunțită a problemelor legate de mentenanță, ceea ce duce la creșterea costurilor de producție și cheltuielilor de exploatare pe toată durata de viață a produsului.Același efect îl are și faptul că nu se consideră necesar să se prevadă prin proiect facilități de mentenanță corectivă atît timp cît există o întreprindere specializată pentru rezolvarea defecțiunilor accidentale. Iată de ce sînt de părere ca verificarea proiectului să se facă de echipe de specialiști, care să cuprindă reprezentanți ai producătorului. beneficiarului și serviceului, atit în momentul lansării temei, cit și la avizarea proiectului final. Este o procedură ce ar trebui prevăzută expres chiar prin manualul de asigurare a calității utilizat de institutul de proiectare.Ing. Julien Bratu, șeful compartimentului de asigurare și control al calității în Centrala industrială de electronică și tehnică de calcul : A- ceastă precizare arată că. din perspectiva sistemului de asigurare a calității, activitatea de proiectare este integral procedurabilă, adică se pot stabili proceduri scrise care să ofere certitudinea că proiectul este corespunzător cerințelor de utilizare.Redacția : Așadar, sistemul de asigurare a calității aplicat la condițiile 
specifice activității de proiectare este 
„mecanismul" capabil să confere un 
caracter unitar și cuprinzător multi
tudinii de tehnici și măsuri — din 
care unele au și fost abordate în ca
drul dezbaterii — necesare pentru 
ridicarea nivelului calitativ al pro-

Foto : E. Dichiseanu 

iedelor. Pornind de la experiența 
acumulată pină în prezent, ce tre
buie făcut pentru a se asigura un 
grad de siguranță mai ridicat pro
iectelor noilor produse "!Ing., Julien Bratu : O opinie exprimată cu claritate aici, atît de proiectanți, cit și de reprezentanți ai controlului calității producției, este aceea că verificarea minuțioasă și sub multiple aspecte a proiectelor este o acțiune absolut necesară. Deși pare că se prelungește întrucîtva etapa premergătoare producției. în realitate se reduc atît timpul de introducere in fabricație a noilor produse, cit și unele cheltuieli deosebit de mari generate de deficiențele sau erorile de proiectare ce ar fi rămas nedescoperite. Verificarea proiectelor de către controlul calității reprezintă insă o noutate a cărei necesitate nu a fost înțeleasă de toți cei implicați. De altfel, nici legea calității în vigoare nu vizează decît corftrolul calității din faza de execuție. O perfecționare necesară a prevederilor legale este, așadar, cuprinderea activității de proiectare in sfera controlului de calitate, care să acționeze pentru asigurarea calității produsului ca un bloc de legătură în dublu sens : proiectare, producție, service și, respectiv, feed-back : urmărirea în exploatare. îmbunătățirea calității prin reproiectare și modernizare.Ing. Gabriel Corban : S-a vorbit aici, dar cred că nu suficient de clar, despre importanța legăturilor dintre utilizatorul și proiectantul produsului, in ideea realizării „feed- back“-ului. Cu toate acestea, de prea puține ori și oarecum întîmplă- tor se închide „bucla" calității prin valorificarea informațiilor din exploatare, care să fie folosite la proiectarea noilor produse. Ar fi de aceea foarte util ca, prin prevederile contractuale, beneficiarul să fie obligat să furnizeze producătorului, pe o anumită perioadă, informații precise nu numai legate de defecțiuni, cl și unele observații concrete cu privire la comportarea produselor in timpul funcționării.Ing. Mihai SiUșteanu, șeful secției de cercetare-proiectare de la întreprinderea „Electronica" — București : Deși pare paradoxal, uneori standardele utilizate pentru proiectgrea noilor produse se constituie, ele însele, în frîne pentru ridicarea nivelului calitativ. Iată, de exemplu, standardele pentru numeroase produse electronice prevăd doar va- lori-limită. minime sau maxime, ale unor caracteristici. Proiectantul va fi tentat — din rațiuni economice sau pur și simplu din comoditate — să nu se îndepărteze prea mplt de aceste limite, menținînd produsul la un nivel calitativ mal scăzut decît ar fi posibil de realizat, cu cheltuieli comparabile, folosind însă componente cu valori medii cuprinse îhtre cele două extreme prevăzute. Impedimentul acesta poate fi lesne depășit dacă standardele ar avea prevăzute și valori medii, spre care să tindă toate produsele grupei respective.Dr. ing. Toma Geber : O altă cerință reieșită din discuții se referă Ia necesitatea proiectării, o dată cu noul produs, a unui set de’ chestionare, cu întrebări pYecise și cît mai ușor de completat de utilizatori, care să fie returnate proiectanților. De fapt, această cerință face parte chiar din sistemul de proiectare a calității, deci revenim la procedurile sistemului de asigurare a calității. De unde rezultă încă o dată că proiectarea calității trebuie să înceapă și să se încheie cu calitatea proiectării.

Ion TEODOR
Eugen RADULESCU

Sistemele de irigații să funcționeze ireproșabil pe întreaga suprafață amenajată!
(Urmare din pag. I)făcător. în primul rînd, se pune problema urgentării decolmatării canalelor pentru aducerea lor la cotele proiectate de funcționare, în care scop trebuie efectuat un volum total de terasamente de peste 4,4 milioane mc de pămînt. După cum arătam, realizările însumează abia 35 la sută din necesar. Negativ este faptul că răminerile in urmă cele mai mari sint localizate tocmai in județele — Brăila, Călărași, Dolj, Giurgiu, Constanța, Ialomița, Teleorman și Tul- cea — care dispun de amenajări de irigații pe suprafețele cele mai întinse și, în plus, dețin o pondere insemnată in agricultură. Rezultatele slabe pină la această dată nu pbt fi justificate. Ele se datoresc, în principal, carențelor existente în organizarea activității și concentrării forțelor necesare la această lucrare. Sint greu de explicat răminerile în urmă inregistrate de unitățile agricole beneficiare, cărora le revine sarcina de a executa cu forte și mijloace proprii, îndeosebi cu forte manuale. un volum important de terasamente pentru decolmatarea canalelor ce se află în administrarea lor. Pentru perioada următoare, cu atit mai mult cu cit timpul se menține incă favorabil, se impune o puternică mobilizare a forțelor, și în primul rind a cooperatorilor și a celorlalți lucrători din unitățile agricole, pentru a se intensifica mult ritmul la decolmatarea canalelor. în același scop, este necesar ca și organele a- gricole centrale să analizeze posibilitatea corelării cantităților de combustibil repartizate fiecărui județ cu volumul de terasamente ce trebuie efectuat, mai ales pentru decolmatarea canalelor mari care dețin ponderea. ___Irigarea culturilor pe toate suprafețele amenajate, cu deosebire în perioadele de virf, este direct condiționată de existenta echipamentelor de udare in numărul necesar, stabilit prin regulamentele de exploatare a sistemelor de irigații. în această privință sînt de soluționat o serie cje probleme deosebit de complexe. în primul rînd, este vorba de repararea echipamentelor existente,

Pășunile și fînețele naturale din județul Hunedoara se întind pe o suprafață de 246 285 hectare, situindu-1, din acest punct de, vedere, pe locul doi în țară. Județul dispune deci de condiții prielnice pentru creșterea animalelor. Aici pășunează anual și în același timp se pregătesc furajele pentru perioada de stabulație pentru 170 000 bovine, 300 000 ovine și aproximativ 13 Q00 cai de muncă. Desigur, se pun unele întrebări firești: dacă încărcătura de animale este corespunzătoare, dacă întreaga suprafață este conformă cu cerințele unui pășunat intensiv și a strîngerii cantităților corespunzătoare de furaje ?De la început trebuie să supunem atenției o particularitate, și anume că aproape jumătate din această suprafață este deținută de crescătorii particulari de animale (110 518 hectare) și numai 135 000 hectare sînt în proprietatea unităților de stat și cooperatiste, fapt care, pînă cu trei ani în urmă, a îngreunat mult acțiunile privind sporirea potențialului productiv al pajiștilor. Prima grijă a constat ca tocmai pășunile și fînețele să fie întreținute și să producă la potențialul maxim și in acest sens suprafețele neîngrijite de ani de zile — în bună parte datorită faptului că unii deținători de terenuri au plecat către alte profesii — au fost date în răspunderea și exploatarea unor asociații economice și cooperative agricole pentru a fi întreținute și folosite. Paralel cu lucrările de întreținere, fertilizări și regenerări, defrișări și desecări, s-a acționat intens pentru construirea de tabere și adăposturi (87 la număr), stîne pentru oi (12), locuințe pentru îngrijitori și 176 puncte de alimentare cu apă prin captarea uner izvoare, fără folosirea energiei electrice, în felul acesta s-a asigurat o bună bază materială pentru ca pășunatul' animalelor (cel puțin 200 de zile pe an) să se desfășoare în condiții foarte bune.
Cum poate spori 

randamentul pășunilorînfăptuirea prevederilor programului de ameliorare a pajiștilor a necesitat realizarea în anii 1987 și 1988 a unor lucrări complexe de investiții a căror valoare se ridică la peste 100 de milioane lei, un efort financiar deosebit, care trebuie să se regăsească în producții zootehnice tot mai ridicate. S-au executat in 1988 lucrări de întreținere pe 169 500 hectare, fertilizări chimice pe 61 710 hectare și cu îngrășăminte organice pe 79 500 hectare. Lucrări de regenerare s-au realizat pe 58 328 hectare, iar defrișările pe 3 003 hectare. S-a realizat, de asemenea, întregul volum de lucrări de combatere a fenomenului de eroziune, de combatere a acidității solului, de desecări. Cele mai bune rezultate s-au înregistrat lâ fermele Pui, Sălaș, Peștiș.„întreprinderea județeană de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor — ne spune tovarășul Victor Herbei, secretar al Comitetului județean de partid Hunedoara — și-a făcut cu adevărat simțită prezența ca organ de specialitate și de execuție intr-un domeniu atît de important pentru noi cum este dezvoltarea intensivă a zootehniei. Unitatea și-a creat prin forțe proprii o foarte bună bază tehnică și materială, incit comitetul județean de partid a cerut să acorde sprijin de specialitate pentru toți deținătorii de pășuni, cu deosebire pentru cooperativele agricole de producție și consiliile populare. Astfel, la această oră avem Ia dispoziție toate proiectele prin care se asigură întreaga documentație de execuție a amenajărilor în complex, cu deosebire a pajiștilor care aparțin cooperativelor agricole".Grija deosebită care s-a acordat a- menajării pășunilor s-a reflectat anul trecut în producția de fîn, care a fost cu peste 24 000 tone mai mare față de anul precedent. De altfel, la indicația comitetului județean de partid, direcția județeană pentru agricultură, împreună cu întreprinderea de pajiști au întocmit o repartizare judicioasă a trupurilor de pășune pentru fiecare unitate beneficiară în parte, ținînd cont de numărul și specificul animalelor. Aceste trupuri vor fi repartizate în funcție de numărul 
dar care au fost deteriorate în timpul utilizării lor, cele mai multe datorită neglijențelor în timpul manipulării, dar și a executării lucrărilor agricole mecanizate. A- ceastă problemă ar trebui să constituie o preocupare aparte în fiecare unitate agricolă in pregătirea și instruirea udătorilor și a mecanizatorilor pentru viitoarea campanie de irigații, întrucît numărul echipamentelor deteriorate sau distruse total a ajuns să fie îngrijorător de mare, ceea ce are repercusiuni grave, între acestea sînt de notat imposibilitatea realizării programelor de udare săptăminale, supunerea unităților la cheltuieli financiare costisitoare și suprasolicitarea economiei naționale pentru înlocuirea lor. Iată de ce trebuie introduse ordine și răspundere ferme în toate unitățile agricole în ce privește utilizarea rațională și păstrarea corectă a echipamentelor mobile de udare.Cu atît mai mult se pune problema bunei păstrări a echipamentelor de udare cu cît repararea și înlocuirea lor este o problemă dificilă în momentul de față. Răminerile in urmă semnalate la început se datoresc în cea mai mare parte lipsei de electrozi de aluminiu pentru sudura conductelor din aluminiu. Pentru repararea celor peste un milion de conducte deteriorate este nevoie de circa 30 tone de electrozi din aluminiu. Numai că, de cîteva luni, întreprinderea de sîrmă și produse din sîrmă Buzău nu mai produce asemenea electrozi. Aceasta este de natură să ducă la creșterea restanțelor privind repararea echipamentelor de irigații. Firește, dacă adăugăm și unele greutăți întîmpinate de atelierele specializate în reparații ale întreprinderilor județene de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, în ce privește aprovizionarea în cantitățile necesare cu conductori din cupru, micafoliu, micabandă, izolație de crestătură și lacurile de izolație — toate pentru bobinarea motoarelor arse, dar și cu ulei de turbină, ulei electroizolant. ulei hidraulic, vaselină Li-Ca, carbid și altele, materiale de strictă necesitate pentru finalizarea punerii în funcțiune a sta

de animale pe o perioadă de 10 ani, timp în care unitățile agricole respective nu numai că folosesc terenul pentru pășunatul animalelor, dar au și obligația să execute toate lucrările de întreținere și de amenajare. Din trupul de pășune repartizat s-a
Pentru dezvoltarea puternică a zootehniei
PAJIȘTILE NATURALE 

folosite deplin, 
gospodărite rational!
Din experiența unităților agricole din județul Hunedoara

delimitat cu exactitate și o anumită suprafață destinată numai producerii furajelor pentru stabulația de iarnă. In felul acesta există o situație exactă ă modului de folosință a întregii" suprafețe de pășune naturală. Dînd în grija fiecărei unități trupul de pășune și obligînd pe.fiecare să o exploateze rațional și, în același timp, să o și întrețină în modul cuvenit, s-a creat un cadru adecvat pentru folosirea cu înalt randament a pășunilor și fîne- țelor naturale.
Fără semințe nu poate 
crește iarbă valoroasăEste limpede pentru oricine că ori- cît de bună ar fi activitatea de întreținere, de fertilizare, a atîtor și atîtor altor lucrări ce le cere o pășune, fără regenerarea covorului ierbos nu se poate spune că s-a făcut un lucru de calitate. Or, aceasta nu se poate fără semințe de ierburi valoroase. O pășune cu ierburi bogate în unități nutritive se realizează dînd o mare atenție acțiunilor de însămînțări șl supraînsămînțări. In șase ferme pastorale specializate să producă sămînță de graminee și leguminoase din cele mai valoroase. „Am introdus în cultură pe loturile noastre semincere, care însumează o suprafață de 1 200 hectare, ierburi ca trifoiul alb, spar- ceta și ghizdeiul, plante care rezistă la călcare și pe terenuri acide, ne spune ing. Ștefan Crăciun, directorul întreprinderii de 'pajiști. în anul care l-am încheiat am depășit planul la producerea semințelor, dar necesarul 

țiilor de pompare, a liniilor de alimentare cu energie și a celorlalte instalații hidrotehnice, apare și mai evidentă cerința ca organele agricole de resort, dar și unitățile industriale furnizoare să întreprindă măsurile ce se impun pentru asigurarea ’tuturor condițiilor de care depinde încheierea pregătirii sistemelor de irigații pînă la termenul stabilit.Strîns legat de îndeplinirea dezideratului major ca în acest an culturile să poată fi irigate pe toate terenurile amenajate, se pune și problema asigurării în totalitate a echipamentelor mobile de udare. Se constată în momentul de față un deficit însemnat de echipamente de udare, care periclitează din start aplicarea udărilor pe aproape un sfert din suprafața amenajată. Cauzele acestei situații de neacceptat sînt diverse, atit de ordin subiectiv, cît și obiectiv. Mai întîi de toate se constată serioase deficiențe in ce privește păstrarea și gestionarea echipamentelor de udare. Multe din acestea au fost distruse și scoase din funcțiune ca urmare a manipulării lor defectuoase. Apoi, numeroase fragmente din echipamente au luat altă destinație, fiind utilizate la podețe, garduri, padocuri, acoperișuri și chiar în scopuri personale. Pe de altă parte, la darea în funcțiune a sistemelor noi de irigații din ultimii ani, încă de la început unitățile agricole beneficiare nu au fost dotate cu toate echipamentele de udare prevăzute în regulamentul de exploatare. Cumulate, toate aceste cauze, ce denotă o totală lipsă de răspundere din partea conducerilor unor unități agricole, au condus la un deficit de echipamente de udare incredibil de mare. Pe baza datelor comunicate de unitățile de exploatare din teren rezultă că, pentru irigarea întregii suprafețe amenajate din acest an, unităților agricole trebuie să li se asigure în plus circa 30 000 de instalații de irigare prin aspersiune cu mutare manuală, 2 000 de instalații de irigare prin aspersiunea cu pivot, 6 000 de instalații de irigare prin aspersiune cu tambur și furtun și circa 8 000 de echipamente pentru irigarea pe brazde. Cerința majoră a utilizării depline, la întreaga capacitate a tuturor sistemelor de irigații, pentru reali

nostru este mult mai mare decit am produs. Dacă am primi din unitățile noastre specializate sămînță de leguminoase — elită sau superelită — am avea posibilitatea obținerii unor producții mai mari pentru nevoile noastre. în anul 1988, prin acțiunile de insămînțare și supraînsămînțare, prin fertilizarea chimică și cu îngrășăminte organice, am realizat o producție de masă-verde, în medie, la hectar, de 22 000 kg, iar pe unele trupuri de pășune și 35 000 kg, idealul spre care tindem. în momentul de față, ținînd cont și de starea timpului, care ne permite, am început fertilizările cu îngrășăminte chimice și cu îngrășăminte naturale, pe care le transportăm cu căruțele din taberele de vară. Avem de fertilizat 150 000 hectare".Consemnăm și alte acțiuni pentru creșterea producției de masă-verde. Și în acest an s-a trecut la amenajarea unor pajiști cultivate pe pășuni naturale degradate ; în apropierea fiecărui complex de vaci cu lapte au fost amenajate circa 200 hectare semănate cu amestec de graminee și leguminoase, de pe care se adună o coasă pentru preparat fîn sau pentru administrat la iesle, iar apoi se pășunează după tehnologiile cunoscute. Și în anul 1988 s-au produs mari cantități de fîn în fermele pastorale de la Be- riu, Pui, Sîntă- măria Orlea, O- răștie, Călan. Si- meria, Șoimuș și Sarmizegetu- sa, furaje valoroase care au fost valorificate în unitățile ce a- veau deficit. Ca urmare a acestor măsuti, in toate unitățile unde vacile au fost scoase la păscut, producția de lapte s-a triplat, iar in unifățile care au in depozite furaje îndestulătoare și de calitate — s-a men- » ținut un nivel ri- ' dicat. între aceste unități sint de notat cooperativele agricole Silvaș, Boșorod și asociațiile economice in- tercooperatiste din Chimindia ‘și Ilia, ca să ne oprim doar la aceste exemple.Faptul că în această iarnă in unitățile agricole din județul Hunedoara a fost soluționată in cea mai mare parte1 problem;) asigurării furajelor constituie în primul rind efectul pozitiv al amenajării și îmbunătățirii pășunilor și tinetelor naturale de pe o întinsă suprafață. în al doilea rînd, ca efect firesc, rezultatele din zootehnie sînt cu totul altele decit cu doi sau cu trei ani în urmă. Firește. este, așa cum subliniau de altfel multi dintre interlocutorii noștri, doar un început promițățpr. Sînt Încă multe rezerve pentru creșterea, în primul rind, a producției de masă- verde la hectar și, în al doilea rînd, pentru folosirea cu maximum de randament a pășunilor alpine, insuficient exploatate în ultimii ani. întreprinderea de pajiști și-a creat, cu forte proprii, un stoc de peste 2 000 tone de furaje pentru că. așa cum s-a mal intîmplat în alti ani. au existat unități pentru care fînețele naturale nu au fost suficient de darnice. Există păreri că. în această iarnă, finul întreprinderii de pajiști nu va avea căutare deoarece toate unitățile și-au realizat stocurile necesare. Iată o stare de fapt care, printr-o bună organizare și întreținere a pășunilor si tinetelor, poate să se repete an de an. și să conducă la creșterea producțiilor zootehnice.
Petre CRISTEA 
Sabin CERBU

zarea cărora societatea a investit fonduri materiale și bănești uriașe, impune ca și această problemă să-șî găsească o soluționare corespunzătoare. în paralel cu aceasta, sînt necesare măsuri ferme pentru a întări în fiecare unitate răspunderea pentru păstrarea optimă și integritatea echipamentelor de udare.în ansamblul pregătirilor ce se faa acum pentru buna desfășurare a activității de irigații din acest an, sarcini deosebit de importante revin unităților agricole beneficiare, cele care trebuie să realizeze exploatarea agricolă cît mal eficientă a sistemelor de irigații. In această privință, de cea mai mare importanță este să se acorde maximum de răspundere recrutării, instruirii și permanentizării forței de muncă necesare aplicării udărilor. Este un domeniu în care, anul trecut, s-au înregistrat serioase deficiențe, ce au determinat în multe locuri nerealizarea programelor de udări stabilite și o calitate necorespunzătoare a udărilor efectuate. Este suficient să arătăm că, datorită ne- asigurării forței de muncă, cea mai mare parte a echipamentelor de udare au fost scoase și montate pe cîmp cu întirziere, abia în perioada de virf a aplicării udărilor, cu toate consecințele ce decurg de aici. Din aceeași cauză, deși sînt deficitare ca număr, o parte însemnată din echipamente nici nu au fost folosite la irigarea culturilor. Trebuie combătută practica unor conduceri de unități agricole de a întocmi fișe formale și da a raporta asigurarea numărului necesar de udători, care de fapt nu există tocmai atunci cînd trebuie udate culturile. Sînt situații care trebuie să îndemne organele și organizațiile de partid de la sate, organele agricole județene, consiliile agroindustriale și conducerile unităților a- gricole să trateze cu toată seriozitatea problema recrutării și asigurării forței de muncă necesare activității de irigare. Numai în acest fel se poate asigura ca în fiecare județ și in fiecare unitate agricolă culturile să fie udate la timp, cu cantitățile de apă cerute, pe toate suprafețele amenajate pentru irigații.
Aurel PAPADIUC
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-------------------------------- I colocviile Scinteil 1------------------------------  

PATRIOTISMUL CREATORULUI 
DE LITERATURĂ

Există în Capitală un loc privilegiat, un spațiu unde se întretaie vocile tuturor scriitorilor români, ale tuturor corifeilor scrisului românesc de la origini și pină în prezent : Muzeul literaturii române. Casă a scrisului nostru artistic, vatră de limbă română pentru multe generații de' elevi și tineri ai acestor ani, această iristituție — institut de cercetări științifice „cată să fie altarul pe care flacăra verbului românesc, întrupat in cele mai frumoase opere ale scriitorilor, continuă să ardă, să lumineze și să încăl- zească“ (Perpessicius). Lecția cea mal de preț pe care ne-o oferă este constatarea că literatura românească a fost totdeauna in slujba înaltelor idealuri progresiste și că scriitorul a fost pururi prezent in oricare din etapele istoriei noastre naționale. Este firul roșu al literaturii noastre, fasciculul de lumină proiectat asupra marilor personalități care au vibrat intens, ca niște imense harfe eoliene, sub atingerea valurilor istoriei făurite de cei mulți. „Un popor nu prețuiește prin avuția banului, ci prin

avuția operelor. Dante a creat o Italie, iar Homer a salvat pe vecie poporul elin. Și unul și altul nu s-au inspirat decit din poporul de jos, din mulțime, din geniul neamului lor’* — scria cu mai bine de un secol în urmă unul dintre tribunii scrisului național, Barbu Delavrancea. O idee și un crez cu adevărat militante, la care subscriu, prin sentimentele, opiniile &i operele lor scriitorii de azi, demni urmași ai acelora care au înnobilat de-a lungul vremii verbul românesc, Iegîndu-1 trainic de năzuințele, idealurile și împlinirile celor mulți, văzind mereu în popor izvorul nepieritor al creației. -Cum privesc scriitorii de azi acest raport ?Redăm aici noi mărturii ale încrederii in natura veșnic fecundă a legăturii anteice dintre creator și poporul care l-a născut, dintre făuritorul „slovei de foc“ și înfăptuitorul istoriei, intre scriitor și idealurile și împlinirile ce definesc națiunea din care face parte.
Opera marilor scriitori, expresie
a participării la viața poporului

un ani, Sa- era de
Cunoscut și apreciat datorită 

liricii sale inspirate din spațiul 
sufletesc și moral atit de fră
mântat al Transilvaniei, printr-o 
poezie de intensă vibrație pa
triotică, poetul ION HOREA si
tuează mărturia lui sub semnul 
„Anului Eminescu" :„Avem în față un chip care ne comunică, prin privirea lui, niciodată odihnită in spiritele noasțre, întrebările și răspunsurile suscitate de o problemă fundamentală : legătura dintre creator și spiritualitatea poporului căruia îi aparține. Ne aflăm in anul Eminescu, de fapt in „anii Eminescu", și putem înțelege mai bine ce a însemnat expresia ființei sale pentru descifrarea acestei ecuații, aparent simple, dar in fond mai complicată decit se pare, pentru că ființa însăși a omului este mai complicată : acea relație dintre popor și literatură, dintre viata poporului și creația literară, dintre noi și viața națiunii în care trăim, care ne dă aerul, lumina, pîinea și viața și insăși expresia artistică menită să împlinească ceva în viața poporului, să fixeze și să lărgească, să susțină un orizont de spiritualitate. Lecția lui Eminescu și a înaintașilor săi de acum un secol și jumătate, cel puțin de la anul marilor cărturari ai pașoptismului românesc, lecția marilor cărturari da 150 de ani încoace, este expresia acestei relații indestructibile, expresia participării scriitorului la viața poporului său si. totodată, exțiresia participării piporului la viata nesecată a izvoarelor de inspirație, la hrana fiecărui creator care înțelege rostul fundamental al creației sale. Toți marii creatori au fost ei înșiși oafrneni politici sau au fost alături de făurarii statului român modern, ai unității naționale, ai împlinirii năzuințelor noastre. . Toți marii creatori au fost oameni ai încrederii in unitatea și trăinicia poporului român. Am avut bucuria să-l cunoaștem pe unii dintre ei, am fost acasă la Sadoveanu. am fost la Arghezi, l-am cunoscut pe Lucian Blaga. i-am cunoscut și am vorbit cu Agirbi- ceanu, Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu. Mihai Beniuc și alții : oameni care sînt stîlpi ai spiritualității noastre, creatori care au înțeles ca prin scrisul lor Șă-și oglindească epoca, marile probleme sociale țile vremii. Numai astfel, trăindu-și epoca, au izbutit să scrie acele cărți fundamentale, capodopere ale literaturii noastre contemporane străbătute de patriotism, de iubirea pentru-popor.Succesiunea generațiilor poate să ducă la ideea că o biografie se consumă. se pierde și trece din lume. Insă succesiunea generațiilor este un element al unui edificiu eteri1 • poporul însuși, națiunea însăși. Poporul este făuritorul istoriei, este făuritorul unității statale, pe care el a intemeiat-o. in care noi ne-am •născut și pe care, la nndu-ne. avem datoria să o prețuim și să o edificăm mai departe. Eminescu <a fost, de la primele pină la ultimele rin- duri ale existenței sale scrise, un om zguduit, cutremurat de credința in rostul, dreptatea și cinstea poporului său. Marele argument al pledoariei sale publicistice, al gin- dirii lui filozofice a fost munca poporului. sursa trăinicie! tuturor valorilor noastre. Dacă a disprețuit ceva, a disprețuit parazitismul, lenea, subminarea edificiului national prin fuga de muncă. Dacă a cintat ceva cu mal mult avînt și cu mai

multă frumusețe, a fost dreptatea socială, iubirea de țară. A cîntat iubirea ca iubire, înfățișată în spațiul al cărui orizont ne pătrunde spiritul și ne înfășoară, ne cultivă, ne crește in iubirea de țară, de oameni și de frumusețile ei. Aceste mari exemple ale înaintașilor, alături de biruințele de azi ale poporului nostru ne stau pururi inainte, intărin- du-ne convingerea că trebuie să ne aducem propria noastră contribuție la creația poporului, inspirindu-ne din faptele, convingerile și năzuințele lui.Prin ceea ce ne străduim să facem mai bine, năzuim să punem în lumină valorile actuăle. cu semnificațiile lor luminoase. Credem că vieții poporului, cu tradițiile, cu cîntece- le, cu bogăția inestimabilă a basmelor și legendelor sale, a baladelor, a poeziilor sale, în care Eminescu și cei mari ai timpului său și de după el au crezut cu ardoare, i se cuvine cel mai înalt cîntec al nostru. Poporul este cel care ne stă în față, inspiratorul nostru tutelar, ca un chip pe care secolele, mileniile l-au modelat : sintem modelați, noi toți, după propriul său chip. Noi, cei de azi, credem cu tărie în izvoarele cintecului ce rezidă în existenta poporului. Izvoare care, captate fie de marii creatori, reprezentanți ai artei culte, fie prin marii creatori populari — de la zugrăvirea unei pinze ori vas și pină la cioplirea lemnului ori a unei grinzi, de la edificarea unei case de tară pină la înălțarea unui oraș — alcătuiesc temeiul artei noastre. Oamenii acestui pămint sint cei pentru care scriem. Eminescu a cînt’at vitejiile poporului. Sa- doveanu s-a făcut rapsodul vieții lui. Arghezi i-a cîntat tragediile — 1907 —, Rebreanu i-a cîntat iubirea de pămînt și setea de dreptate : mari exemple care ne îndeamnă și pe noi, mereu și mereu, în încercările noastre, in cărțilq noastre. în munca noastră să fim alături și demni de acești înaintași, să dăm țării acele pagini luminate de izvorul veșnic viu reprezentat de viața poporului. Epoca pe care o trăim ne oferă privilegiul de a fi oameni alături de popor, reprezentanți ai spiritualității lui. Am umblat mult prin țară, pe urmele marilor înaintași, printre realitățile edificate astăzi de oamenii acestui pămint strămoșesc : prilejuri de a prețui cum se cuvine această nouă realitate, chipul țării ce ne stă în față, ca o carte deschisă, plină de minunile ce te întîmpină la tot pasul, însemne ale capacității de creație materială a poporului nostru. Marile cetăți industriale ridicate in orizontul pămintului românesc ne fac să înțelegem mai bine această dimensiune a poporului : capacitatea de creație tehnico-științifică. In această largă zonă se înscriu unele din izvoarele noi, ce se adaugă celor tradiționale, ale creativității oamenilor de azi. In epoca in care trăim, fără gîndlre științifică, fără creație tehnică nu putem să ne integrăm in universalitate. Iar cunoașterea acestei realități este, în fond, o mare lecție patriotică : o lecție din care ne dăm seama de ceea ce poate realiza acest popor, de ceea ce pot face muncitorii. tehnicienii români, adevă- rați creatori care stau foarte bine alături de toți creatorii de bunuri spirituale din patria noastră. A- ceastă unitate a tuturor creatorilor valorilor civilizației noastre de azi este rodul societății socialiste pe care o edificăm, societate a unității de gînd și simțire întru înălțarea patriei pe noi trepte de frumusețe

și armonie. Să nu uităm nici moment că acum 50—60 de existenta unor mari creatori ca doveanu, Rebreanu și ceilalți contemporană cu un procent 50—60 fa sută de analfabet!. că. deci, existenta lor se alătura unor triste, dramatice, tragice statistici. Mi-i imaginez scriindu-și cărțile cu conștiința vie a acestei dramatice realități istorice ! Iată, noi, cei de azi, nu mai cunoaștem o asemenea nefericită „coexistență", noi scriem pentru oameni culți, luminați, in stare să

creeze ei înșiși valori materiale, teh- nico-științifice de înalt nivel, ce includ in ele multă știință de carte și geniu creator descătușat. Asemenea trăsături noi intră în sinteza spiritualității actuale a poporului nostru și ele îmbogățesc nespus înseși Izvoarele solidind porului Scriindazi. scriem despre multilaterală, a fiilor săi“.
noastre de inspirație, con- încrederea in destinul po- nostru, în viitorul său. despre poporul nostru de forța creatoare.

A respecta frumusețea limbii române, 
limba în care ne rostim
convingerile și aspirațiile„Patriotismul și tradiția patriotică a intelectualului român — spune prozatorul CORNELIU LEU — este o condiție a existenței noastre, este condiția împlinirii și afirmării noastre. Intelectualitatea, cultura, scrisul nostru au avut întotdeauna această dimensiune patriotică : s-au simțit datoare să slujească poporul, interesele lui fundamentale. Exemplul înaintașilor ne este cunoscut. Poezia noastră a surprins în pagini inspirate. minunate simțirea patriotică, dimensiune ce caracterizează cultura în întregul, ei. Aș spune că nu putem afla nimic, nu putem exista în nici o disciplină, meniu fără a exista în interiorul limbii poporului, a Istoriei formată și cizelată multor generații. A-ți cunoaște limba, a-i cunoaște virtuțile înseamnă, pină la urmă, a o iubi și respecta, a iubi cuvîntul frumos prin care s-au transmis și marile idei, marile idealuri ale poporului pe care scrisul le-a slujit mereu. S-a spus că a doua patrie a fiecăruia este limba maternă : pentru noi. românii. în orice caz, limba română face parte intrinsecă din noțiunea de patrie".

în nici un do- în primul rînd române, limba lui îndelungate, de-a lungul a

Din acest punct de vedere, 
respectul pentru frumusețile, 
subtilitățile și posibilitățile de 
expresie ale limbii române apa
re drept o datorie esențială a 
scriitorului, un mod de exis
tență al patriotismului său. Iată, 
în acest sens, opinia și con
fesiunile poetului NICOLAE 
DAN FRUNTELATA:„Trebuie să ne plătim datoria cea mare față de pămintul acesta, pe care trăim, pămintul pe care ne-am născut și care ne dă totul, desigur, prin conținutul și calitatea scrisului nostru dedicat’ oamenilor de azi și de mîine ai țării. Nu se poate însă vorbi de calitate, în acest domeniu, lgnorînd frumusețea limbii în care scriem, în care ne exprimăm idealurile și credințele noastre. De

aceea, avem datoria unui respect nemărginit față de ea, pătrunzîndu-i mereu mai adine tainele și frumusețile. întotdeauna, cred, marii noștri scriitori au fost niște minunați, extraordinari profesori de limba română. Aspir să fiu un bun dascăl de limba română. îmi aduc aminte că, elev in școala generală, ne-a intrat intr-o zi in clasă un profesor în virstă. aproape de pensionare, care nu era din părțile locului, un om foarte modest, îmbrăcat cu niște haine uzate, cu o figură săpată de necazurile prin care trecuse, altfel, licențiat la Bruxelles. Felul în care ne vorbea despre poezia română, felul in care ne recita poeziile mari ale literaturii noastre ne-a făcut să nu-1 uităm niciodată. Pentru copiii care eram atunci, elevi într-o școală primară rurală, a fost vorba de o revelație : descoperirea marelui nostru poet național, Eminescu, către care acest prim profesor al nostru ne-a deschis niște ferestre largi, fâcîndu-ne să începem a înțelege ce înseamnă Eminescu pentru cultura românească intr-un moment cînd manualele ne ofereau foarte puțin. Acel profesor care venise la moi in. sat și a rămas numai doi ani nu era un profesor obișnuit : era autorul a două cărți de versuri, dar, in primul rînd'. autorul unei poezii extraordinare, care a fost imul dintre marile noastre imnuri. Era cel care a scris „Treceți batalioane române, Carpa- ții !“ și se numea Gheorghe Roiban. Un asemenea profesor aruncă punți trainice către marile valori născute din patriotismul fierbinte al creato-w rilor de literatură. în acest fel văd eu misiunea scriitorului în societate. în mijlocul poporului său : îndeplinind un rol de educator adevărat, atit prin ceea ce scrie, prin modul cum utilizează limba română spre a edifica oamenii, a le da încredere in forțele lor. în dreptatea cauzei lor, cit și prin capacitatea de a însufleți, cu căldura inimii lui, mesajul tuturor marilor creatori care au înnobilat 'limba română, des- coperindu-i „frumuseți și prețuri noi".Fără îndoială că atare opinii, crezuri, aspirații definesc spațiul moral și profesional al scrisului românesc de astăzi, in lumina celor mai intense năzuințe ale sale. Opere de seamă scrise in acești ani eroici ai țării noastre certifică din plin asemenea preocupări pentru surprinderea cit mai complexă, nuanțată, adîncită a vieții oamenilor muncii, a sferei lor de preocupări, a universului lor sufletesc și spiritual. Iar năzuința de a turna acest conținut bogat într-o limbă aleasă, frumoasă, expresivă, demnă de însăși frumusețea limbii române, este, la rindu-i, o ambiție și o datorie proprie oricărui scriitor autentic, care dorește să-și găsească cititorii, să-i influențeze prin puterea cuvîntului emoționant și adevărat. Iată de ce, intr-adevăr, atenția acordată proprietății expresiei artistice, aflării „cuvîntului ce exprimă adevărul** face parte integrantă din patriotismul scriitorului. Căci convingerile, idealurile și sentimentele se îndreaptă spre destinatar prin intermediul cuvîntului scris : de calitatea, adevărul și frumusețea lui depinde ca scrierile de azi să ajungă la inima și nu doar sub ochii cititorului.

Climatul creativității climat al
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LUCEAFĂRUL
Eminescu...
Cred că din stră

fundurile mileniilor 
genezei noastre ca po
por distinct de toate 

vor fi trăit 
un punct in 
„mult mai 
boaba spu-

cele ce 
cindva. 
mișcare, 
slab ca 
mei", a pornit să con
centreze, ca in cercu
rile succesive si con
centrice ale unui co
pac uitat de timp, in 
miezul lui de incan
descență, toate virtu-

< țile pe care strămoșii 
) noștri, vislind din 
’ greu pe valurile înal

te si prăpăstuite ale 
oceanului vieții, le-au 
dobindit. veghind me
reu să aleagă binele 
de rău, frumusețea 
de hidoșenie, de la 
pămintul pe care l-au 
călcat pină la cerul 
spuzit de stele. Și tot 
a Crescut, ocrotit și 
hrănit de mii și mili
oane de suflete izvo
dite din aceleași ră
dăcini. pină ce, cu 
strălucirea lui, a lu
minat și încălzit nea
mul întreg din care a 
luat ființă. A adunat 
cuvintele rostite din 
veac de trăitorii sim
pli sau mai luminați 
ai acestui pămint, 
le-a înșirat pe beteala 
razelor de soare, ale 
lunii și luceafărului 
ce sparge oglinda 
apelor cu sulița-i de 
lumină și din inimile 
unui popor întreg și-a 
făcut lira pe care sări 

, cinte istoria bîntuită ț de năprazne ca nici 1 un altul pe lumea 
* asta, dorurile .multe și i sacre, bucuriile și nă- 
i dejdile ce trebuiau să 
’ se împlinească odată. I

\

Doar șaptesprezece 
ani i-a fost dat să 
cizeleze — zi și noap
te, în disprețul glo
riei și al onorurilor, 
cu paltonul schimbat 
pe o carte încă neci
tită, singuratec rătă
cind pe străzile întu
necate, cotropite de 
noroaie și jale ome
nească — să cizeleze 
graiul melodios al 
neamului său, așezîn-

\

\

du-l în tipare cu du- l 
rată veșnică. J

Prin veacurile ce ț 
vor veni, moștenirea i 
ce ne-a lăsat ne așa- J 
ză cunună de lauri la \ 
masa, de cinste a po- ; 
poarelor lumii. In fie- *

I 
ț

răstbr 
lume..." i 
urmă-le 

lumină \

fie mereu printre noi, i 
purificindu-ne și tnăl- ' 
țîndu-ne.

Emilia i
Șt. M1LICESCU

care vers al lui ne 
regăsim gindirea și 
simțirea specifică a- 
cestui popor, poten
țată de geniul incon- 
fundabil al poetului 
nepereche și tălmă
cită în șirurile 
mărgăritare ale 
belor lui.

Eminescu este 
tarea vieții si sufle
tului nostru colectiv 
de neam trecut victo
rios, prin furtunile is
toriei, 
aibă • 
zeitate 
uriașa 
lăsat, 
trece 
inte, 
tinăr, 
manta-V 
mereu 
la steaua singurătății 
in care nu pot sălăș
lui decit Hiperioni „ce 
din genuni 
c-o-ntreagă 
și lasă 
trîmba 
nepieritoare.

De te-ai născut ro
mân, să nu închizi 
ochii in nici o seară 
înainte de a citi sau 
rosti măcar „Și dacă..." 

sau un „Sonet" 
cu „frunză-împrăș- 
tiată" și „ciutul unei, 
dulci evlavii", ca să.

de 
vor-

cin-

invrednicit să-l 
deasupra-i ca 

tutelară, cu 
creație ce ne-a 
Mileniile vor 

Si de acum îna- 
dar el „Pururi 

înfășurat in I" va înălța 
ochii visători

în 
de

Expoziții tematice 
ale Muzeului de artă
Valorificarea pieselor de patrimo

niu — lucrări de artă românească și 
universală aparținind diverselor 
epoci și^stiluri de creație — in ca
drul unor expoziții tematice este o 
constantă a activității Muzeului de 
artă al R. S. România și in anul 
1989. lntr-una din sălile muzeului a 
fost deschisă expoziția de autopor
trete de artiști români, reunind lu
crări, in mare parte inedite, din fon 
dul Cabinetului de stampe. Sînt pre 
zentate desene, acuarele, guașe, auto
portrete in creion semnate de Theo
dor Aman, Ștefan Luchian, Theodor 
Palladv, Gheorghe Petrașcu, Ion Ne- 
gulici, Sava Henția, Jean Al. Steriadi, 
Nicolae Vermond ș.a., lucrări ce 
surprind pe artiști în atmosfera lor 
de lucru. Expresii ale acelorași preo
cupări ale specialiștilor muzeului vor 
fi in acest an expozițiile privind 
portretul istoric în Țările Române, 
patru secole de portret european, 
marea in pictura europeană, arta 
extrem-orientală. Din domeniul artei 
decorative, muzeul va prezenta vizi
tatorilor o bogată colecție de ceasuri, intr-a expoziție privind orologeria 
europeană, și arta metalelor preți
oase și a mobilierului european în 
succesiunea stilurilor. Arta plastică 
românească va fi reprezentată, intre 
altele, intr-o retrospectivă consacrată 
pictorului Dumitru Ghiață, precum 
Si unor apreclați creatori contem
porani.

In noul an, seria manifestărilor 
artistice ale muzeului va fi deschisă 
luni. 16 ianuarie, cu ciclul „Meridia
nele artelor" (muzee și monumente 
londoneze), organizat la Teatrul Na
țional, în întreprinderi, instituții și 
unități de învățămint ale Capitalei, 
și va continua, totodată, cu cele 
structurate sub genericele „Istoria 
artei pentru toți" (secolele XIX-XX), 
„Muzee și monumente celebre", 
„Intilnire cu capodopera".

(Agerpres)

CONȘTIINȚA SOCIALISTĂ

Este deja un fapt cunoscut — șl recunoscut — că întreprinderea de aparataj electric pentru instalații din Titu a ajuns la un grad inalt de modernitate. Un prim argument în acest sens îl constituie zestrea tehnică. Dacă pe ansamblul economiei naționale nivelul forțelor de producție este cel mai bine reflectat de dezvoltarea tehnologiilor și a uneltelor de muncă, acest adevăr devine și mai evident într-o întreprindere industrială.Dar acest argument, al înzestrării tehnice, a cărui importantă este deosebit de mare, nu are valoare numai prin sine. Lui 1 se adaugă însă altul, complementar : organizarea tehnologică. Prin tehnologie știința pătrunde în procesul de producție. Acesta este un fapt obiectiv, o legitate a industriei moderne. O legitate ce este bine înțeleasă de specialiștii din Titu și aplicață cu perseverentă în condițiile concrete ale activității din întreprindere. Sint multe oglinzile în care aceste adevăruri se reflectă în mod detaliat la I.A.E.I. Titu. Una dintre ele, deosebit de semnificativă și de complexă, o constituie munca politică.Am notat, în această privință punctul de vedere al secretarului comitetului de partid din întreprindere, Traian Ariton : „Noua calitate se înscrie intre temele principale dezvoltate în Tezele din aprilie, în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu prezentată în noiembrie 1988 la marele forum al democrației socialiste. Ne revin, din aceste documente programatice, importante îndatoriri. îndeosebi ne previne îndatorirea patriotică de a

onora marca fabricii cu produse competitive pe plan mondial. Asigurarea unei înalte competitivități este cel dinții scop al modernizării producției. Este deci firesc să fie și cel dintîi obiectiv al muncii politice. Ne aflăm intr-o etapă nouă, avem de îndeplinit sarcini noi și nu ne-ar mai fi de folos pe nici un plan, cu atât mai mult pe acela al activității politico-educative, formele. modalitățile vechi de acțiune. Am înțeles necesitatea de a moderniza și acest domeniu. Mă refer atit la forme, cit și la conținut. Dar întii și întii mă refer la concepția despre calitatea muncii politice. Ne-am convins că și în munca politică rolul concepției, este din ce în ce mai mare. Fără «proiecte» bune nu putem să avem nici acțiuni bune. Un «proiect» bun trebuie să propună' soluții pentru cîteva probleme esențiale : cu ce mijloace acționăm, cum acționăm și ce rezultate dorim să obținem".Zestrea tehnică a întreprinderii, deci munca materializată, constituie primul cadru de acțiune pentru dezvoltarea unui climat activ de creativitate. Cum am arătat la început, utilajele din secțiile de producție sint dintre cele mai moderne. Dar noțiunea de modem nu este statică. învățămintul politic, propaganda vizuală, munca politică de la om la om acționează concertat pentru a-i demonstra dinamismul. Oamenii înțeleg că. bunăoară, o mașină care era modernă cu un an în urmă poate să nu mai fie și în prezent. O dovadă o aflăm în secția sculărie, in atelierul de mașini speciale. Cu cîțiva ani în urmă

a fost adusă aici_ o mașină de rectificat cu ecran, litatea execuției considerabil. Nu tatea. Pentru că tem manual de _.mașină mai funcționează încă, dar alături un grup de specialiști montează un alt utilaj, cu comandă asistată de calculator. $1 cu afișaj electronic. Cînd va intra în funcțiune va crește calitatea, iar productivitatea va fi de cîteva ori mai mare.Pretutindeni. în întreprindere, se montează mașini noi, se perfecționează mașinile vechi. Modernizarea este o bătălie în marș. Oamenii au înțeles două lucruri esențiale. Primul : că au datoria să învețe continuu, să manifeste spirit creator pentru a contribui activ la perfecționarea utilajelor. Al doilea : că iarăși trebuie să învețe, să se pregătească neincetat pentru a face față noului stadiu atins de mașinile perfecționate la care lucrează. Auto- depășirea este cuvîntul de ordine. Mariana Bănică are 21 de ani. A terminat de cîțlva ani liceul industrial și a obținut categoria a Il-a. Dar realizează numai lucrări de categorie superioară. La fel și Ioana Drăghici, de 22 de ani. muncitoare sînt mîndre că li încredințat numerică. Programele pentru aceste strunguri le realizează inginerii; ele însă au pornit să învețe cu sîrgu- ință și peste puțină vreme își vor programa singure mașinile. Nicolae Popa, de 27 de ani, a învățat deja să facă programe.A crescut mai cu seamă preocu-

Era o noutate. Ca- pieselor a crescut insă și productivi- se folosea un sis- comandă. Această

Tinerele ...............  s-au strunguri cu comandă

factor al dezvoltării societății noastre
Jși administrează această avuție pr;_ munca lor.

Nicolae Culic : Socialismul, ca societate a muncii, în care fiecare individ își consacră propriile capaci- ’ tați creatoare dezvoltării generale, oferă plenar condițiile pentru afirmarea capacității creative individuale. Noua orinduire, eliberînd munca de exploatare și înstrăinai.' o transformă în principalul izvor U dezvoltării economico-sociale, al bunăstării întregii națiuni. Munca devine astfel unicul factor al progresului, mijloc fundamental de afirmare a personalității umane, a forței creatoare a fiecărui cetățean. Munca este, in același timp, singurul criteriu de apreciere a contribuției membrilor societății noastre la bunul mers al acesteia. Un factor de determinare a poziției individului în societate.Din această perspectivă, societatea noastră situează in centrul atenției, pe de o parte, asigurarea condițiilor pentru manifestarea tot mai deplină a creativității, inițiativei și capacității intelectuale și fizice ale celor ce muncesc, iar pe de altă.' parte educarea tuturor cetățenilor prin muncă și pentru muncă.Atitudinea față de muncă și înțt. legerea faptului că numai în muncă și prin muncă omul iși poate realiza forțele creative constituie un factor de afirmare a valorilor sociale șl morale noi ale socialismului, in opoziție cu formele de alienare pe care le-a generat societatea împărțită in clase cu interese iremediabil opuse.
Fțorin Georgescu i Tată de ce împlinirea omului ca personalitate autentică nu poate avea loc în mod consecvent decit in cadrul relațiilor sale sociale efective, prin munca sa liberă, consacrată progresului continuu al societății și realizării în același timp a aspirațiilor sale individuale.Climatul democratic al relațiilor sociale și politice din socialism nu se rezumă, desigur, la un set do principii și norme prezente în programe, in tratatele de politologie, ci este în primul rînd viață trăită într-un fel anume, este modul în care oamenii înțeleg să-șl făurească în mod conștient propriul lor destin. Climatul democratic transpune in activitatea concretă, în viața și munca oamenilor felul cum gîn- desc, nivelul conștiinței lor politice, modul efectiv în care rezolvă ei înșiși problemele vieții sociale. înfăptuirea principiilor democratice nu este de aceea numai o problemă teoretică, proprie activității ideologice, și nici numai o problemă tică, proprie experienței vieții politice, ci și una și alta, laolaltă.

★Raportăm în permanență răspunderi sociale nu numai modul general în care ele sînt definite, ci în primul rînd la realitățile concrete ale fiecărui stadiu de dezvoltare la cerințele nemijlocite ale vieții economice și sociale. Așa cum s-a subliniat la ședința comună a plenarei Comitetului Central al partidului și a organismelor democrației muncitorești-revoluționare, în toate sectoarele de activitate dispunem azi de condițiile necesare pentru realizarea obiectivelor pe care ni le-am propus. Stă deci în puterea colectivelor de oameni ai muncii să transforme aceste posibilități într-o realitate socială nouă, resimțită ca atare în viața și munca întregului popor.Concepția integratoare în care partidul nostru abordează problemele perfecționării activității sociale și politico-educative evidențiază că asemenea procese înnoitoare antrenează în mod necesar transformări semnificative în modul de a gîndi, a munci și a trăi al unor tot mai largi categorii de oameni ai muncii. Desfășurarea lor se concretizează în planul vieții politice în dezvoltarea cadrului democratic de participare la conducerea societății, iar în planul vieții economice în valorificarea superioară a potențialului tehnic și uman de care dispunem, a resurselor permanente de progres ale societății.

Tn prima parte a acestei dezbateri (apărută în nr. 14 417 al „Scîn- teii“) au fost evidențiate, din perspectiva experienței nemijlocite a muncii educative și a cerințelor etapei actuale de dezvoltare a societății noastre, căi și forme de acțiune pentru perfecționarea in continuare a activității politico-educative.Perfecționarea continuă a activității politico-educative reprezintă o latură inseparabilă a trecerii la o nouă calitate in întreaga activitate economico-socială. in dezvoltarea de ansamblu a societății.- La dezbaterea organizată de redacția noastră pe aceste teme au .participat : conf. univ. dr. Florin Georgescu, lector univ. dr. Ana 
Bazac. dr. Nicolae Culic și Veronica Dediu, președinta Consiliului orășenesc de educație politică și județul Buzău. cultură socialistă din Rîmnicu Sărat,„ Receptivitatea la nou in organizarea muncii politico-educative este slrîns legată de procesele înnoitoare care au avut și au loc în toate domeniile vieții sociale. In accepțiunea sa unitară, de proces social integrator, formarea conștiinței noi, revoluționare constituie deci nu numai un proces educativ de mare complexitate, dar și o formă de exercitare concretă a rolului dinamizator al organizațiilor de partid, al fiecărui comunist in perfecționarea întregii vieți materiale și spirituale a societății. In practica muncii educative, această întrepătrundere a factorilor obiectivi și subiectivi in dezvoltarea noii conștiințe sociale este insă înțeleasă și aplicată uneori într-un mod simplificator. Menirea factorilor educativi pare a fi redusă, în asemenea cazuri, la a da o formă exterioară, mai mult sau mai puțin adecvată, unor conți

nuturi date în mod obiectiv de dez
voltarea materială a societății. Subaprecierea muncii politico-educative provine in acest caz din impresia că rezultatele bune în activitatea eco- noriiico-sbcială ar depinde -exclusiv de performanțele tehnice, nu și de cele ale activității educative.

Ana Bazac : Nu este vorba aici de un simplu raport între formă și con
ținut. De altfel, astăzi este tot mai larg recunoscut că succesul în munca educativă nu poate fi asigurat numai de conținutul nou al mesajului său. Desigur, procesul construcției socialiste are prin el însuși puternice valențe demonstrative, e- ducative. Dar apare clar că fără o intensă muncă politico-educativă, fără formarea unui larg orizont științific și cultural nu poate fi vorba de transformarea conștiinței oamenilor.

înaltelor performanțeparea pentru circulația ideilor, a cunoștințelor. Inginerii tineri sînt stimulați să aplice în producție lucrările premiate la cercurile studențești. Dar cei mai multi au primit teme noi. Așa s-au născut produse noi, căutate in numeroase țări ale lumii. Mulți parteneri străini vin cu propriile lor proiecte, dar li se prezintă contraoferte și ele sînt acceptate. La astfel de rezultate s-a ajuns într-un climat în care cunoștințele circulă continuu. în cadrul activităților politice de masă au fost găsite nenumărate forme pentru schimburile de idei și de informații. De la „cercurile calității" la simpozioane și sesiuni de comunicări, o gamă largă de acțiuni contribuie la construcția drumului creativității. Acest drum de muncă, de eforturi neîncetate începe cu însușirea unor temeinice cunoștințe. continuă cu afirmarea spiritului creator și se încheie cu realizarea de produse noi. de mașini noi. intr-un flux continuu. Așa s-a născtit noua linie de roboti. Așa s-a trecut Ia calculator, conectică.Pentru microconectiea reprezintă un toriu nou. S-a trecut la constituirea unei baze de cunoștințe. „La orice fel de drum, în tehnică, se pornește de la informații, de la constituirea unei baze de cunoștințe — ne-a spus directorul întreprinderii, inginerul Paul Lungu. Așa am început și noi. Am constituit un colectiv larg și am Început să învățăm zdravăn, să aflăm tot ce se poate afla în acest domeniu. Porți-

proiectarea asistată de Așa s-a ajuns la micro-colectivul Întreprinderii, teri-

A

deschise angajeze celor cele acestui colectiv le sint tuturor celor ce vor să se în această muncă. Tuturor vor să-și încerce tenacitatea, curajul, spiritul creator"....Și s-au găsit mulți temerari. Pe baza cunoștințelor acumulate, a început proiectarea conectorilor multipolari pentru automatizări e- lectronice și pentru calculatoare. Acesta a fost începutul. întreprinderea, așa cum a precizat inginerul loan Zamfirescu, nu are electronic. Dar viitorul 1 fie adus mai aproape, începe cu microconectiea tinua cu... „Deocamdată aici cu anticipările — secretarul comitetului Traian Ariton. Avem proiecte, dar ele nu sînt definitivate. Am constituit un cerc al inventatorilor și un cenaclu tehnic. în curînd își va începe activitatea și cercul de estetică industrială. Competitivitatea produselor este o problemă de conținut, dar și de formă, în acest cadru vom trece la definitivarea proiectelor noastre de viitor".Aici, la I.A.E.I. Titu, în climatul de creativitate ce s-a dezvoltat în Întreprindere, fiecare produs, fiecare reper se află într-un continuu proces de modernizare. Este motivul pentru care marca fabricii, cunoscută azi în numeroase țări ale lumii, devine tot mai prestigioasă.

■ specific trebuie să Viitorul șl va con- ne oprim ne-a spus de partid, mai multe
ș

Adrian VASILESCU

Educația politică poate șl trebuie să răspundă .mereu mai bine menirii sale tocmai depășind elementele de formalism care mai persistă uneori în organizarea acțiunilor proprii, prin raportarea directă la probleme- . le sociale și economice care apar în procesul practic al dezvoltării sociale in condițiile etapei actuale.O asemenea înțelegere a rolului muncii educative in perfecționarea de ansamblu a societății demonstrează în același timp superioritatea istorică a socialismului, capacitatea sa de a stimula creativitatea socială. Socialismul este în mod esențial creația conștientă a poporului și de aceea gradul de înțelegere a problemelor nemijlocit practice pe care viața economico-socială le pune, măsura în care oamenii își însușesc și transpun în viață concepția revoluționară nu ne sînt indiferente, ci reprezintă, dimpotrivă, condiții sine* qua non ale dezvoltării noii societăți. în acest sens, formarea omului nou este ea însăși o legitate obiectivă a dezvoltării noii societăți, un conținut dat in mod obiectiv în procesul practic al dezvoltării economice și sociale. Formarea omului nou reflectă aici atit progresul în sfera activității teoretice, ideologice, cit și progresul material nemijlocit al societății. Conștiința revoluționară reflectă, intr-o măsură semnificativă, nivelul de dezvoltare a existenței sociale, modul de înfăptuire a principiilor socialiste în viața economică și socială, cadrul democratic al vieții politice. Iată de ce înțelegerea și însușirea de către toți oamenii muncii a imperativelor etapei actuale de dezvoltare a societății, mobilizarea energiilor creatoare ale întregului popor, promovarea în comportamentul cotidian a valorilor moral-politice ale socialismului reprezintă factori importanți ai accelerării dezvoltării întregii societăți. în acest spirit, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în cuvîn- tarea rostită la închiderea marelui forum democratic de la sfîrșitul lunii noiembrie 1988 ideea că „se impune să acționăm cu toată fermitatea in vederea aplicării neabătute a principiilor eticii și echității socialiste, să creăm un larg curent de masă pentru a munci și a trăi in spirit revoluționar, in spirit comunist !“.
Veronica Dediu : în spiritul cerințelor și îndemnurilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, munca politico- educativă trebuie să devină o forță mai puternică a progresului societății noastre, o adevărată forță motrice a înaintării întregului nostru popor pe calea socialismului și comunismului.Receptivă la exigențele noii etape a revoluției tehnico-științifice, societatea noastră socialistă și-a propus să înfăptuiască, în anii următori, obiectivul — de o amplă semnificație socială și economică — al trecerii la o nouă calitate a muncii, înțelegem prin aceasta și ridicarea mvelului de pregătire profesională a oamenilor, al responsabilității in muncă, valorificarea superioară a inteligenței creatoare a poporului, transformări calitative în conștiința socială.Experiența muncii educative. Inclusiv experiența din ultimii ani a Consiliului orășenesc de educație politică și cultură socialistă din Rîmnicu Sărat, a demonstrat că modul în care conștiința revoluționară a tuturor oamenilor muncii dinamizează acțiunea lor socială, modul in care, spre exemplu, formele democratice de conducere capătă un conținut viu, concret depind nemijlocit de felul în care cei învestiți cu aceste drepturi și răspunderi acționează efectiv în activitatea lor de producție ca proprietari șj producători, ca adevărați stăpini ai avuției naționale, de felul cum gospodăresc

prac-
noile la

Dezbatere realizată de
Ioan STANESCU
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TELEGRAMĂ ADRESATĂ In

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
industria tricotajelor - 

produse noi
85 la sută

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România, 

Comandant suprem al forțelor armate,

în unitățile tajelor, gradul selor a crescut continuu, ajungind, la data actuală, la 85 la sută din volumul producției realizate. Au fost introduse in producția de serie. In ultimul timp, articole noi de tricotaje realizate din fire de mai mare finețe, ce asigură atît utilizarea cu randament sporit a materiilor prime, cit și creșterea ponderii articolelor tricotate -din clase

din industria trico- de înnoire a produ- calitate. De aseme- asimilate noi sorti-

de participanții la ședința de bilanț a activului de comandă
și de partid din Ministerul de Interneîntrunit In ședința de bilanț, activul de comandă șl de partid din Ministerul de Interne a analizat, cu înaltă răspundere comunistă, activitatea desfășurată in anul 1988 pentru apărarea cu vigilență și fermitate a cuceririlor revoluționare ale

' națiunii noastre socialiste, a avuției naționale, a ordiniiMice.legale ale Cetățenilor, a independenței și suveranității patriei.într-o atmosferă de profundă angajare, participanții la bilanț, in
și liniștii pu- a drepturilor și intereselor numele întregului efectiv al Ministerului de Interne, au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandant suprem al forțelor armate, o telegramă în care se spune :

superioare de nea. au fost mente de fire din bumbac și amestec cu bumbac., s-a diversificat paleta de modele a articolelor tricotate. in fiecare unitate producătoare fiind acordată o atenție deosebită satisfacerii cerințelor unor parteneri de peste hotare, specifice diferitelor piețe de desfacere.(Agerpres)
CLUJ : Dezvoltarea activității de prestări servicii la sate

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,tn deplină unitate de grind șl simțire eu intregul nostru popor, angajat plenar in transpunerea exemplară in viață a hotăririlor istorice ale Congresului al XIII-Iea și Conferinței Naționale ale partidului, a tezelor, orientărilor și ideilor de inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse In magistrala Expunere prezentată de dumneavoastră. mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, precum și in Mesajul de Anul Nou adresat națiunii române, activul de comandă și de partid al Ministerului de Interne, intrunit in convocarea de bilanț, a analizat cu inaltă exigență comunistă, revoluționară, pe baza orientărilor și indicațiilor dumneavoastră. activitatea desfășurată in anul 1988 pentru apărarea cu fermitate, sub conducerea partidului, a cuceririlor revoluționare, avuției naționale, ordinii și liniștii publice, in spiritul hotăririlor de partid și al prevederilor legii.Participanții la convocarea de bilanț, dind glas simță- mintelor ce animă pe toți comuniștii, intregul efectiv al Ministerului de Interne, iși exprimă și cu acest prilej, din adincui inimilor, nețărmurita dragoste și fierbintele devotament față de patrie, partid și popor, față de dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe comandant suprem, strălucit conducător al partidului și statului nostru, cel mai mare bărbat de stat din istoria neamului, înflăcărat patriot și revoluționar consecvent, proeminentă personalitate a lumii contemporane, de numele căruia sint strîns legate toate marile izbinzi din perioada de edificare socialistă a țării, numită cu aleasă stimă și vie recunoștință „Epoca Nicolae Ceaușescu".Aducem, totodată, un călduros omagiu mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, savant de largă recunoaștere internațională, care desfășoară o neobosită și rodnică activitate pentru elaborarea și traducerea in viață a programelor de dezvoltare economică și socială a țării, înflorirea necontenită a științei, invăță- ntuluf și culturii românești. îmbogățirea patrimoniului ^noașterii universale și punerea cuceririlor geniului uman in slujba păcii și progresului intregii omeniri.Dezbătind cu simț de răspundere comunistă rezultatele obținute, precum și sarcinile ce ne revin din hotă- ririle de partid șl legile tării, din monumentala dumneavoastră operă social-politică. participanții ia convocarea de bilanț pe Ministerul de Interne au reliefat cu exigență partinică. In spirit critic și autocritic, neajunsurile și lipsurile existente, ceea ce dă garanția că s-au tras învățămintele necesare din unele deficiențe manifestate, au fost stabilite măsuri corespunzătoare, menite să ducă Ia continua perfecționare și creștere a calității și eficientei întregii activități.Pe baza prețioaselor dumneavoastră orientări și indicații. a concluziilor și sarcinilor reieșite din Hotărirea.inal- ■ tulul forum al democrației mnncitorești-revoluționare din 28—30 noiembrie 1988, ne angajăm irr mod plenar, mult

tovarășe comandant suprem, să mlli-stimate șl iubite tăm pentru dezvoltarea și întărirea spiritului revoluționar al răspunderii in muncă sub toate aspectele, aplicarea neabătută in viață a principiilor muncii de partid și a prevederilor legilor țării, întărirea ordinii și disciplinei, asigurind creșterea permanentă a capacității operative a tuturor unităților și formațiunilor Ministerului de Interne.Pe deplin conștienți de Importantele sarcini și misiuni încredințate de partid și popor, de dumneavoastră personal. mult iubite și stimate tovarășe comandant suprem, sintem ferm hotăriți să acționăm, sub conducerea și îndrumarea permanentă a partidului, in strinsă conlucrare cu oamenii muncii și organismele democrației noastre niuncitoreșii-revoluționare, in spiritul hotăririlor de partid și legilor țării, cu intreaga capacitate și putere de munră. manifestând combativitate și vigilență sporite pentru apărarea cu fermitate și prevenirea producerii de pagube in economia națională, asigurarea climatului de ordine și liniște publică, pentru respectarea întocmai a legalității socialiste și normelor de conviețuire socială.Vom spori preocuparea pentru creșterea rolului de conducător politic al organelor și organizațiilor de partid in viata unităților și subunităților, ridicarea nivelului pregătirii multilaterale și dezvoltarea calităților politice și profesionale ale efectivelor, promovarea cu mai multă consecventă a unui climat de muncă exigent, de ordine și disciplină regulamentare, înfăptuirea neabătută a principiilor și normelor eticii și echității socialiste.Animați permanent de luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, de abnegație și patriotism inflăcă- rat. de pasiune și dăruire revoluționară, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom acționa cu toată hotărirea și energia pentru realizarea in practică a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-Iea și Conferinței Naționale țioaselor dumneavoastră ordine, aducindu-ne astfel, impreună cu o contribuție și mai însemnată Ia teriale și spirituale ale societății, la ridicarea necontenită a României socialiste pe cele mai inalte culmi de progres și civilizație.Acum, la început de an. cind întreaga națiune română se pregătește să sărbătorească, cu cele mai profunde sentimente de stimă și respect, de mindrie patriotică și vie recunoștință, aniversarea a peste 55 de ani de eroică activitate revoluționară și a zilei dumneavoastră de naștere, 45 de ani de la infăptuirea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și să întimpine cu noi succese in muncă cel de-al XIV- lea Congres al partidului, vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe comandant suprem, să ne permiteți a vă aduce un cald și respectuos omagiu ostășesc, impreună cu cele mai alese urări de sănătate și fericire, de nesecată putere de muncă, ani mulți și luminoși, in fruntea partidului și statului, spre binele și continua înflorire a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

Activitatea desfășurată operativele de producție, și desfacere a mărfurilor dețul Cluj s-a concretizat, trecut, in depășirea planului prestări servicii pentru cu 5 milioane lei. iar Ia către milioane lei. timul timp, și dezvoltate și dotate cu _______  _________instalații adecvate. în cadrul cooperativelor au fost înființate a- proape 100 noi unități de producție și prestări servicii, cu diferite profiluri. S-au-extins unele activități de prelucrare a materiilor prime și materialelor din resurse lo-

de co- achiziții din ju- in anul la populație livrări fondul pieței cu peste 30 De asemenea. în ul- au fost modernizate capacitățile existente utilaje, mobilier și

mes- și ba- diferite produc- indus- fost
cale, cum sint răchita, sorgul, papura. lemnul, nuielele din teacăn, agregate minerale lastiere pentru construcții, materiale refolosibile din ția proprie și din unitățitriale. Asemenea unități au deschise, intre altele, in localitățile rurale Bonțida. Geaca. Bo- bilna. Iara. în acest an, vor fi înființate alte 68 secții noi și se vor dezvolta atelierele de impletiturf de răchită, sorg și papură. de prelucrare a lemnului, de materiale de construcții pentru reparat aparatură electronică și confecționat obiecte de artizanat Oprea) (Marin

RÎMNICU VlLCEA : Modernizarea transportuluiîntre obiectivele prioritare prevăzute in programul din acest an pe linia modernizării proceselor de producție, a tehnologiilor de fabricație și produselor, la întreprinderea de utilaj chimic și forjă Rîmnicu Vilcea se Înscriu țiunile privind optimizarea porturilor uzinale.— în aceste zile — ne inginerul Mihai Mesea, directorul
t V

uzinalcald
și ac- trans-spune

fabricii de prelucrări la la secția ambutisare a fost dat în exploatare primul transportor cu benzi, care inlocuiește astfel ope- f rațiile neeconomicoase care trebuiau realizate cu ajutorul podurilor rulante. Alte două linii de transporf vor fi executate și puse tn curînd în funcțiune în secțiile de laminare — tratament termic, și’ debitare. (Ion Stanciu).
Ă

ale partidului, a pre- orientări si indicații, intregul nostru popor, apărarea valorilor an

Telex
La sfirșlt de săptămtnă (color)
Săptămina politică
Închiderea programului 
Telejurnal
Teleenciclopedia (color) 
Floarea din grădină (color) 
Film artistic (color), „promisiuni". 
Producție a Casei de filme Cinci.

22,90 Telejurnal
22,30 închiderea programului

13,00 
13.05 
14.45 
15,00 
19.00
19.20
19.50
20.30

vremea

Să trăiti. tovarășe comandant suprem !
ACTIVUL DE COMANDĂ Șl DE PARTID 

AL MINISTERULUI DE INTERNE

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 ianuarie, ora 20 — 17 ia
nuarie, ora 20. In țară : vremea va fi 
relativ caldă pentru această dată, iar 
cerul temporar noros In regiunile nor
dice, unde, pe alocuri, vor cădea pre
cipitații slabe, sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare. VIntul va sufla 
slab pină la moderat, cu unele inten
sificări în nord-estul țării și la munte 
din sector nord-vestic, cu viteze pină 
la, 35 kilometri la oră. Temperaturile .

' minime vor fi cuprinsa între minus 8 
și. plus 2 grade, mai coborîte în de
presiuni, iar cete maxime intre 3 și 
10 grade, exceptând zonele din cimpia 
de vest, unde vor fi in Jur de zero 
grade. Se va produce ceață asociată și 
cu depunere de chiciură. îndeosebi in 
zonele geroase din vestul și centrul 
țării. In nordul țării, izolat, condiții de 
polei.

Condiții bune de îngrijire a sănătății 
și de odihnă în stațiunile balneoclimaterice în această perioadă, cei care doresc să-și Îngrijească sănătatea, pentru tratarea unor afecțiuni ale aparatului locomotor, reumatismale, neurologice, periferice, ortopedice și posttraumatice iși pot procura bilete in stațiunile Amara. Călimănești-Căciulata. Eforie Nord. Băile Felix, Geoagiu-băl, Băile Govora. Băile Herculane, Mangalia. Moneasa. Pucioasa, Slănic Prahova. Sovata. Vatra Dornei, Lacu Sărat. Pentru afecțiunile aparatului cardiovascular sint recomandate stațiunile Borsec. Balvanyos, Buziaș. Vatra Dornei, Băile Tușnad. Covasna, iar pentru afecțiuni ginecologice— stațiunile Amara, Eforie Nord. Băile Felix, Geoagiu-băi. Mangalia, Moneasa. Slănic. Sovata.Stațiunile Eforie Nord. Băile Govora, Mangalia șl Slănic Moldova sint indicate pentru afecțiuni .ale căilor respiratorii, iar pentru afecțiuni ale tubului digestiv și hepatobiliare se poate opta pentru

una din următoarele stațiuni : Borsec. Călimănești-Căciulata, Mal- naș-băi, Olănești, Singeorz-băi, Slănic Moldova. In ceea ce veste nevrozele, acestea se trata cu bune rezultate in nile Sinaia, Balvanyos, Borșa. Moneasa, Stina de Băile Tușnad.în această perioadă, se ciază de avantajul tarifelor reduse. in condiții optime de cazare și masă. In stațiunile recomandate. care dispun și de posibilități de agrement, se poate pleca la data preferată, durata sejurului fiind la alegerea solicitantului.Biletele pentru cură balneară in oricare dintre stațiuni se pot obține de la agențiile oficiilor județene de turism, filialele I.T.JLR. București, precum și de la comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții.In fotografie : Noi edificii de tratament și odihnă la Călimă- nești-făciulata.

pri- pot stațiu- Borsec. Vale,benefi

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției 

circulațieDirecția

INFORMAȚII SPORTIVE
HANDBAL». în ziua a treia a turneului internațional masculin de handbal de la Paris, selecționata României a întrecut cu scorul de 29—24 (15—11) formația DynamoBerlin. Alte rezultate : Selecționata de tineret a Franței — Banik Karvl- na 21—20 ; Neva Leningrad — Var- palotai (Ungaria) 30—23 ; Milberst- hbfen (R.F. Germania) — U.S. Ivry 24—21. Echipele României, Dynamo Berlin, Neva Leningrad și Milberst- hofen ș-au calificat nalele competiției.BASCHET • La pentru turneul final pionilor europeni" la lin, echipa locală

pentru semifi-Split. In meci al „Cupei cam- baschet mascu- Jugoplastika a învins cu 94—83 (50—17) formațiaAris Salonic. Alte rezultate din cadrul aceleiași competiții : B.C. Barcelona — C.S.P. Limoges 84—82 (42—38) ; Sca- volini Pesaro — Nashua den Bosch 84—79 (47—40). In clasament, după 5 etape, conduce neînvinsă echipa B.C. Barcelona • Rezultate înregistrate in grupele sferturilor de finală ale competiției internaționale mascu
line do baschet „Cupa Koraci" :

Stroițel Kiev — B.C. Orthez (Franța) 112—110 ; Den Helder (Olanda) — Vismara Cantu 70—92 ; B.C. Zadar— Olympiakos Pireu 116—97 ; Ju- ventud Badalona — Hapoel Tel Aviv 103—79 ; Estudiantes Madrid — Partizan Belgrad 66—76 ; Steaua Roșie Belgrad — C.A.I. Zaragoza 92—89 ; Pits Malines — Philips Milano 88—93.VOLEI. Rezultate Înregistrate in Cupele europene de volei : masculin : „Cupa campionilor europeni" : Vojvodina Novi Sad Moscova 1—3 ; Panini ModenaSteaua București 3—0 ;Sofia — Olympiakos Pireu 3—0 ; „Cupa Cupelor" : Dinamo Moscova— Mexicano Parma 0—3 ; Levski Spartak Sofia — Aragaux (Franța) 3—0 ; Bosnia Sarajevo — Panathi- naikos Atena 3—2 ; Varkauden Tarmo (Finlanda) — Zinella Bologna 3—2 : feminin : „Cupa campionilor europeni" : Stal Bialska (Polonia) — Uralocika Sverdlovsk 0—3 ; „Cupa Cupelor" : Slavia Bratislava — Amatori Bari 3—0 ; A.D.K. Alma AU R.C. Cannes 3—0.

Ț.S.K.A.Ț.S.K.A.

în ansamblul circulației moderne, civilizate, deplasările corecte ale pietonilor au un rol de maximă importanță pentru siguranța și cursivitatea traficului. în timp ce in rin- dul automobiliștilor frecvența abaterilor generatoare de accidente este in descreștere, ca urmare a măsurilor întreprinse pe plan educațional, a însușirii temeinice a normelor conduitei preventive și a regulilor de circulație, in rindul unor categorii de pietoni se constată o ignorare a regulilor privind traversarea corectă a drumurilor publice, fapt ce creează situații critice pe arterele rutiere, pumndu-i in pericol pe ei inșiși. Precauția trebuie să însoțească fiecare pas al omului de pe stradă. Lucru de care o persoană de virstă înaintată se pare că a uitat, în timp ce traversa neregulamentar și in condiții de ceață o arteră din municipiul Buzău, prin fața unui autobuz staționat, împrejurare in care a fost grav accidentată de un autoturism. Un alt pieton in virstă a fost accidentat de un autoturism în timp ce traversa, prin loc neper- mis și fără să se asigure, o stradă din Capitală. Trebuie reținut faptul că neatenția unor virstnici la traversarea drumurilor se asociază și cu unele afecțiuni medicale, cum sint deficiențele de vedere sau de auz. în localitatea Livezeni. județul Mureș, conducătorul unui autoturism a trecut pe lingă un grup de persoane care se deplasau pe acostamentul șoselei. El nu a redus viteza din timp, așa cum s-ar fi impus, astfel că l-a surprins pe un pieton în virstă, care nu s-a asigurat la traversare și nici nu a auzit claxonul cu care șoferul a încercat să-i atragă atenția in ultimul moment. Este necesar ca ori de cite ori conducătorii auto observă persoane de virstă înaintată care intenționează să traverseze prin locuri periculoase, să-i protejeze, să le atragă atenția, să-l ajute să traverseze în deplină siguranță. La neatenția cu care unii pietoni traversează arterele rutiere, mi- zind pe faptul că vop fi observați și protejați de către șoferi, se adaugă maniera de conducere nepreventivă, îndeosebi viteza neadecvată la condițiile meteorutiere specifice iernii, de către unii automobiliști. Adaptarea vitezei la condițiile de drum, de trafic și de vizibilitate constituie o obligație permanentă a celor de la volan, mai ales in orele de virf și în zonele cu circulație intensă, in intersecții și în locurile unde traversările pietonilor cunosc o frecvență sporită. Deplasările unor pietoni pe partea carosabilă a drumurilor sau traversarea in diagonală a intersecțiilor comportă mari pericole pentru cei in cauză, mai ales atunci cind vizibilitatea este mult diminuată de ceață sau de întuneric.

trolul volanului și a derapat, intrind în coliziune frontală cu un alt autovehicul. Deplasările in deplină siguranță pe șbselele alunecoase readuc in atenția conducătorilor de . autovehicule necesitatea comportării preventive la volan. Trebuie avut in vedere faptul că acționarea bruscă a comenzilor autovehiculului, pe' fondul vitezei neadecvate și al neatenției. se traduce în numeroase situații prin derapaj. în localitatea Scorțeni, județul Bacău, un automobilist începător a acționat brusc sistemul de frînare pe un drum alunecos. după care a urmat deraparea și răsturnarea autoturismului, fiind grav rănită o persoană. în municipiul Reșița, conducătorul unui alt autoturism a pătruns cu viteză neadecvată intr-o intersecție și. sesi- zînd târziu că pe artera cu prioritate se apropia un alt autovehicul, a acționat brusc frina și a intrat im derapaj și intr-o coliziune. Din fericire, a scăpat nevătămat datorită faptului că folosea centura de siguranță. Tot centura de siguranță a salvat și viața automobilistului Cos- ma Munteanu care. în apropiere de orâșul Oțelul Roșu, a abordat cu viteză excesivă o curbă și, fiind surprins de o porțiune cu ghețuș, a intrat cu mașina intr-un copac. Ori de cite ori se constată o diminuare a aderentei pneurilor, se impune folosirea unei trepte inferioare de viteză. care să permită un control permanent al autovehiculului și utilizarea eficientă, in caz de nevoie, a frînei de motor. Solicitările la care sint supuse toate ansamblele autovehiculelor în sezonul rece impun verificarea mai exigentă a principalelor mecanisme și sisteme ce concură la siguranța deplasărilor. Corelarea permanentă a vitezei autovehiculelor cu condițiile concrete de drum și ds trafic se va realiza ți- nindu-se seama și de posibilitățile de rulaj In siguranță ale tipului de anvelope și autovehiculului respectiv, știut fiind faptul că autovehiculele cu tracțiune pe spate sint mai greu de pilotat in condiții de polei sau ghețuș, mai ales pe trasee. în. pantă și cu frecvente succesiuni de curbe.
i n a

• Chirtța tn lași : GIULEȘTI (17 53 46)
* " "" ".................. AURORA

17: 19
(80 49 83)
MUNCA

Viteza neadecvată cu care un automobilist a abordat o curbă din localitatea Buneștf, județul Suceava, s-a soldat cu pierderea controlului mașinii și răsturnarea acesteia, in accident fiind grav rănită o persoană. Tot intr-o curbă din localitatea Feleacu. județul Cluj, in condiții de polei, un automobilist a pierdut con-

— 9; 11; 13: 15; 17; 19.
(3S 04 66) — 9; tl; 13: 15: :
• Miracolul ; FERENTARI
— 9; 11; 13; 15; 17; 19,
(21 50 97) — 15; 17: 19
• Evadarea : FLOREASCA
— 9; 11; 13: 15: 17: 19
• Să-ți vorbesc despre mine : UNÎON 
(13 49 04) — 9; 11: 13: 15; 17; 19
• Cantemlr: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15: 17; 19
• Hanul dintre dealuri : POPULAR 
(33 13 17) — 13; 17; 19
• Unde «ști. copilărie — 9; 11; 13. 
Muzica e viața mea — 13; 17; 19 ; 
DOINA (16 35 38)
• călătorie peste mări ■ patria 
(lt 86 23) — 9; 12; 13,15: 18.30

(33 29 TI)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu deosebită plăcere mesajul de felicitare pe care ml 1-ațl adresat cu ocazia celei de-a 24-a aniversări a Zilei Revoluției palestiniene.In numele poporului palestinian, al membrilor Comitetului Executiv al O.E.P. și al meu personal, doresc să vă adresez dumneavoastră personal, partidului, guvernului și poporului român prieten calde mulțumiri și înalta aprecieri pentru sprijinul constant și principial acordat luptei juste duse de poporul nostru pentru realizarea drepturilor sale inalienabile, inclusiv a dreptului la întoarcere, autodeterminare și constituire a unui stat independent, sprijin care a fost reafirmat in mesajul amabil pe care mi l-ați trimis.Poporul palestinian, sub conducerea O.E.P., dă o Înaltă apreciere, mult stimate tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu, eforturilor .dumneavoastră sincere și neobosite îndreptate spre realizarea unei păci juste, trainice șl globale in zonă și convocarea unei Conferințe internaționale pentru pace în Orientul Mijlociu.Poporul nostru și-a făcut cunoscută politica sa realistă și rațională, precum și dorința de a se ajunge la o pace justă, prin rezoluțiile recenta care au fost adoptate de către Consiliul Național Palestinian la cea de-a 19-a sesiune extraordinară. Aceaștă politică a fost explicată in detaliu in cuvin- tarea pe care am rostit-o in fața Adunării Generale a O.N.U. care s-a intrunit recent la Geneva pentru a dezbate problema palestiniană.In inițiativa de pace palestiniană am făcut cunoscut că pacea in Orientul Mijlociu trebuie să se bazeze pe convocarea Conferinței internaționale de pace în Orientul Mijlociu, sub auspiciile O.N.U.,, cu participarea tuturor părților implicate in conflict, inclusiv a O.E.P., pe picior de egalitate Ctt celelalte părți, precum și a celor 5 membri permanent! ai Consiliului de Securitate. pe baza rezoluțiilor 242 și 338 autodeterminare.Pentru a unui comitet palestiniene timp, pentru și a crea un ....Intrind in cel de-al 25-lea an al Revoluției palestiniene, doresc să vă asigur că sprijinul de care se bucură lupta neîncetată a poporului palestinian și Revolta populară împotriva ocupației, din partea tuturor țărilor, popoarelor și forțelor iubitoare de libertate, dreptate și. pace, vine să întărească hotărirea noastră de a continua lupta pentru a pune capăt ocupației și a făuri un stat independent.In încheiere, doresc să exprim recunoștința fierbinte pentru sprijinul pe care ni-1 acordă România prietenă și dumneavoastră personal, pentru recunoașterea de către România a Statului Palestinian Independent, fapt care evidențiază legăturile .de prietenie și tantă statornicite intre popoarele noastre.Exprim convingerea că relațiile noastre tinuă și în viitor. în interesul celor două păcii și securității internaționale.Vă rog să primiți urări de sănătate și fericire personală, de viață Îndelungată. pentru a conduce România prietenă pe calea progresului și bunăstării.

și a dreptului poporului nostru laam propus, de asemenea, convocarea internaționale și punerea teritoriilor pentru o perioadă scurtă deinlesnj procesul de pace, pregătitor al Conferinței ocupate sub protecția O.N.U., . .. ..a salva astfel poporul palestinian de jugul ocupației israeliene stat al nostru, independent, pe pămîntul Palestinei.

cooperare, de solidaritate mili-vor cunoaște o dezvoltare Con- popoare. al cauzei progresului.
YASSER ARAFAT

Președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei,

• Comandantul suprem
al forțelor Revoluției palestiniene

Din țările socialiste
Un spațiu al amplelor prefaceriTot ceea ce se făurește astăzi in China socialistă poartă pecetea unei deosebite forțe constructive, în mic sau in mare, in aspectele concrete ale vieții cotidiene sau în amploarea modernelor construcții citadine, în minuțioasa precizie a celor mai fine piese electronice sau in giganticele citadele ale industriei. pretutindeni descifrezi spiritul lucid, realist, inventivitatea și mai ales puterea oamenilor de a construi. temeinic și durabil.Bogăția și diversitatea imaginilor acumulate de-a lungul unei călătorii in China iți permit să descoperi. în înseamnă tal". Este zentare o levardele doar privindu-i construcțiile impunătoare, ci mai ales cunoscînd istoria veche și nouă a țării, urmărind munca și realizările oamenilor — pildă vie a eroismului muncii constructive. Cartierele noi ale Beijingului înălțate în ultimii ani tot mai mult pe verticala cutezătoare a construcțiilor moderne, siluetele zvelte ale blocurilor de locuințe, ale palatului telecomunicațiilor sau Tumul televiziunii sint cîteva din miile de dovezi ale angajării într-o muncă neobosită, de adinei și u- mane prefaceri care dau acel sens superior priveliștilor Chinei contemporane in pregnanta ei ascensiune.Imaginile orașelor noi. diversitatea vie a peisajelor, privite în sine, desprinse de această realitate a muncii cotidiene ar fi doar vaste aglomerări ale materiei pe ochiul privitorului sărac, fără fiorul conștiinței. Iar dacă in apropierea Beijingului, Badaling. de pildă, vestigiile Marelui Zid străjuiesc, ca și In urmă eu secole. înălțimile munților ' Yenshan. vorbind mereu despre munca obstinată și tenace a constructorilor. in mod egal, in centrul capitalei, geometria arhitecturală care se numește piața Tienanmen, riguros delicată in pofida proporțiilor ei gigantice (poate cuprinde circa 2 milioane de oameni). oferă contemplației uimite. Sint mărturii, la intervale de multe secole, ale unui vast proces creator. Și poate că nicăieri mai mult decit in China nu ai prilejul să străbați teritorii atit de amplu supuse unor prefaceri înnoitoare. Pă- mintul care la suprafață păstrează contrastele intre pitorescul micilor construcții de odinioară și vertica- .lele ambițioase ale structurilor de beton este străbătut in adine de nesfirșitele tuneluri ale metroului ; înălțimile austere ale blocurilor moderne iși vor afla, in aceleași condiții. un echivalent la fel de mo-■ dern in proiectul, in curs de realizare. al unui mare complex muzeal subteran. Pe planșetele arhitecților, ca și in realizările de pină acum, iși află rațiunea inaltă tumultul laborios al unui intreg popor.Expresia „a construi un munte" reprezintă aici mai mult decit o simplă hiperbolă. Este o realitate. O realitate pe care o istorisesc ghizii ce-ți insoțesc pașii de-a lungul complexului muzeal istoric Da Guan Yuan, arătîndu-ți uriașa translație de pămint care a dat naștere unui lac imens și. simultan, unei coline impresionante ca dimensiuni. Printr-un procedeu asemănător a luat naștere zidul de a- părare al cetății Xian — unicul

chipul cel mai concret ce noțiunea de „monumen- o noțiune a cărei repre- ai nu doar străbătând bu- largi ale capitalei, nu

păstrat integral In China și printre puținele de acest fel din lume. Cu pămintul scos prin excavarea canalului ce Înconjoară cetatea s-a construit, paralel, o colină pe care s-a înălțat zidul de apărare — construcție de dimensiuni uriașe pentru epoca in care a fost înălțată (secolul XIV) dacă ne gîndim că și astăzi pe o distanță de 13,7 km, la o înălțime de 16 m. pe acest zid. ce delimitează orașul vechi, pot merge simultan patru camioane.întemeiat pe o asemenea tradiție, Xianul printr-o sihgurul institut superior de poduri și șosele din țară. I se alătură insă alte 57 de . institute de invățămint. superior cu țieste 100 000 de sttiL denți, orașul ocupind in această privință locul III pe țară (după Beijing și Shaghai).Vechi leagăn al civilizației chineze, Xianul cunoaște astăzi o nouă „tinerețe". Este virstă pe care i-o conferă dezvoltarea economiei moderne, dezvoltarea industriei de

contemporan adăpostește semnificativă coincidență

Însemnări
din R. P. Chineză

carele-ar percepela

se

• Moment glorios : SCALA (11 03 72)
— 9: 11; 13; 15; 17: 19
• Sonata Kreutzer : SALA MICA A
PALATULUI — 14,30; 17,30.---------------
(13 63 84) — ‘ -- --------
• Locuri
(16 28 79) —
• Sentință
(14 74 16) r~ .. ... ... ... ... __
• Sora 13 : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8.30: 10.30; 12,45; 13: 17,15: 19.13, 
BUCUREȘTI (13 61 54) — 9: 11,30; 14; 
16,30: 19. MELODIA (11 13 49) — 9: 11 ; 
13: 13; 17,15; 19,15, FAVORIT (45 31 70)
— 9: 11; 13; 15; 17.15; 19,15
• Unde riurile curg repede i GRT- 
VIȚA (17 08 58) — 9: II; 13; 15: 17; 19
• Vă place Brahms : STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12.15; 14.30; 16.45: 19
• Strada chitaristîlor : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17: 19
• Transport secret : COTROCENI 
(81 68 83) — 13; 17: 19
• Patrula de noapte t VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19

9: 12: 15: 18
In inimă :
9; 11; 13; 15; 

suspendata :
9; 11: 13; 15: 17; 19

FESTIVAL

VICTORIA 
17; 19

LUMINA

se
motoare electrice, prezența fabricii destinate industriei cosmonautice, dar mai ales activitatea centrului de control al sateliților. De aici, de Ia Xian. ceasul atomic transmite intregii Chine ora exactă. Pașii importanți străbătuți de știința și industria chineză contemporanăconcretizează in acest domeniu și prin faptul că pină in prezent sateliții. rachetele de lansare, echipamentele sint fabricate exclusiv in țară. Conștienți de faptul că, la proporțiile gigantice ale patriei lor, comunicația prin satelit este mult mai eficientă, savanții chinezi au lansat pină acum trei sateliți de comunicație. care permit locuitorilor din cele mai depărtate colțuri ale țării să vizioneze, de exemplu, programele televiziunii din Beijing. Alți sateliți, meteorologiei, sateliți de observare a solului și subsolului, iși aduc contribuția la dezvoltarea economiei contemporane. Șl pentru a da o imagine mai exactă acestei activități, vom spune doar că cel mai recent satelit meteorologic, lansat la 7 august, iși străbate traiectoria cu o viteză de 7.4 km pe secundă, inconjurind Pămîntul in 102 minute. O vizită la Centrul de control al sateliților este, desigur, un prilej de a desluși temeiurile moderne ale dezvoltării unui intreg popor, prilejul unor constatări și comparații ia fața Jocului, a pnor fapte, a realităților construcției socialismului in China. O asemenea ieșire in largul țării și al înfăptuirilor ei nu ar fi deplină dacă nu i s-ar adăuga și călătoria dinspre prezentul atit de spectaculos, sub raportul puterii de creație, a unui intreg popor, spre trecutul său. Este vorba de o dublă călătorie in prezent și in istorie, o dualitate care se cere descifrată în efervescența ei dinamică. Șipoate fi mai elocvent, rămînînd în aceeași zonă geografică, decit munca la fel de spectaculoasă a oamenilor de. știință contemporani pentru a scoate din uitare un adevărat monument al antichității. Am numit astfel oastea de ceramică

ce

construită de artiștii, chinezi acum 2 000 de ani. o adevărată perlă a istoriei sculpturii chineze, care, pe bună dreptate, echivalează, cum s-a spus, cu cea de-a opta minune a lumii antice. Dar dacă atunci, meșterilor lc-au trebuit circa 37 de ani ca să plăsmuiască din lut 8 000 de oșteni în mărime naturală, cu costumele specifice, caii, și carele lor de luptă, in condițiile contemporane migala reconstituirii arheologice ar impune 100 de ani de lucru pentru a reface integral întregul ansamblu. Din 197.4 încoace, de cind monumentul a fost desco- '^feiritria'''fiirit'j>ng.,ț,nw-i«u putut' fi festaWafe■ decit. 1 0B7 de personaje ce pot fi coptempiate in ampla lor desfă^iihar.e.'Iii' cadrul .admirabilei rezervații muzeale, adevărată .mindrie a provinciei Shaanxi.Cu peisajul dominat de spiritul tenace. modem și constructiv oamenilor ei, China ne apare un adevărat tezaur de artă energie esențială, productivă. Un univers al amplelor prefaceri care, adincurile modern, temelie naturii și vorbirea scurtă, repezită a oamenilor pare ea insăși rezultatul unei aspre, unei încordate lupta cu materia, de multe ori ostilă, dar învinsă întotdeauna.Strada cu vuietul ei, cu asaltul atit de pitoresc al bicicletelor, cu șuvoiul continuu al unui adevărat fluviu uman aduce întotdeauna ceva din vuietul unei intense activități economice, sociale, culturale. Mai vie decit oriunde, pulsația străzii ne amintește, astfel, la Shanghai că ne aflăm in- tr-unul din cele mai mari porturi ale lumii, că aici se realizează o zecime din produsul industrial global al țării și o șeptime din venitul pe cap de locuitor. In pcfrt. siluetele fragile ale cocorilor care bintuie legendele chineze au prins parcă trup concret. Gingașa lor arcuire, pe care o admirasem in stampele mai vechi și mai noi, a căpătat aici vigoarea oțelului. Este, desigur, vorba de profilurile semețe ză la tuare. du-se lătorii ența cu langtzi. Timp de două ore am străbătut acest afluent »l lui langtzi, el insuși cit <> mare care se pierde in nOsfirșitul oceanului. Drumul este presărat de noile construcții industriale. Veș- nica agitație de pe țărnâ Țnărturi- sește o intensă activitate economică. vorbește elocvent despre dezvoltarea contemporană a țării._ Căci șansa naturală a unei asemenea imensități lichide a favorizat doar o dezvoltare la baza căreia se află aici, ca și pretutindeni in China, hărnicia, munca neistovită a oamenilor care dau viață mașinăriilor lor 6 astăzi.menea tățile. există Iși au, însăși tive întreprinse.

al ca șial amplelor prefaceri in dislocind piatra. sondind pămintului, construind este așezată piatra de a ceea ce va impune un nou echilibru. Pini

ale macaralelor care ritmea- nesfirșit construcțiile por* Le-am privit desfășurin* amplu, de-a lungul unei că- pe Huanpo, pină la conflu-

gigantice, aducind țării nouă viață. Datorită lor, in China, are loc un ase- vasf proces creator. Dificul- problemele care încă mai și care vor fi desigur biruite in aceste condiții, izvorul In amploarea operei cbnstruc-
Marina PREUTU

• Sacrificiu suprem s CULTURAL, 
(83 50 13) — 9; 11; 13: 15; 17; 19

t a t r
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Ioneștii — 18 ; (sala Amft- 
teatru) : Vassa Jeleznova — 18 ; (sala ---------- ------ ----- - - _ I8

t Madame
Atelier) : Intre patru ochi
• Opera Română (13 18 57) 
Butterfly — 18
• Teatrul de operetă 
Lăsați-mă să cint — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza
(sala Schitu Măgureanu, ______ , .
Trenurile mele — 18 . (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) t Uriașii munților 
— 18
• Teatrul Mic. (14 70 81)1 Astă-seară 
stau acasă — 18.30

(13 S3 «8) 1

Bulandra"
14 75 46) :

S Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
udat, dupâ scăpătat — 19

• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Slugă Ia doi atăplnl — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) l Dansul morțif — ib,30
• Teatrul Giulești (14 72 34. sala 
Majestic) : Regele I.ear — 18: (foaier) : 
Pasărea măiastră — Maria Tânase — 
18,30; (sala Giulești, 18 04 85) ; Aș
teptam pa altcineva — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tânase1' 
(15 56 78. sala Savoy) : Tempo, tempo 
— 18 ; (sala victoria, 50 51) 65) ; Va
rietăți pe portativ — 19
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cintă, ciocirlle
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9
• Circul București (10 41 95) : „Stelele 
circului" — 15,30; 18.30
• Studioul de Teatru I.A.T.C.
(15 72 59) : Steaua fără nume — 18



Schimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășa Dolores Ibarruri, 

președinte al Partidului Comunist din Spania, 
tovarășul Julio Anguita,

secretar general alMADRID 13 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise tovarășei Dolores Ibarruri. președinte al Partidului Comunist din Spania, un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate, viață îndelungată și fericire personală.Exprimind profunde mulțumiri, tovarășa Dolores Ibarruri a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un salut cordial, împreună cu cele mai bune urări de sănătate, fericire și succese în întreaga activitate.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către președintele Partidului Comunist din Spania a tovarășului Constantin Olteanu, membru al Comitetului ’ Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care se află la Madrid pentru a participa la lucrările Congresului de unificare între Partidul Comunist din Spania și Partidul Comunist al Popoarelor Spaniei.
★Un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și succes în activitate au fost transmise din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, tovarășului Julio Anguita,

„Apartheidul trebuie eradicat din Africa"
Lucrările întilniriiBRAZZAVILLE 13 (Agerpres). — La Brazzaville au început lucrările Adunării generale constituante a Comitetului african împotriva apartheidului. * Obiectivul comitetului constă în a promova conlucrarea opiniei publice din țările continentului în lupta împotriva discriminării rasiale.La lucrări iau parte secretarul general al Organizației Unității Africane, Ide Oumarou, reprezentanți ai țărilor membre ale O.U.A., ai O.N.U. și ai altor organizații lnter-

Intensificarea mișcării pentru constituirea unei societăți 
democratice in R.S.A.PRETORIA 13 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută la Port Elisabeth, Been Mitchel, coordonator național al Institutului pentru alternativa democrată în R.S.A. (I.D.A.S.A.), una din cele mai mari organizații de opoziție din această țara, a arătat că în cursul acestui an se vor intensifica acțiunile în direcția găsirii unor căi de constituire în R.S.A. a unei societăți democrate, lipsită de discriminare rasială. El a anunțat că în martie va avea loc o conferință pe tema „Opțiunea R.S.A. după apartheid", in cursul căreia reprezentanți ai populației vor analiza noile propuneri constituționale ale Congresului Național African. De asemenea, a spus el, la mijlocul acestui an va fi convocată la Durban conferința

Previziuni economiceîn Mesajul de Anul Nou, ca și în cuvîntarea rostită la întîlnirea cu șefii misiunilor diplomatice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat condițiile complexe și grele existente în Economia mondială datorită menținerii, iar in unele privințe chiar a accentuării, fenomenelor de criză, a persistenței unor flagrante inechități și inegalități în relațiile economice internaționale. Este o situație care, într-o măsură mai mare sau mai mică, afectează toate statele. De aceea, președintele țării noastre subliniază necesitatea de a se acționa stăruitor de către toate statele pentru extinderea colaborării economice, pentru realizarea unor măsuri reale in direcția lichidării subdezvoltării și înfăptuirii noii ordini economice internaționale, care să asigure stabilitatea economiei mondiale, progresul general. Realismul acestor aprecieri și concluzii este pregnant evidențiat de analizele și previziunile specialiștilor cu privire la situația economiei mondiale în 1988 și perspectivele ei în noul an.
Discrepanțe în creștere. Potrivit analiștilor U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare), deși economia mondială, în ansamblu, a cunoscut anul trecut un ritm de creștere relativ ridicat (peste 3 la sută), o asemenea evoluție nu poate determina un optimism general, deoarece roadele dezvoltării au fost inegal repartizate în lume. în timp ce statele capitaliste dezvoltate (care reprezintă 16 la sută din populația globului) au înregistrat în 1988 o creștere a producției pe locuitor de 2,1 la sută, țările în curs de dezvoltare (75 la sulă din locuitorii planetei) au realizat un ritm mult mai lent, de numai 0,8 la sută — ceea ce a dus la adîncirea, și mai pronunțată a decalajelor economice.De asemenea, avînd în vedere persistența unor factori de instabilitate, cum sînt puternicele dezechilibre financiare și comerciale dintre țările capitaliste dezvoltate, specialiștii O.N.U. apreciază că și in acest an climatul economic internațional rămîne tulbure și incert. Riscul unor evoluții grave, de genul celor ce inspirau multora teamă după crahul de la burse din octombrie 1987, n-a fost, îndepărtat, relevă specialiștii amintiți, care consideră că in 1989 sint posibile noi convulsii pe piețele financiare, ce ar putea împinge economia mondială într-o profundă recesiune.în ce privește comerțul internațional, cu toate că volumul său, după

P.C. din Spaniasecretar general al Partidului Comunist din Spania, cu ocazia primirii tovarășului Constantin Olteanu de către secretarul general al P.C.S.Tovarășul Julio Anguita a adresat tovarășului Nicolae ' Ceaușescu vii mulțumiri, un cald mesaj de prietenie, împreună cu cele mai bune urări de sănătate, fericire și de noi succese în activitatea pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului român, pentru edificarea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate in România.In cadrul convorbirilor avute cu acest prilej s-a procedat la o informare reciproci asupra activității și preocupărilor actuale ale celor două partide, exprimîndu-se dorința reciprocă de a dezvolta în continuare raporturile tradiționale de solidaritate și conlucrare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania, în interesul întăririi prieteniei și colaborării dintre popoarele român și spaniol, dintre România și Spania, al unității tuturor forțelor revoluționare și democratice în lupta pentru progres social, libertate și independență, pentru pace, dezarmare și securitate în Europa și în întreaga lume. S-a efectuat, de- asemenea, un schimb de păreri cu privire la unele probleme ale vieții internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești.
de la Brazzavillenaționale, delegații ale mișcărilor de eliberare din sudul Africii.Apartheidul reprezintă o crimă la adresa omenirii, un atentat la securitatea și demnitatea Africii, principalul impediment pe calea statornicirii păcii pe acest continent — a declarat primul-ministru al Republicii Congo, Ange Edouard Poungui. Rasismul și apartheidul nu pot fi „reformate și îmbunătățite", a precizat vorbitorul. Sub toate formele sale, apartheidul trebuie eradicat din Africa.

„Pace și securitate", în cadrul căreia vor fi studiate perspectivele intensificării opoziției liberale in parlament.PRETORIA 13 (Agerpres). — Uniunea Națională a Minelor din R.S.A. (N.U.M.) a arătat că timp de 77 de ani Congresul Național African a condus lupta populației africane din R.S.A. împotriva politicii de apartheid și exploatării. într-o declarație a N.U.M. dată publicității la Johannesburg se arată că statele occidentale continuă isă susțină regimul rasist de la Pretoria și să coopereze cu acesta, obținînd venituri uriașe din exploatarea bogățiilor naturale ale R.S.A. și Namibiei.

estimările G.A.T.T. (Acordul General pentru Tarife și Comerț), a spo- , rit în 1988 cu peste 5 la sută, omenirea pare mai degrabă să se inde- părteze decît să se apropie de un sistem comercial deschis. Căci, așa cum s-a arătat și la recenta reuniune ministerială a G.A.T.T. de la Montreal, măsurile protecționiste, de restrîngere sub diferite pretexte a accesului la piețele internaționale, șe aplică pe o scară tot mai largă : de la 20 la sută în 1980, ponderea produselor industriale supuse restricțiilor netarifare a sporit la peste 30 la sută în 1988. Semnificative în acest sens sint și constatările unui raport al F.M.I. (Fondul Monetar Internațional), potrivit cărora țările capitaliste dezvoltate au adoptat anul trecut mai multe măsuri restrictive (85) decît de liberalizare a comerțului (66).In general, se apreciază că aproape jumătate din comerțul mondial a căzut sub incidența unei forme sau alteia de protectionism. Ca urmare, tensiunile și conflictele din relațiile economice internaționale — în special din așa-numitul „triunghi al divergențelor" (S.U.A., Japonia, Piața comună) — se amplifică mereu. Asemenea fenomene au luat dimensiunile unei crize a sistemului comercial multilateral, care exacerbează dificultățile din economia mondială.
Ritmuri economice în scă- 

dere De toate instituțiilefinanciare de specialitate prevăd o încetinire a ritmului de creștere a economiei mondiale — după previziunile ECOSOC (Consiliul Economic și Social al O.N.U.), de la 3,2 la sută în 1988 la 2,8 la sută în 1989. Un important factor ce va acționa în această direcție va fi, potrivit a- precierilor O.C.D.E. (Organizația pentru Colaborare și Dezvoltare Economică), slăbirea la jumătate, in 1989, a ritmului de creștere economică în țările capitaliste dezvoltate, care în 1988 a fost de circa 4 la sută. Menținerea unui nivel de creștere satisfăcător, consideră specialiștii O.C.D.E., este puțin probabilă atita vreme cît nu sint eliminate marile deficite bugetare și comerciale ale S.U.A. (de 155 și respectiv 122 miliarde de dolari în 1988).Intr-adevăr, pentru a acoperi deficitele bugetare, S.U.A. vor fi nevoite să continue „politica banilor scumpi". Anul trecut, autoritățile americane de resort au sporit de patru ori dobînzile, care au ajuns la 10,5 la sută cel mai ridicat nivel

ORIENTUL MIJLOCIU
9 încheierea reuniunii extraordinare a Consiliului ministerial 
al Ligii Arabe • Noi luări de poziție în sprijinul unei soluționări 

globale, juste ți durabile a situației din zonăTUNIS 13 (Agerpres). — La Tunis s-au încheiat lucrările reuniunii extraordinare a Consiliului ministerial al Ligii Arabe. Dezbaterile au fost consacrate crizei libaneze și unor probleme legate de amenințările S.U.A. la adresa Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste.Consiliul ministerial a adoptat o rezoluție care condamnă doborirea a două avioane libiene de către aparate militare ale S.U.A. deasupra Mediteranei, arătîndu-se că acest act constituie o agresiune și o amenințare pentru securitatea statelor arabe și a țărilor din zonă. Reafir- mînd sprijinul față de poporul libian, documentul cere Statelor Unite să se abțină de la orice acțiune antilibiană, informează agenția KUNA.Participanții au hotărît, de asemenea, să formeze o comisie guvernamentală a Ligii Arabe însărcinată cu contactarea tuturor părților libaneze aflate în conflict, pentru a se ajunge la o reconciliere națională în Liban.In paralel cu întîlnirea ministerială a avut loc o ședință a Comitetului Ligii Arabe de sprijinire a revoltei palestiniene, adoptîndu-se un comunicat în care este subliniată, în principal, necesitatea plasării . teritoriilor ocupate de Israel sub tutela O.N.U., pentru a proteja populația arabă de actele represive ale forțelor israeliene de ocupație.CAIRO 13 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a adresat un apel premierului Israelului — Y. Shamir — de a se alătura procesului de instaurare a unei păci durabile in Orientul Mijlociu. Guvernul israelian, a precizat șeful statului egiptean, în cadrul conferinței de presă comune de la Cairo cu cancelarul federal al Austriei, Frantz Vranitzky, trebuie să-și dea acordul pentru convocarea conferinței internaționale privind Orientul Mijlociu, cu participarea membrilor permanența ai Consiliului de Securitate, precum și a celorlalte părți interesate, inclusiv Palestina. Aceasta este calea pe care au acceptat-o toate statele comunității internaționale în afară de Israel — a menționat Hosni Mubarak.La rîndul său, cancelarul austriac a subliniat că organizarea conferinței internaționale privind Orientul Mijlociu s-ar înscrie ca un pas important pe calea păcii și securității în această regiune.CAIRO 13 (Agerpres). — în capitala Egiptului s-au încheiat lucrările seminarului internațional cu temă „Perspectivele păcii în Orientul
S.U.A.

Noi sume solicitate Congresului pentru 
modernizarea armelor nucleareWASHINGTON 13 (Agerpres). — S.U.A. continuă să acorde prioritate înarmării nucleare, fapt relevat de raportul Ministerului american al Energiei și prezentat Congresului de președintele Reagan, în care se cere alocarea sumei de 91 miliarde de dolari pentru modernizarea în următorii 21 de ani a uzinelor producătoare de arme nucleare. Potrivit raportului, citat de Buletinul de știri al Casei Albe, 52 miliarde de dolari vor fi afectate modernizării pro- priu-zise, iar restul de 39 miliarde de dolari — activităților de cercetare, dezvoltare, producției de materiale si ocrotirii mediului înconjurător. Intr-o evaluare anterioară, experți ai Ministerului Energiei au apreciat că numai pentru eliminarea deșeuri

sub semnulde după 1985. Pe această cale, S.U.A. au atras în ultima vreme, in medie, 100 miliarde de dolari pe an, îndeosebi din țările vest-europene și Japonia, care au fost astfel private de importante capitaluri ce ar fi putut accelera propriile ritmuri de creștere economică.De asemenea, pentru a echilibra balanța comercială, Statele Unite vor continua să folosească „arma ratelor de schimb monetar", adică să lase dolarul să alunece pe panta devalorizării. Or, noi scumpiri. în raport cu dolarul, ale monedelor principalilor parteneri comerciali ai S.U.A. riscă să creeze acestora dificultăți suplimentare în desfacerea produselor lor pe piața americană. Iar o asemenea perspectivă stîrnește vii îngrijorări în special în țările vesț- europene, unde subțierea carnetelor de comenzi ar aduce un plus de dramatism unei probleme și așa grave, cum este cea a șomajului. Ultimul raport al O.C.D.E. remarcă faptul că, în ciuda unui ritm alert de creștere economică în 1988 (3,5 la sută), țările vest-europene n-au reușit să facă progrese notabile în reducerea numărului celor fără slujbe, care se menține la un nivel neobișnuit de ridicat — 19 milioane, ceea ce înseamnă 11 la sută din forța de muncă activă, față de 4 la sută, cît a fost media anuală în deceniul trecut.
Cînd săracii îi subvențio

nează pe bogați. Dacă fenome- nele negative din economia mondială afectează toate statele, cel mai greu lovite sînt insă țările in curs de dezvoltare, a căror situație economică și financiară s-a înrăutățit și mai mult în 1988. După datele B.I.R.D. (Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare), datoria externă a țărilor în curs de dezvoltare s-a ridicat la sfirșitul anului trecut ia 1 324 miliarde de dolari — o sumă uriașă, care depășește jumătate din valoarea producției globale a țărilor respective. Instituțiile de specialitate atrag atenția că, dacă datoria statelor lumii a treia s-a dublat după 1980, aproape întregul spor este rezultatul creșterii fără precedent în primii ani ai actualului deceniu a nivelului dobin- zilor practicate de băncile din țările capitaliste dezvoltate.Sarcina rambursării datoriei a crescut astfel atît de mult înctt transferul de resurse din pozitiv a devenit negativ. Cu alte cuvinte,, s-a ajuns in situația ca țările subdezvoltate să dea anual țărilor dezvoltate, în contul amortismentelor și 

Mijlociu". Reuniunea, inițiată de Comitetul egiptean pentru solidaritate cu popoarele din Asia și Africa, a permis un amplu schimb de păreri asupra modalităților instituirii unei păci juste și durabile în regiune.Documentul final dat publicității reliefează că în prezent au apărut premise favorabile soluționării problemei palestiniene, prin proclamarea statului Palestina și recunoașterea pe plan internațional a proclamării a- cestuia. Se menționează că problema palestiniană trebuie analizată în întregul complex politic din regiune și că toate statele din zonă trebuie să dea dovadă de realism politic pentru a se ajunge, prin eforturi comune, la pace și securitate.BEIRUT 13 (Agerpres). — Secretarul general adjunct al O.N.U., Mar- rak Goulding, aflat la Beirut, a avut întrevederi cu mai multe oficialități libaneze, cu care a discutat situația din țară și prelungirea mandatului Forței interimare a O.N.U. din Liban (UNIFIL).Intr-o declarație citată de agenția KUNA, Marrak Goulding a de- plîris practicile represive ale forțelor israeliene de ocupație din sudul țării împotriva locuitorilor libanezi. 'El a condamnat, între altele, expulzarea de către Israel a cetățenilor libanezi din așa-zisa zonă de ocupație, ară- tind că aceste practici contravin normelor internaționale.PARIS 13 (Agerpres). — La Paris se desfășoară o intilnire la care participă oameni politici palestinieni și israelieni. Ei examinează situația din Orientul Mijlociu, precum și Rolul Pieței comune în căutarea păcii în această regiune, informează a- genția A.D.N.In teritoriile arabe ocupate de pe malul vestic al Iordanului și Gaza au continuat demonstrațiile de protest ale populației palestiniene împotriva autorităților de ocupație. In timpul unei procesiuni funerare la Tulkarm, poliția a deschis focul asupra mulțimii, ucigînd un tînăr și rănind alte cîteva persoane. Demonstrații și mitinguri împotriva autorităților israeliene au avut loc și la Nablus, Gaza, Khan Younis. Rafah și în taberele de refugiați palestinieni, în cursul cărora poliția a folosit arme de foc și gaze lacrimogene. In Ierusalimul de est s-au produs ciocniri între, demonstranți și poliție, care a operat arestări. Elicoptere israeliene au aruncat bombe cu gaze lacrimogene asupra demonstranților din localitatea Saivan, de lingă Ierusalim. (Agerpres) 

lor radioactive ar fi necesară alocarea unui fond între 66 și 110 miliarda de dolari.t WASHINGTON 13 (Agerpres).' — Răspunzînd la întrebarea cit costă pe fiecare dintre americani cheltuielile militare, revista „Bulletin of Atomic Scientists" scrie : Dacă luăm actualul buget militar al Statelor Unite, ce se ridică la, 300 miliarde dolari, și-l împărțim la numărul americanilor, vom constata că fiecăruia ii revine suma de 1 200 dolari.Pe de altă parte, avem o datorie egală cu aproape două trilioane dolari. De aceea a sosit de mult timpul să ne întrebăm ce viitor asigurăm copiilor noștri.
crizei și instabilitățiidobinzilor, mal mult decît primesc de la acestea sub formă de noi credite, adică săracii să-i subvenționeze pe bogați. Pe această cale, monopolurile transnaționale și capitalul financiar internațional storc din statele subdezvoltate profiluri tot mai mari. B.I.R.D. arată că, in 1988, cele 17 țări în curs de dezvoltare cu cele mai mari datorii au pierdut din pricina transferului invers de resurse 31,1 miliarde de dolari, adică o sumă de trei ori mai mare decît în 1983. Din aceeași cauză, lumea săracă, in ansamblu, a pierdut in 1988 cu 50 la sută mai mult decît în anul precedent.Faptul că asupra țărilor debitoare sînt aruncate poveri tot mai grele, că o parte tot mai mare din resursele lor sînt consacrate plății datoriei și nu propriei dezvoltări are grave consecihțe economice și sociale. După estimările ECOSOC, în 1988 o mare parte din omenire a fost mal săracă decît cu zece ani în urmă, iar potrivit aprecierilor B.I.R.D,, ■ în unele țări în curs de dezvoltare efectele marasmului economic prelungit sînt mai puternica decît acelea pe care le-a avut criza din anii ’30 asupra țărilor industrializate. Totodată, proiecții ale acelorași organisme specializate ale O.N.U. arată că, la sfirșitul anilor ’80, populația țărilor în curs de dezvoltare aflate în regres economic va depăși un miliard. Altfel spus, actualul deceniu, proclamat in cadrul O.N.U. drept „deceniu al dezvoltării", va fi în realitate pentru mal bine de o cincime din omenire un „deceniu al subdezvoltării", al sărăciei și mizeriei.
Pentru o politică nouă, 

democratică. Sînt doar cîteva realități dramatice în baza cărora tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază că sistemul financiar mondial este un instrument de jefuire, prin diferite forme, a țărilor în curs de dezvoltare, că, prin relații economice internaționale inechitabile, prin alte mecanisme spoliatorii, statele bogate devin tot mai bogate, însă pe seama țărilor sărace, care sărăcesc și mai mult. Or, așa cum a arătat nu o dată secretarul general al partidului, extinderea sărăciei în lume, adîncirea decalajelor economice dintre state sînt de o gravitate deosebită pentru ansamblul economiei mondiale. Căci, în condițiile adînci- rii Interdependențelor dintre state, problemele economice și financiare cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare nu le privesc numai pe acestea. Lumea subdezvoltată re

Pentru convocarea unei 
conferințe internaționale 

in problema datoriei externeACCRA 13 (Agerpres). — Ghana și Nigeria s-au pronunțat pentru inten- » sificarea cooperării statelor membre ale Comunității economice a țărilor din vestul Africii (ECOWAS). în Comunicatul comun nigeriano-ghanez dat publicității la încheierea vizitei președintelui Nigeriei, Ibrahim Ba- bangida, la Acera, se face apel la țările și instituțiile financiare creditoare să răspundă cererii statelor în curs de dezvoltare din Africa privind convocarea unei conferințe internaționale în problema datoriei externe. Documentul condamnă, de asemenea, firmele occidentale care au deversat în Africa deșeuri toxice și industriale.
PARIS

Acord între
P.C.F. și P.S.F. privind 
prezentarea de liste 

comune la viitoarele 
alegeri municipalePARIS 13 (Agerpres). — Conducătorii partidelor comunist și socialist din Franța au semnat un acord privind prezentarea de liste comune la alegerile municipale care urmează să se desfășoare în zilele de 12 și 19 martie în această țară.Potrivit unei declarații comune date publicității la Paris, acordul are ca obiectiv să contribuie la „alegerea și realegerea în municipii a unui număr mai mare de reprezentanți socialiști și comuniști".In prezent, în aproape 130 de orașe franceze, din cele 221 cu peste 30 000 de locuitori, există o majoritate a stingii.

«
ROMA

Reuniune a liderilor partidelor 
politice membre ale coaliției 

guvernamentaleROMA 13 (Agerpres). — Sub președinția primului-ministru. Ciriaco de Mita, la Roma s-a desfășurat o reuniune a liderilor partidelor politice membre ale coaliției guvernamentale italiene — democrat-creștin, socialist, republican, socialist-democratic și liberal. După cum relevă agenția A.N.S.A., a fost examinată politica fiscală a guvernului, față de care partidele coaliției au păreri deosebite.într-o declarație făcută la sfirșitul ședinței, premierul Ciriaco de Mita a relevat că rămîn valabile rațiunile politice de fond care se află la baza acordului de guvernare.
Zborul complexului 

științific orbital ,,Mir“MOSCOVA 13 (Agerpres). — Cosmonauții sovietici Aleksandr Volkov, Serghei Krikalev și Valeri Poliakov și-au consacrat timpul zilele acestea unor cercetări astrofizice la- bordul complexului științific orbital „Mir". Experimentele au drept țel studierea proceselor fizice ce se produc în ionosferă și păturile superioare ale atmosferei terestre.După cum relatează agenția T.A.S.S., controlul medical de rutină a relevat că starea sănătății celor trei membri ai echipajului este bună. Zborul stației științifice orbitale „Mir" se desfășoară normal, precizează agenția.

prezintă o cincime din economia mondială și o importantă piață de desfacere pentru produsele țărilor capitaliste dezvoltate. De aici și sublinierea din recentele cuvîntări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu in sensul că, in actualele condiții, se impune ca o necesitate o nouă abordare a problemelor economico-finan-' ciare acumulate, o abordare cu caracter global, care să pornească de la necesitatea lichidării subdezvoltării și edificării unei noi ordini economice mondiale.In vederea înfăptuirii acestui obiectiv, președintele țârii noastre consideră că trebuie să se meargă pe o altă cale de soluționare a problemelor economice, care presupune renunțarea cu desăvîrșire la vechea politică de ieșire din criză pe seama săracilor, adoptarea unei politici noi, democratice. în acest sens, ceea ce se impune cu maximă urgență este oprirea procesului de degradare a situației țărilor în curs de dezvoltare prin realizarea de înțelegeri asupra elaborării și transpunerii în viață a unui plan de acțiune. România apreciază că un loc important intr-un astfel de program trebuie să-1 ocupe măsurile vizînd soluționarea globală, politico-econo- mică, a problemelor datoriei externe a țârilor in curs de dezvoltare, care este nu numai o expresie a actualului sistem de relații inechitabile între state, ci și unul din principalele obstacole în calea înfăptuirii unei lumi mai drepte și mai bune. „Ținînd seama de agravarea și în 1988 a situației țărilor în curs de dezvoltare, de creștere a datoriei lor externe, arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘEȘCU în Mesajul de Anul Nou, România se pronunță pentru o soluționare globală — în cadrul unei conferințe internaționale, sub egida Organizației Națiunilor Unite — a problemelor subdezvoltării, a realizării noii ordini economice mondiale".Desigur, tbate acestea sînt probleme complexe, dificile, dar nu imposibil de soluționat. Tovarășul Nicolae Ceaușescu desprinde din analiza evenimentelor o concluzie profund optimistă și mobilizatoare, arătînd că, dacă se va da dovadă de realism politic, dacă eforturile vor fi concentrate pentru învingerea greutăților economice, este posibil ca încă în 1989 unele din aceste greutăți să fie depășite, punîndu-se bazele unei colaborări economice reciproc avantajoase, care ar răspunde aspirațiilor de progres ale tuturor statelor.
Gh. CERCELESCU

In sprijinul creșterii eficienței și rolului
mișcării de nealiniere

ReuniuneaNICOSIA 13 (Agerpres). — La Nicosia s-au deschis lucrările reuniunii Comitetului special al mișcării de nealiniere însărcinat cu studierea căilor și mijloacelor de creștere a eficienței și rolului acestei organizații in viața internațională. La reuniune participă 19 miniștri de externe, precum și delegați din circa 40 de țări, care vor analiza o serie de propuneri și măsuri menite să con-
i AGENȚIILE DE PRESA

e scurt
MHCONSFĂTUIRE. Vineri, la C.C. al P.C.U.S. a avut’ loc o consfătuire consacrată perfecționării conducerii complexului agroindustrial al țării. După cum transmite agenția T.A.Ș.S.. în cadrul consfătuirii a luat cuvîntul Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. ,DECLARAȚIE. Dacă Statele Unite și autoritățile din Coreea de Sud sînt cu adevărat interesate în destindere și dialog, ele trebuie să anuleze manevrele militare comune „Team Spirit", a declarat Chon Gum Chol. șeful delegației R.P.D. Coreene la reuniunea de la Pan- munjon a parlamentarilor din Nord și din Sud pentru pregătirea unei conferințe parlamentare comune nord-sud, informează agenția A.C.T.C. Planul de desfășurare a manevrelor „Team Spirit" în sudul Peninsulei Coreea a fost apreciat de șeful delegației nord-coreene drept o sfidare a eforturilor sincere îndreptate spre destindere și dialog în Coreea, drept o repetiție pentru un război nuclear împotriva R.P.D. Coreene.CONVORBIRI. Primul-ministru al Pakistanului. Benazir Bhutto, și-a incheiat vizita in Arabia Sau- dită, unde a avut convorbiri cu șeful statului saudit, regele Fahd. In cadrul unor declarații făcute presei la întoarcerea la Islamabad, Benazir Bhutto a precizat că in timpul întrevederilor de la Riad au fost' examinate aspecte ale situației din Orientul Mijlociu, cele două părți exprimind dorința soluționării pașnice a tuturor problemelor din zonă.NUMIRE. Președintele Braziliei, Jose Sarney, a numit-o pe Dorothea Werneck in calitate de ministru al muncii. Aceasta este prima femeie din istoria țării care face parte din guvern. menționează agenția Efe.ÎNTREVEDERE. Vicepreședintele Republicii Nicaragua, Sergio Ramirez, a avut o întrevedere cu doi congresmani americani — democrații Louise Slaughter și James Mc’Dermott, care au vizitat Managua pentru a cunoaște punctul de vedere al guvernului nica- raguan față de procesul de pace în America Centrală — transmite agenția A.N.N. în afara schimbului de opinii în legătură cu planul regional de pace. „Esquipolas II", congresmanii au discutat cu vicepreședintele nicaraguari posibilitatea normalizării relațiilor dintre S.U.A. și Nicaragua, deteriorate ca urmare a agresiunii inițiate, la începutul deceniului, de actuala administrație americană împotriva acestei țări.MASURI. Premierul britanic, Margaret TIjatcher, s-a pronunțat pentru Impulsionarea eforturilor vizînd reducerea emisiilor de

Apărarea stratului de ozon din atmosferă 
in atenția oamenilor de știință

— Relatări ale agenției Efe —Stratul protector de ozon din atmosferă se distruge, datorită activității industriale, mult mai repede decît se prevedea ; de aceea este imperios necesară găsirea unei soluții urgente, general acceptabilă — se arată intr-un studiu științific publicat recent la Washington, reluat de agenția spaniolă de presă Efe.
Cynthia Pollock, cercetătoare 

șefă la Institutul pentru probleme
le ecologice „Worldwatch“ din 
Washington, atrage atenția ci pro
tocolul semnat la Montreal de 24 
de țări, in septembrie 1987, prin 
care se stipulează diminuarea și 
apoi încetarea producerii de sub
stanțe nocive ce distrug stratul de 
ozon, nu reprezintă o soluție. Acest 
acord propune o reducere cu 50 la 
sută a producției de compuși chi
mici, așa pumiții CFC (cloroflo- 
ruri de carbon), utilizați ca refn- 
gerenți, ca dizolvanți ori ca vapo- 
rizgtori (în spray-uri), pină in anul 
1998, dar un gsemenea proces tre
buie să aibă loc mai repede, in- 
trucit, după cum semnalează Pol-' 
lock, „s-a distrus pină in prezent 
mai mult ozon decit se estimase 
pentru următorii 100 de an\“.

Ozonul, care formează un strat 
in zonele cele mai inalte ale at
mosferei terestre, alcătuind un 
scut protector contra razelor ul
traviolete ale soarelui, este o stare 
alotropică a oxigenului. O dată cu 
subțierea stratului de ozon s-a ob
servat o creștere a numărului ce
zurilor de cancer al pielii și grave 
modificări ale florei și faunei, fiind 
afectate, pe mari suprafețe, recol
tele și pescuitul.

Cercetătoarea americani a reu
nit in raportul său rezultatele di
feritelor investigații științifice in
ternaționale asupra ozonului, rea
lizate in ultimii ani, in special in 
regiunea Antarcticii, unde, în 1985, 
s-a observat un inexplicabil gol in 
stratul de ozon. După înlăturarea 
a numeroase alte ipoteze, s-a ajuns 
la concluzia că ozonul s-â distrus 
in această parte a lumii datorită 
unor modificări chimice in compu
șii clorului, care aderă la crista
lele de apă înghețată ce se for
mează în norii stratosferici; acești 
noi compuși ai clorului reacțio
nează foarte activ la lumina sola

în viața internațională
de la Nicosiatribuie la sporirea rolului mișcări* de nealiniere în soluționarea mariL t probleme ale lumii contemporanii Concluziile reuniunii vor fi prezentate la întilnirea la nivel înalt a țărilor nealiniate, programată pentru sfirșitul acestui an la Belgrad. Lucrările comitetului special reunit la Nicosia sînt prezidate de ministrul afacerilor externe al Ciprului, Ghlor- ghios Iacovou.
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I
igaze, pe plan mondial, fenomen I care amenință stratul de ozon ce • protejează atmosfera terestră. Premierul a examinat, în cadrul unei I ședințe a guvernului, măsurile care | au fost luate în Marea Britanic în acest scop. Agenția China Nouă j relevă că în martie anul acesta va I avea loc în capitala britanică o " conferință internațională consacrată examinării problemei stratului | de ozon al atmosferei.GUVERN. In perspectiva preluă- ii rii oficiale, la 2 februarie, a pre- | rogativelor de șef al statului, pre- " ședințele ales al Venezuelei, Car- . los Andres Perez, a format viito- 8 rul guvern al țării. în funcția de | ministru al relațiilor externe l-a desemnat pe Enrique Tejera Paris. i|UN SONDAJ DE OPINIE efec- “ tuat de Societatea pentru studie- B rea problemelor sociale din Aus- B tria a relevat că marea majori- j tale a cetățenilor se pronunță pentru promovarea în continuare II a statutului de neutralitate, con- | siderind aceasta drept cel mal im- “ portant aspect al (politicii externe _ a țării. 75 la sută din cei chestio- J nați sînt împotriva aderării Aus- | triel la C.E.E. în cazul în care aceasta ar determina renunțarea |l la politica de neutralitate.ECHIPAJ. Administrația Națio- o nală pentru Aeronautică și Spa- I țiul Cosmic (N.A.S.A.) a anunțat i că un astronaut japonez va face parte din echipajul ce se va afla jj la bordul unei navete spațiala ce ' va fi lansată la 1 Iulie 1991. A cesta va fi ales dintr-un grup dt. j trei candidați care efectuează pre- I gătiri speciale de zbor și va avea 0 ca sarcină principală realizarea unor experimente științifice.ACCIDENTELE DE CIRCULA- * ȚIE înregistrate în Franța în 1988 «. s-au soldat cu aproximativ 11 OOi? / de morți, față de 9 885 in 1987. re- <. levă un raport provizoriu al Ministerului Transportului dat pu- I blicității la Paris. Potrivit rapor- || tului, citat’ de agenția Efe, in re- u giunen Parisului s-au produs in | 1987 peste 33 603 de accidente, sol- I date cu 915 morți și 44 600 de ră- " niți, ceea ce a reprezentat 20 la sută din totalul național. în 1988 j în această regiune cifrele sint su- perioare celor din 1987.IARN\ IN BANGLADESH SI | INDIA. Jrăderi bruște ale tempe- “ râturi! s-au înregistrat în maî . multe zone din nordul Republicii I Bangladesh, unde 11 persoane II și-au pierdut viața. O Iarnă atît de rece pentru această țară tro- ll picală nu a mai fost înregistrată II din anul 1959. Frigul s-a făcu' simțit și într-o serie de regiuni din statul vecin — India. Potrivit | statisticilor oficiale difuzate la New Delhi, în această săptămînă din cauza frigului și-au pierdut viața 24 de persoane.

ră a primăverii antarctice, provo- 
cmd distrugerea rapidă și pe mari 
suprafețe a ozonului. Experții es
timează că in viitor acest gol 
s-ar putea extinde și deasupra Ar
gentinei, Uruguayului, Braziliei, 
Australiei și Noii Zeelande.

în același timp, un alt studiu 
științific a demonstrat că „efectul 
de seră“, rezultat în urma emite
rii în atmosferă a bioxidului de 
carbon și a altor gaze industriale, 
contribuie, de asemenea, indtrect, 
la distrugerea ozonului.

Pollock atrage atenția în rapor
tul său că in fiecare zonă in cart 
se produce o diminuare a stratu
lui protector de ozon crește cu 4 
pină la 6 la sută numărul cazuri
lor de cancer al pielii și cataractă. 
In fiecare an se înregistrează in 
Statele Unite 600 000 cazuri de 
cancer al pielii, experții estimind 
că această cifră va crește masiv, 
puțind ajunge la 3 sau chiar la 15 
milioane in anul 2075 dacă distru
gerea stratului de ozon continuă 
in ritmul actual. Totodată, o con
centrație mai mare de raze ultra
violete va provoca inhibarea func
ționării sistemului imunologic al 
organismului uman, care va deve
ni, in aceste condiții, vulnerabil 
in fața infecțiilor și bolilor de tot 
felul.

Oceanografii, pe de altă parte, 
au calculat că diminuarea de 10 la 
sută a stratului de ozon ar pro
voca o mutare a ecosistemelor sub
acvatice cu 30 de grade latitudine 
mai aproape de Ecuator, ceea ce ar 
implica modificări ecologice pro
funde.

Soluția propusă de experți ar fi 
eliminarea tehnologiilor care afec
tează mediul înconjurător, respec
tiv încetarea neîntârziată a produ
cerii compușilor chimici amintiți 
și folosirea de alte tehnologii, unele 
deja existente, lipsite de nocivitate.
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