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CREȘTEREA BUNĂSTĂRII POPORULUI
preocupare statornică a partidului

și statului nostruEste un adevăr bine cunoscut că în anii socialismului, și îndeosebi după Congresul al IX-lea, grija pentru creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al intregului popor a devenit o preocupare statornică, fundamentală a partidului, a secretarului său general. Să amintim că în cea mai fertilă perioadă a istoriei țării, perioadă pe care cu îndreptățită mindrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu". semn al inaltei aprecieri aduse activității teoretice și practice a ctitorului României socialiste moderne, a fost pus in operă un vast program de investiții de 4100 miliarde iei. că a prins viată un impresionant program de dezvoltare, organizare și modernizare a teritoriului țării, a tuturor localităților urbane și rurale, că numai in ultimii 23 de ani au fost construite 2.6 milioane de apartamente din fondurile statului, precum și sute de mii de locuințe din fondurile populației.Iată și citeva cifre care ilustrează o realitate imediată, consecvență în aplicarea măsurilor de creștere a veniturilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii : ca urmare a majorării retribuțiilor, in acest an veniturile suplimentare obținute de oamenii muncii vor fi de 24,4 miliarde lei. Retribuția medie pe economie va ajunge la 3 300 lei. adică de peste 3 ori mai mare față de 1965. Fondul de retribuire a crescut de aproape 6 ori — de la circa 57 miliarde lei în 1965 la circa 315 miliarde lei in 1988.Subliniind in cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv al, C.C. al P.C.R. importanța și semnificația deosebită a măsurilor de majorare a retribuției oamenilor muncii, tovarășul NICOLAE CEAUSESCU arăta : „Faptul că Ia slirsitul acestui an retribuția medie va fi * prezintă o realizare ță deosebită, ținind dițiile internaționale ic, precum și de ceea ce se intim- plă in multe țări. Aceasta demonstrează forța economiei noastre, justețea politicii partidului nostru,

faptul că aplicăm ferm principiile de bază ale socialismului, ale asigurării ridicării continue a nivelului de trai, material și spiritual al oamenilor muncii. Partidul nostru pornește consecvent de la principiul că desfășurarea în bune condiții a construcției socialiste nu poate avea loc decit acordind o grijă permanentă
răta secretarul general al partidului, telul, socialismului nu poate fi acela de a asigura condiții mai bune de venituri doar pentru citeva grupuri de oameni, ci de a crea condițiile statornicirii trainice a principiilor echității socialiste, pentru înlăturarea inegalităților și decalajelor dintre condițiile de viață ale oa-

® în strategia creșterii bunăstării po
porului, obiective majore : locuri de muncă 
pentru toți cetățenii, retribuții egale la muncă 
egală, condiții optime de învățătură și pre
gătire profesională, acces la cuceririle ști
inței și culturii, asistență medicală gratuită, 
un vast program de construcții de locuințe.

• La temelia măsurilor de creștere con
veniturilor - activitatea rodnică, eli

de înaltă calitate a tuturor oamenilor 
pentru îndeplinirea planurilor de dez- 
social-economică a țării.
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de 3300 lei rede o importan- seama de con- economice gre-

condițiilor de muncă, de viată ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, popor".Aceste semnătate partidului faptul că numai pornind în mod o- bligatoriu in toate măsurile ce întreprind de la aplicarea principiilor socialiste", de la întărirea proprietății socialiste — de stat și cooperatiste —. numai prin organizarea neabătută a întregii activități pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii se pot asigura dezvoltarea economică și ridicarea nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii. Pentru că, așa cum a-

ale intregului nostruteze de o mare în- ale secretarului general al pun in relief încă o datăse
menilor, pentru a crea un climat de siguranță, de certitudine socială, pentru ridicarea nivelului general de viață al intregului popor.Acestei orientări principiale și statornice îi corespund toate măsurile și programele adoptate și înfăptuite în, decursul anilor vizind dezvoltarea puternică a bazei piateriale a invățămintului, a științei, a culturii și sănătății și asigurarea accesului larg și gratuit al intregii populații la aceste facilități, asigurarea locurilor de muncă pentru toți cetățenii patriei, inclusiv pentru tinerii absolvenți ai școlilor și facultăților.Semnificația deosebită a măsurilor de majorare a retribuțiilor și a pensiilor rezultă și din aceea că

partidul nostru a luat asemenea măsuri in condițiile internaționale grele marcate de criza economiei mondiale, de creștere a datoriei externe a țărilor in curș de dezvoltare, în condițiile iii care numeroase state ale lumii se confruntă cu grave realități șomajului unor largi nivelul de trai înregistrează o diminuare considerabilă ca urmare a creșterii prețurilor, a fenomenelor de inflație, de adincire a decalajelor sociale, fenomene- ce se întilnesc inclusiv in unele țări socialiste.Oamenii muncii din țara noastră, mindri de înfăptuirile obținute, de mărețele perspective ce se deschid în fața României, conștienți că a- .sigurarea unor condiții tot mai bune de muncă și viață, de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual, esența însăși a socialismului, depinde, de munca fiecăruia și a tuturor, acționează cu hotărîre și abnegație revoluționară pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, pentru a intimpina cu noi și însemnate succese cea de-a 45-a a- niversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944 și cel de-al XIV-lea Congres al partidului.
Preocuparea statornică a parti

dului nostru, a secretarului său 
general pentru creșterea venitu
rilor tuturor oamenilor muncii 
pe baza dezvoltării economiei, a 
îndeplinirii planurilor in toate 
ramurile, a fost relevată și la 
recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. care a. analizat Raportul 
cu privire la aplicarea măsuri
lor de majbrare a retribuțiilor 
personalului muncitor și a pen
siilor in perioada 1 august 1988— 
1 ianuarie 1989. Cifrele prezen
tate privind aplicarea acestor 
măsuri — și pe care le prezen
tăm pe larg in documentarul din 
pagina a Il-a a ziarului — sint 
impresionante.

economice și sociale, ale și accentuării sărăciei pături sociale, în care

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
și opțiune permanentănecesitateIn Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la lucrările comune ale Plenarei C.C. al P.C.R. și organismelor democrației munci- torești-revoluționare se pune un puternic accent pe necesitatea Înfăptuirii consecvente a programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției. Accent firesc, izvorît din Influența determinantă pe care aceste programe o exercită asupra realizării obiectivelor de creștere economică a țării. Conceput ca o acțiune complexă, vizind toate laturile activității productive la nivel macro și microeconomic, procesul de modernizare oglindește gradul de maturizare a industriei românești, aflată intr-un stadiu în care acumulările cantitative pot și trebuie să se materializeze Iitative de esență. Perspectivă din care modernizarea Capătă tot mai accentuat valențe propulsoare pe coordonate superioare, intensiv-cali- tative pentru Întregul proces de dezvoltare eco- nomico-socială a țării, devenind pirghia principală i riguroasă a obiectivelor ale acestui cincinal.Acțiunea de modernizare a fost declanșată de mai bine de trei ani. Perioadă suficientă de timp pentru a descifra citeva din trăsăturile sale caracteristice, dar și o serie din dificultățile întimpinate în derularea ei și, mai ales, cerințele puse în fața specialiștilor, cadrelor de conducere, organelor de conducere colectivă, tuturor oamenilor muncii din economie.Incontestabil, în decurs de trei ani modernizarea și-a demonstrat caracterul necesar, confirmînd totodată justețea opțiunilor și orientărilor principiale stabilite de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ea a cuprins, fără excepție, întreaga economie națională, atît unitățile productive din industrie, cit și din celelalte ramuri și sectoare de activitate. A declanșat o largă mobilizare a rezervelor existente, a pus într-o nouă lumină progresul științific și tehnic, mate- rializindu-se intr-un număr important de tehnologii moderne, de echipamente și utilaje cu performanțe ridicate, în numeroase produse sau materiale cu caracteristici superioare, in forme și metode de organizare cit mai eficientă a activității productive. Ca urmare, prin reducerea consumului de materii prime, energie și combustibili, prin creșterea nivelului tehnic și calitativ al producției, a devenit tot mai evident cursul spre creșterea eficienței economice și a rentabilității în activitatea unităților productive.In același timp, practica a confe-

în schimbări ca-

rit modernizării din fiecare întreprindere atributele unui autentic proces de investigare și cunoaștere, de înțelegere și fundamentare a propriilor necesități și scopuri productive, permanent confruntate cu realitatea. Prin insăși etapizarea ei, modernizarea este rodul unei activități de planificare. Planuri și programe care insă, așa cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie permanent analizate și actualizate. Mediul economic este în continuă transformare și influențat de evenimente care n-au putut fi prevăzute, unele integral, altele deloc, in momentul în care au fost elaborate a- ceste programe. Adevăr susținut de „torentul" inepuizabil de informații științifice, de ritmul exploziv al

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 'a primit, marți, delegația Partidului Comunist Japonez, condusă de tovarășul Mitsuhiro Ka- neko. membru al Prezidiului Permanent. șef al Secretariatului C.C; al P.C. Japonez, care, la invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită in țara noastră.Cu acest prilej, conducătorul delegației a înmînat un mesaj a transmis Nicolae Ceaușescu, ședintelui Partidului Miyamoto, preună cu succes in întreaga sa activitate.Mulțumind, tovarăș Nicolae Ceaușescu a adresat, partea sa, a conducerii partidului nostru, tovarășului Kenji Miyamoto, conducerii Partidului Comunist Japonez, un salut călduros și cele mai bune urări.în cadrul convorbirii s-a dat o înaltă apreciere relațiilor de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist japonez. conlucrării lor în lupta împotriva continuării politicii de înarmare. de , forță și amenințare cu forța, în relațiile internaționale, pentru dezarmare și pace. pentru crearea unui larg front antiimperia- list. antinuclear. în acest context, a fost subliniată importanta deo-

Declarației comune adoptate de conducătorii celor două relevindu-se că evoluția ul- a evenimentelor internațio-
inminat un mesaj și i tovarășului din partea pre- Comitetului Central al Comunist Japonez. Kenji un salut tovărășesc, cele mai bune urări im- deu 1 din

sebită a in 1987 partide, terioară .. . nale a confirmat justețea aprecierilor din acest document și viziunea realistă asupra necesității intensificării luptei popoarelor împotriva primejdiei războiului nuclear.A fost exprimată, totodată, dorința celor două partide de a acționa, in continuare, pentru întărirea și dezvoltarea acestor raporturi, in.interesul ambelor popoare, al cauzei păcii, destinderii și colaborării internaționale.S-a făcut un larg schimb de păreri cu privire la principalele aspecte aje actualității . internaționale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că, pe ansamblu, in viața internațională nu s-au produș schimbări radicale, situația menținîndu-se complexă, contradictorie și gravă. In aceste condiții este necesară unirea eforturilor tuturor popoarelor, ale partidelor comuniste, muncitorești, democratice și progresiste de pretutindeni pentru Înfăptuirea dezarmării. in primul rind a celei nucleare, pentru reglementarea pe cale pașnică, prin tratative, a stărilor de conflict și încordare existente in diferite zone ale lumii, pentru solutionarea gravelor probleme economice cu care sint confruntate țările in curs de dezvoltare, pentru lichidarea exploatării și asupririi și rezol-

varea problemelor fundamentale ce privesc viața oamenilor, inclusiv din țările dezvoltate.în timpul convorbirii a fost evidențiată necesitatea dezvoltării și întăririi colaborării și solidarității dintre partidele comuniste și muncitorești, pe baza deplinei egalități, a respectării dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia politică, in conformitate cu condițiile concrete din fiecare țară, fără nici un amestec din afară.Secretarul general al partidului nostru a subliniat că se impune o analiză științifică, realistă, de către fiecare partid, îrf spiritul concepției revoluționare, materialist-dialectice, a problemelor actuale pentru a da o orientare justă și o perspectivă clară luptei pentru înfăptuirea aspirațiilor popoarelor de progres economic și social, pentru socialism și pace, pentru o lume mai dreaptă și mai bună.La primire au participat tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Stoian. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Nicolae Mihai, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Au luat parte tovarășii Eizo Kobayashi și Yasuo Ogata, membri ai Prezidiului Permanent al C.C. al P.C. Japonez, și Udo Masaharu, membru al C.C. al P.C. Japonez.
CLASA MUNCITOARE

ducă la împlinirea aspirațiilor lor de libertate socială și națională.„Clasa muncitoare, sublinia încă în 1965, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in trecut asuprită și exploatată, lipsită de drepturi politice, a devenit stăpină asupra mijloacelor de producție, asupra roadelor muncii sale, îndeplinește cu succes rolul de clasă conducătoare a intregii societăți. Experiența bogată acumulată in conducerea societății, capacitatea mobilizatoare, spiritul de disciplină și organizare care ii sint proprii și pe care le imprimă intregului popor, consecvența și fermitatea politică, inalta sa conștiință revoluționară situează clasa muncitoare pe pozițiile cele mai Înaintate ale luptei poporului pentru socialism".Legea fundamentală a statului nostru socialist consfințește această realitate, iar în concepția partidului nostru, a secretarului său general, „întărirea continuă a rolului conducător al clasei muncitoare este o necesitate obiectivă pentru realizarea cu succes a sarcinilor istorice din întreaga perioadă a construirii socialismului și comunismului".Experiența țării noastre confirmă concluzia întemeietorilor socialismului științific — decurgind din legile obiective ale revoluției și construcției socialiste — potrivit căreia conducerea societății de către clasa muncitoare este necesară nu numai în etaoele inițiale ale luptei pentru . eliberarea socială, ci de-a lungul intregului proces de edificare a societății noi. Se poate aprecia că esteo contribuție teoretică de excepție- (Continuare in Pag. a IV-a)

Intre noțiunile fundamentale ale materialismului dialectic și istoric, cea de clasă muncitoare ocupă un loc prioritar, misiunea sa fiind aceea de . a înlătura ■ orînduirea bazată pe exploatare, de a cuceri puterea politică in ’ ' " ..................celor de sură să tării — tip nou se ale dreptății, egalității, libertății.Conducted in mod eroic un proces revoluționar de proporții, uriașe, transformîndu-se și înnoindu-se continuu, clasa muncitoare din patria noastră a devenit azi tot mai puternică, iar rolul său istoric, departe de a se diminua, dimpotrivă, crește.Rolul conducător al clasei muncitoare in societatea noastră este rezultatul intregii dezvoltări economice, sociale și politice a țării in perioada ei modernă. încă de la apariția ei pe arena vieții social-poli- tice, la mijlocul veacului trecut, și apoi, mereu, in toate momentele derisive ale istoriei noastre naționale, în marile bătălii sociale împotriva exploatării și asupririi, în lupta antifascistă, culminind cu revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, în înfăptuirea revoluției și construcției socialiste, clasa muncitoare s-a afirmat drept clasa socială cea mai avansată, exponentă și apărătoare a intereselor vitale ale celor ce muncesc, ale intregului popor, capabilă să unească in jurul său masele cele mai largi, să le con-

nală însemnătate a partidului nostru, a secretarului său general, relevarea cu putere a creșterii acestui rol, a determinațiilor sale, concomitent cu soluționarea creatoare a problemelor pe care le implică exercitarea la un nivel superior a răspunderilor clasei muncitoare.Clasa muncitoare își duce la îndeplinire rolul conducător înainte de toate, prin intermediul partidului său revoluționar, partid care este constituit și funcționează potrivit principiilor ideologiei sale științifice. în mod firesc deci, o principală direcție de perfecționare a rolului conducător al clasei muncitoare a copsti- t'uit,-o și o constituie perfecționarea activității partidului ei politic, in sensul intăririi legăturilor sale cu clasa muncitoare și cu întregul popor, al integrării depline in viața socială. Dacă putem vorbi cu îndreptățită mindrie patriotică de epoca de glorioasă istorie revoluționară inaugurată de către Congresul al IX- lea ca de etapa cea mai bogată în înfăptuiri pe toate planurile construcției socialiste, aceasta se datorează, înainte de toate, faptului că in acești ani rolul și răspunderile partidului au fost regîndite și redefini- te intr-un mod științific, partidul identificindu-se pe deplin cu interesele maselor și, in primul rind. ale clasei muncitoare, afirmîndu-se ca adevărat centru vital al societății noastre socialiste.

SATU MARE : La export - 
produse livrate în avansAcționînd cu fermitate și răspundere muncitorească, în lumina orientărilor și sarcinilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului; pentru realizarea ritmică, in condiții de inaltă calitate și eficiență, a planului pe 1989, colectivul întreprinderii de piesă de schimb și utilaje pentru industria chimică a inscris primele succese in bilanțul lunii ianuarie. După cum ne-a informat inginerul Vasile Suciu; datorită pregătirii temeinice a producției, a aplicării ferme a măsurilor din programul de modernizare și de creștere a productivității muncii, s-au finalizat, in avans primele produse — toate noi — din contractele la export pe această lună și care vor fi livrate partenerilor externi chiar în această săptămînă. Se lucrează totodată, intens la finalizarea de noi produse destinate dotării unbr obiective ale industriei chimice și petrochimice din țara noastră. Sint create toate condițiile pentru ca sarcina stabilită de a se innoi și moderniza producția pe 1989 in proporție de 54 la sută să fie substanțial depășită, astfel ca ponderea produselor noi să reprezinte 75 la sută in totalul producției-marfă pe acest an. (O. Grumeza).

vederea socializării mijloa- producție — singura in mă- asigure lichidarea exploa- de a făuri o civilizație de bazată pe valorile luminoa-primul rind, de obiectivele ei comune. Dar, la nivelul ramurilor, subra- murilor, centralelor și întreprinderilor, nu existau rețete-tip. constituite in corpuri de soluții. Nivelul de dotare tehnică, caracterul și specificul producției, dinamica cererii, gradul de deschidere spre piața internă și externă, locul întreprinderii în structura industrială întregesc dimensiunile unui tablou cu adevărat extrem de complex. Dacă demersul spre o rețetă unică este imposibil, nu poate fi picidecum vorba de a accepta în schimb manifestările de subiectivism sau hazardul. Asemenea nedorite situații există, din păcate, și nu sint cituși de puțin excepții de la regulă. Pot fi intilnite măsuri care prevăd implementarea unor noi care nu asigură pregătirea prealabilă. atît de necesară. Mai poate fi intilnită. bunăoară, și practica de a se raporta realizarea unor produse noi, dar, mai ales, modernizate, cu toate că ele nu întrunesc aceste caracteristici. Dintre criteriile a- de producători evaluarea

tehnologii, dar

pentru realizarea strategice inovațiilor tehnologice și organizatorice, de înăsprirea rapidă a competiției pe plan internațional.Este de la sine înțeles deci că flexibilitatea, suplețea, capacitatea de adaptare devin condiții de bază, sine qua non ale planificării și organizării moderne, tocmai pentru a se evita eventualele anomalii și dis- funcționalități, rezultatele economi- co-financiare necorespunzătoare. în contradicție flagrantă cu obiectivul și scopul modernizării. Aceasta este rațiunea cerinței mereu formulate de conducerea partidului, de secretarul său general, de a se reconsidera sistematic programele de modernizare, pentru a fi puse în consonanță cu o realitate mobilă extrem de dinamică. De altfel, în multe întreprinderi s-a și trecut la reexaminarea programelor proprii de modernizare, atenția concentrindu-se asupra unor noi laturi ale procesului de producție. Pentru că, analizind programele in discuție, nu o dată se poate observa că ele includ unele măsuri lipsite de importanță și economică, altele a căror nitate este serios pusă sub întrebării sau pentru care create, din diverse motive, condițiile materiale cerute de aplicarea lor.Pe parcursul modernizării s-au a- firmat frecvent optici și sînt folosite metode diferite de proiectare și desfășurare a acestei acțiuni, se manifestau chiar unele confuzii deloc neglijabile in abordarea unei probleme sau a alteia. Citeva chestiuni se cer din capul locului lămurite. Prin însăși natura ei, modernizarea are un caracter unitar pe ansamblul economiei naționale, reprezentat, in

tehnică oportu- semnul nu sînt

vute in vedere sint excluse tocmai corectă a gradului de noutate tehnologică și stabilirea riguroasă a nivelului de performanță pentru care atributul de nou și modernizat este, într-adevăr, justificat. Așa se face că destule produse modernizate nu sint altceva decit banale adaptări sau simple modificări constructive ale unor produse existente, fără să fi fost perfecționat principiul lor de funcționare sau alți parametri esențiali. Pe scurt, avem de-a face cu un soi de produse-hibrid, cu modificări minore, neconvingătoare nici sub aspectul eficienței economice și nici sub cel al utilității.Asemenea practici nu au nimic comun cu esența, cu fondul modernizării. Ele sînt „prizonierele" unei viziuni înguste, și superficiale asupra procesului de producție in primul caz, ale formalismului in cel de-al doilea.Calitatea modernizării, capacitatea de a organiza nivel superior 'namic proces, este vorba în rează cu alte pe cu totul alte direcții de acțiune. Este vorba de preocuparea pentru ridicarea permanentă a nivelului tehnic și calitativ al producției ; sporirea productivității muncii ; utilizarea cu maximum de randament a capacităților de producție ; economisirea strictă și valorificarea superioară a materiilor prime, combus-

SPRIJIN
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paul DOBRESCU

DEPLIN RECENSĂMINTULUI
în interesul economiei, al tuturor unităților

agricole și al gospodăriilor de la sate!

și a conduce la un de eficiență acest di- pentru că despre el ultimă instanță, ope- principii, se bazează

Cristian ANTONESCU
(Continuare în pag. a V-a)

Dezvoltarea intensivă și in ritm accelerat a agriculturii României socialiste în perioada actuală, al cărei . obiectiv strategic il reprezintă înfăptuirea noii revoluții agrare, este indisolubil legată de ridicarea zootehniei pe o nouă treaptă, calitativ superioară, caracterizată prin creșterea accentuată a efectivelor de animale la toate speciile și mai ales a producțiilor medii — aceasta constituind, de fapt, o cerință de prim ordin pentru o agricultură modernă, de înaltă eficiență, pentru creșterea și îmbunătățirea consumului populației, pentru ridicarea. continuă a nivelului de trai al întregului popor.In concepția secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, creșterea puternică a zootehniei constituie un factor esențial pentru propulsarea agriculturii pe traiectoria unei dezvoltări moderne, viguroase, capabilă să satisfacă la un nivel superior cerințele tot mai complexe ale economiei naționale, subliniind că de fapt „nici nu se poate concepe o agricultură modernă, realizarea noii revoluții agrare fără o zootehnie puternică, de înaltă productivitate și eficiență eco-

nomică". Fundamentarea temeinică a : măsurilor tehnico-organizatorice ce se impun a fi luate pentru realizarea sarcinilor stabilite de conducerea partidului privind dezvol-. tarea zootehniei și creșterea producției animaliere' este nemijlocit legată de obținerea unor informații
nai curent, menite să caracterizeze sub multiple aspecte efectivele de animale.Avind în vedere însemnătatea deosebită a . recensămintului. Decretul nr. 1 din 1982 al Consiliului de Stat prevede efectuarea anuală a recen- sămintului animalelor, această ac-

DE LA 20 IANUARIE 1989 
RECENSÂMÎNTUL ANIMALELOR

reale referitoare la efectivele de animale, pe grupe ele virstă și destinație economică.în acest scop, recensâmîntul animalelor are o importanță deosebită întrucit prin (modul cum este conceput, organizat și efectuat oferă posibilitatea cunoașterii exacte și cu caracter cuprinzător a evoluției numerice și calitative a efectivelor de animale, asigurînd, totodată, un cadru unitar pentru obținerea unei game largi de informații, mult mai mare decit prin sistemul informațio-

țiune de interes național avind drept scop cunoașterea exactă a efectivelor de animale pe specii, grupe de virstă, sex și destinație economică. Potrivit decretului, obiectivul recensămintului îl constituie stabilirea, prin numărare la fața locului, a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, iepuri de casă, animale de blană din crescătorii, păsări și familii de albine existente în unitățile socialiste și gospodăriile populației din fiecare comună, oraș, municipiu și județ, pe întreg teritoriul țării.

Pornind de la acest obiectiv major, decretul amintit sporește considerabil răspunderea organelor de stat, a tuturor crescătorilor de animale atît din unitățile socialiste, cit și din gospodăriile populației, precum și a intregului personal antrenat la recensămint pentru obținerea unor informații exacte cu privire la această mare avuție națională.Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare răspund — în conformitate cu prevederile decretului amintit — de întreaga activitate de recenzare a animalelor din unitatea administrativ-teritorială in care funcționează, sînt obligate să asigure aplicarea întocmai a măsurilor stabilite in acest scop și să controleze respectarea strictă a dispozițiilor legale privind desfășurarea recensămintului.Recensămintui din acest an (cel de-al 30-lea recensămint al animalelor efectuat în anii construcției so-
Petre GHIMBULUT secretarul Comisiei centrale pentru recensâmîntul animalelor

(Continuare în pag. a V-a)
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Majorarea retribuțiilor personalului muncitor și a pensiilorEXPRESIE ELOCVENTĂ A GRUII FATĂ DE OM,A P011TICII PROFUND UMANISTE A PARTIDULUI
© .

Majorarea retribuțiilor
© De majorarea retribuțiilor în prima etapă, 1 august— 

1 octombrie 1988, au beneficiat peste 2,5 milioane de oameni 
ai muncii.

© In această etapă retribuțiile intre 1 500 și 2 000 lei lu
nar au crescut la 2 001—2 400 LEI LUNAR.

® Retribuția tarifară minimă pe economie a crescut 
astfel : de la 1 500 la 2 000 lei lunar, adică cu CIRCA 33 
LA SUTĂ.

® ALȚI 1,9 MILIOANE OAMENI AI MUNCII au beneficiat 
de majorarea retribuțiilor în etapa a doua, 1 noiembrie 1988— 
1 ianuarie 1989.

© In această etapă retribuțiile tarifare între 2 001—2 250 
lei au fost majorate la 2 401—2 650 LEI LUNAR.

© In primeie două etape au beneficiat de majorarea 
retribuțiilor 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 
beneficiat în anul 1988 de venituri suplimentare de 5,8 MI
LIARDE LEI.

© Conform Decretului Consiliului de Stat privind aplicarea 
măsurilor de majorare a retribuțiilor, etapa a treia de majorare 
va începe la 1 martie și se va încheia la 1 august 1989.

© In această perioadă retribuțiile se vor majora, în mod 
eșalonat pe ramuri și activități, astfel îneît, începînd din luna 
august 1989, întreg personalul muncitor din economie, PESTE 
7,9 MILIOANE oameni ai muncii, vor beneficia de retribuția 
majorată.

® La încheierea acțiunii de majorare, retribuția medie pe 
economia va ajunge la 3 300 LEI.

® In 1989 personalul muncitor beneficiază ca urmare a 
creșterii retribuției de venituri suplimentare de 24,4 MILIARDE 
LEI, iar în anul 1990, cînd 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 de după Congresul al IX-lea al partidului 
fondul de retribuții a crescut de APROAPE 6 ORI - de Ia circa 
57 MILIARDE lei la APROXIMATIV 315 MILIARDE LEI ; retri
buția medie a crescut de PESTE 3 ORI, iar retribuția minimă 
de PESTE 3,3 ORI. (

© în condițiile aplicării majorării retribuțiilor, 
intre retribuția minimă și cea maximă pe economie 
1 LA 4,7, față de 1 la 10, cît era în 1965.

raportul 
va fi de

Majorarea pensiilor
© In perioada 1 august-31 decembrie 1988 au fost ma

jorate pensiile de asigurări sociale de stat pentru munca de
pusă și limită de vîrstă de pină la 1 500 lei lunar, pensiile inva-

Uzilor de război și pensia minimă pentru pierderea capacității 
de muncă, gradul I! de invaliditate,

® Procentele de creștere au fost diferențiate, pensiile mai 
mici cunoscind o creștere de 45,5 LA SUTĂ.

® De majorarea pensiilor au beneficiat 801 500 PER
SOANE.

® Veniturile suplimentare obținute 
NE LEI.

sînt de 300 MILIOA-

majora pensiile de 
depusă și limită de

© La 1 martie 1989 urmează a se 
asigurări sociale de stat pentru munca 
vîrstă cuprinse între 1 501—3 009 LEI LUNAR.

® In acest fel se va încheia întreaga acțiune de majo
rare a pensiilor de care vor beneficia în total aproape 1,4 MI
LIOANE PERSOANE.

© La încheierea majorării, pensia medie pentru limită 
de vîrstă cu vechime integrală va ajunge Ia 2 000 LEI LUNAR.

® Pensionarii vor beneficia, în acest an, de venituri 
MILIARDE LEI, iar în 1990 desuplimentare în valoare de 2

2,4 MILIARDE LEI.

Un ansamblu de
creșterii

măsuri în sprijinul 
bunăstării
retribuției tarifare, personalul 
venituri suplimentare și prin 

creșterea adaosului de acord, a sporuiui de vechime și a 
celorlalte adaosuri la retribuție care se calculează în funcție 
de noile retribuții majorate, ca și prin acordarea de stimu
lente suplimentare pentru producția de export, potrivit noilor 
reglementări, adoptate în 1988, prin mărirea fondului de pre
miere și a celorlalte categorii de venituri ce alcătuiesc par
tea variabilă a.retribuției.

© Aplicarea măsurilor de majorare a retribuțiilor și pen- ■ 
siilor, atît din 1988, cît și a'in acest an, nu afectează dreptu
rile de alocațiexle stat pentru copii, de care beneficiază cir
ca 5 milioane de copii, bursele și nici chiriile.

® O dată cu majorarea 
muncitor a primit și primește

© Să mai amintim că majorarea retribuțiilor și a pensii
lor are loc în condițiile stabilite încă în 1988 prin Decretul 
Consiliului de Stat privind majorarea consumurilor normate 
lunare și reducerea tarifelor la energia electrică livrată popu
lației, precum și în condițiile asigurării stabilității, ale menți
nerii stricte a prețurilor sub control.

© Pe lîngă măsurile de majorare a retribuțiilor, perso
nalul muncitor a beneficiat în luna decembrie 1988 de veni
turi în valoare de 1,7 MILIARDE LEI, reprezentînd 50 LA SUTA 
din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea 
producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor pe anul 
trecut.

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
♦

SIGHIȘOARA : Înnoiri 
social-edilitare

® OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

• „Unitatea cu... trei registre unice de control" este titlul unei noi scrisori trimise redacției de corespondentul nostru voluntar ing. Mihai Băghină din Rimnicu Vilcea. El afirmă că, în dorința de a verifica cum s-au realizat măsurile stabilite anterior, controlul obștesc muncitoresc efectuat la cofetăria „Panseluța" din complexul comercial Nord cea, respectiv ICSAP, a găsit registre UNICEȘefa unității, . .. _ _ ...___le, a permis astfel să se descopere fapta practicată de ani de zile, care, probabil, se folosește și in alte unități comerciale.Oare cei care aveau sarcina să verifice acest registru, pe care din ele îl vedeau 7 Direcția comercială va dezlega, cu siguranță, această „enigmă", care de fapt este o înșelătorie, și va adopta măsurile ce se impun.

din Rimnicu Villa unitatea 102 a nu unul, ci... trei de control, încurcind registre-

soluția tehnică propusă și realizată de ea, „Șurub de forță interioară", se realizează o redigizare simplă și rapidă a elementelor laterale la formarea prin sudare a chesoane- lor. Noua soluție tehnică permite creșterea productivității muncii la formarea chesoanelor și îmbunătățirea, calității, fiind generalizată toate intreprinderile ce fabrică cest produs.O altă realizare tehnică, „cepi sprijin falși pentru asamblat șa- siuri la mașinile de haldat"-, poartă semnătura ing. Victor Creangă, directorul întreprinderii, ing. Alexandru Zgihar, director tehnic, și a tehnicianului Zoltan Illeș. Și această soluție constituie o noutate tehnică, asigurînd continuitatea a- samblării șasiurilor, livrării ritmice a acestora la o calitate corespunzătoare, eliminind stagnările de proces tehnologic in cazul cepilor propriu-ziși.

la a-de

lipsei
• Prima scrisoare din acest an pe care ne-a trimis-o corespondentul nostru voluntar Ion Rotărescu din Bocșa se referă la creatori de tehnică nouă, care, după aprecierea sa, concură la ridicarea coeficientului de calitate a produselor uzi- nate la întreprinderea de construcții metalice din localitate, destinate pieței interne și exportului.In primul rind se utecista Daniela cian la atelierul al întreprinderii bocșenene.referă la Lucaci, tehni- de proiectare Prin

reali-mare• Pentru ca în acest an să zăm o producție agricolă mai ca în 1988 trebuie să asigurăm din vreme toate condițiile. Deși ne aflăm în plină iarnă, ne scrie corespondentul nostru voluntar VaSi- le Tonu din Coteana, județul Olt, mă voi referi la pregătirile pentru irigarea culturilor. Electromecanicii din sectorul de irigat din comuna noastră, sector ce deservește Asociația inter'cooperatistă Bălănești. cooperativele agricole de producție Coteana, Bălănești și Ipotești, între care amintim pe Ion Ninu,

Alex. Stoichilescu, Emil Stancu, sub îndrumarea maistrului Constantin Tudor au reparat motoarele și pompele, înlocuind piesele uzate — rulmenți, rotoare etc. — și astfel stația de bază IC, 2C pre- " cum și stația de repompare și cea a apei uzate sînt în bună stare de funcționare..Munca se desfășoară din plin și in alte sectoare. Echipa de intervenții lucrează la curățirea canalelor de aducțiune si secundare, se fac reparații in zonele unde s-au constatat infiltrații, evidențiindu-se muncitorii Grigore Panciu, Glenea și Gheorghe Popa, Naecă la roate<9 Ne învățasem cu ideea C.F.R. treburile merg ca pe — ne scrie T. Sergiu din șos. Co- lentina nr. 72, București. Iată însă că sînt situații care denotă că unii lucrători ai C.F.R. dovedesc neglijență, lipsă de respeot față de călători. Cum altfel putem califică următorul fapt ? în ziua de marți, 3 ianuarie, trenul personal nr. 3 016 a circulat pe ruta Predeal— București intr-o beznă totală, fără un singur bec, cit de slab, pe toată lungimea garniturii.oare călătorii atit de puțină considerație incit să nu li se asigure un minimum de iluminare (un bec de 6 W într-un compartiment măcar 2—3 lumini pe coridor)La aceste întrebări trebuie răspundă organele de resort C.F.R.

Zestrea edilitară a municipiului Sighișoara s-a îmbogățit, în anul precedent, cu încă 336 de apartamente confortabile. înălțate, cu precădere, in marele cartier „6 Martie-2 Tirnava", din zona industrială a orașului, cit și în cea centrală, ele ridică la peste 5 000 numărul apartamentelor construite aici in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea și pină in prezent. De remarcat zestrea edilitară a îmbogăți cu alte mente, din care apartamente se află stadii de execuție. De la tovarășul Mihai ChiriaC, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular municipal, aflăm că au început lucrările de construcție a unui mare magazin penlru mărfuri industriale, cu o suprafață desfășurată de a altor țenesc.așezare noaște cu fiecare an înnoiri demne de epoca pe care o trăim. (Gheorghe Giurgiu).

că în acest an orașului se va 3S1 de aparta- primele 100 de in diferite

peste 4 200 mp, precum și obiective de interes cetă- Sighișoara — străvechea de pe Tirnava Mare — cu-

Să merite

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

O Din Galați, cititoarea noastră Valentina Totolici ne-a scris că apartamentul in care locuiește, situat in imobilul din str. Mihail Sadoveanu nr. 10, blocul B 7. s-a deteriorat : plouă in tasă, pereții sînt igrasiosi din cauza infiltrației de apă care pătrunde prin plafon. Autoarea sesiza că a semnalat de mai multe ori I.J.G.C.L., a fost și în audiență la directorul acesteia, dar in’ zadar.Ținind seama de această ultimă afirmație, redacția a trimis sesizarea Comitetului municipal Galați al P.C.R., de unde a sosit zilele trecute un răspuns semnat de primul-secretar, tov. loan Caranghel, din care rezultă că situația relatată in scrisoare este reală. Constatarea a fost făcută de un secretar al comitetului municipal de partid, care a verificat scrisoarea la fața locului in prezența șefului de sector E.G.L.Drept urmare, in programul anului 1989 privind refacerea hidroizolațiilor a fost prinsă și lucrarea de la blocul respectiv, care va Începe o dată cu încălzirea timpului — în lunile aprilie-mai.Trebuie să precizăm că de la Comitetul municipal Galați al P.C-.R. primim răspunsuri la termen, bine documentate, cu măsuri concrete de înlăturare a deficiențelor sesizate. Surprinde faptul că în răspunsul de față nu se menționează ce s-a intimplat cu sesizările făcute de autoare la I.J.G.C.L.. sesizări formulate și in cadrul audiențelor, de ce nu s-au luat măsuri din. vreme, cine se face vinovat, oe s-a hotărit ir. ultimă instanță.

suspendat din cauza drumului necorespunzător circulației autobuzelor — ne răspunde întreprinderea de transporturi auto Timiș,Situația a fost verificată la fața locului de către președintele Consiliului popular al comunei Racovl-. ța, șeful secției drumuri Buziaș și șeful autogării Lugoj, prilej cu care s-au stabilit măsuri concrete privind repararea porțiunilor de drum deteriorate. O dată cu îndeplinirea actstora, autobaza Lugoj va repune în circulație ziu de luna ianuarie cursa respectivă, dar nu mai tir- a.c.

O Traseul Lugoj — Sirbova, lp care se referă Traian Jivan în scrisoarea adresată „Scinteii", a fost

O Gospodărească. Intr-o scrisoare adresată redacției se sesiza că pe bulevardul Dunării din comuna Voluntari există un teten ocupat de mai mult timp de fundațiile unor barăci, loc transformat in depozit de gunoaie, iar., strada însăși', pe care este amplasată și Școala nr. 43. nu este bine întreținută, devenind impracticabilă pe timp ploios.Comitetul de partid al sectorului agricol Ilfov, care s-a ocupat de soluționarea sesizării, a hotărit să fie luate următoarele măsuri : Consiliul popular al comunei Voluntari, cu sprijinul unor unități din zonă, care vor pune la dispoziție, contra cost, utilajele necesare, și eu participarea locuitorilor prin muncă patriotică, va proceda la ridicarea fundațiilor si a gunoaielor de pe terenul. respectiv.. pe care-l va repartiza în folosință unor cetățeni pentru a fi cultivat. De asemenea, in trimestrul I din acest an se vor executa lucrările de întreținere necesare pentru ca strada respectivă să fie permanent practicabilă, in condiții normale.

Locuințe moderne, confortabile în municipiul Pitești Foto : S. Cristian
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LOCUINȚELE
sarcină permanentă pe agenda

consiliilor populare
Experiențe și preocupări în județul Argeș

Expresie grăitoare a preocupărilor de îmbunătățire necontenită a condițiilor de viață ale tuturor oamenilor muncii din țara noastră, construcțiile de locuințe vor cunoaște în acest an ritmuri deosebit de ridicate, superioare celor din anii precedenți ai actualului cincinal. Așa cum a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se impune să fie luate măsuri hotărite pentru asigurarea îndeplinirii integrale a planului de locuințe pe 1989, concomitent cu realizarea în prima jumătate a acestui an a apartamentelor restante din 1988. In acest sens, sarcini de prim ordin

revin consiliilor populare, care trebuie să adopte un stil de muncă nou și in acest domeniu, să intreprindă tot ceea ce este necesar pentru buna desfășurare a activității in cadrul trusturilor, antreprizelor și celorlalte unități dc construcții pe care Ie coordonează, in vederea realizării integrale a indicatorilor de plan, îmbunătățirii calității lucrărilor, a gradului de izolare termică, realizării unei plastici arhitecturale moderne și creșterii eficienței economice. Cum se acționează în mod concret pentru îndeplinirea unor asemenea cerințe in județul Argeș 7
Organizare riguroasă, con

trol competent la toate 
punctele de lucru. Colectivul de oameni ai muncii de la Trustul de antrepriză de construcții-montaj al Consiliului popular județean Argeș a predat anul trecut beneficiarilor 3 700 de apartamente, cu 2,5 la sută peste prevederile planului anual. Ceea ce ridică numărul apartamen-, telor din județul Argeș la peste 80 000. dintre care, merită subliniat, mai bine de 90 la sută au fost construite după Congresul al IX-lea al partidului. Rezultate bune s-au obținut și în privința creșterii productivității muncii, a reducerii cheltuielilor materiale. a creșterii gradului de industrializare a lucrărilor — într-un cuvint la toți indicatorii de bază.Și în acest an, trustului de construcții-montaj din subordine» Consiliului popular județean' Argeș ii revin sarcini deosebite, urmind să predea la cheie 3 600 de apartamente, dintre care 900 în "mediul rural, precum și alte obiective social-culturale. în concordanță cu programul de dezvoltare economico-socială a județului și modernizare a localităților. Ce s-a întreprins pentru înfăptuirea acestor prevederi ?— Din experiența anilor trecuți, ne spune tovarășul Gheorghe Marinescu. vicepreședinte al consiliului popular județean, am înțeles că principala problemă pentru realizarea numărului planificat de apartamente in condiții de calitate și eficiență sporită ii constituie buna organizare a activității și asigurarea unui control permanent la toate punctele de lucru. Fapt pe deplin explicabil dacă avem în vedere particularitățile muncii pe șantier, care insă se, apropie și trebuie să se apropie tot mai mult de rigoarea, ordinea și disciplina fluxurilor de producție din unitățile industriale. De altfel, șl la Trustul de antrepriză de construcții-montaj Argeș, ca și in celelalte unități similare din țară, s-a extins de la ân la an indus-.

triallzarea lucrărilor, in timp ce gradul de prefabricare integrală se situează in prezent la peste 60 la sută. Pe linia bunei organizări, pentru acest an s-a nominalizat din timp volumul de locuințe pe localități urbane și rurale, s-au stabilit amplasamentele pe ansambluri și blocuri, urmărindu-se definitivarea centrelor civice, precum și a unor cartiere începute în anii precedenți. Astfel, în municipiul Pitești se vor construi 2 000 de apartamente, dispuse în ZiJria centrală, precum și in cartierele Frații Golești, Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu și altele. Dezvoltări importante vor cunoaște șt celelalte localități urbane ale județului, precum și cele rurale, cu prioritate viitoare centre agroindustriale, adică localitățile sedii ale consiliilor unice agroindustriale. Eforturi deosebite se depun pentru asigurarea bazei materiale. pentru accelerarea lucrărilor de excavații, săpături și fundații. Pină la jumătatea trimestrului doi, respectiv in luna mai, trebuie să fie atacate toate blocurile cu punere in funcțiune in anul 1989, iar în ultimul trimestru al anului urmează să se deschidă șantierele prevăzute pentru anul viitor. Pentru urmărirea permanentă a lucrărilor, săptăminal desfășurăm întilniri operative și comandamente la nivelul fiecărei antreprize cu participarea cadrelor din consiliile populare cu atribuții în a- ceastă privință, a celorlalți factori implicați. Dar, fără îndoială, cel mai eficient mod de a contribui la buna desfășurare a activității, la îndeplinirea planului construcțiilor de locuințe este controlul permanent, prezența noastră zi de zi, a cadrelor consiliile populare pe șantierele construcții. din de

SÎNGEORZ-BÂI : O stațiune primitoare 
în tot timpul anului

Rubrică realizată de Nectilai ROȘCA

Stațiunea balneoclimaterică Șîn- georz-Băi din județul Bistrița-Nă- săud este cunoscută indeosebi pentru valoarea terapeutică a apelor sale minerale. Pe Ijaza utilizării in tratamentele balneare a factorilor naturali de cură, ape minerale, nămol mineral de izvor, gaze naturale terapeutice (mofete) se obțin Rezultate bune în vindecarea sau ameliorarea afecțiunilor tubului digestiv și hepatobiliare, metabolice și de nutriție, precum și afecțiunilor cardiovasculare.Tratamentul balnear este asigu-

rat de un personal medical de înaltă calificare. In stațiune există posibilități multiple de excursii și a- grement.în această perioadă se acordă reduceri de tarife la cazare și masă, plecările se fac în ziua dorită turiști, iar sejurul se asigură perioade de timp la alegerea licitanților.Biletele se pot agențiile Oficiilor județene de turism și ale I.T.H.R. București, precum și de la comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții.
de pe so-procura de la

Ritm de lucru intens 
în anotimpul rece. trecut la rîndul nostru prin citeva șantiere, incercind să aflăm cum este asigurată execuția lucrărilor in anotimpul friguros, mai precis cum a fost pregătit frontul de lucru pentru acest inceput de an. Răspunsul s-a conturat de la bun inceput datorită imaginii „de stup“ pe care o oferă blocurile în construcție, la finalizarea cărora se acționează cu toate forțele, datorită măsurilor luate pentru a se lucra atit la excavații, cit și- la structuri și finisaje.— Cei peste 5 500 de constructori argeșeni, din care mai bine de 2 000 sint membri de partid, ne-a spus directorul trustului, tovarășul Constantin Olteanu. își fac zi de zi datoria cu aceeași dorință de a munci mai bine și mai eficent. chiar dacă se confruntă uneori cu rigorile timpului sau cu unele greutăți ca, de exemplu. o anume neritmicitate în aprovizionarea cu materiale. Sintem pe deplin convinși că resursele de îmbunătățire continuă a muncii noastre, posibilitățile de depășire a unor vremelnice dificultăți sint deținute de noi înșine. Rezerve, niciodată epuizate, avem in privința întăririi ordinii și disciplinei pe șantiere și în bazele de producție in gospodărirea riguroasă a fondurilor și materialelor, in stimularea creativității specialiștilor și celorlalți oameni ai muncii, creării unor condiții tot mai bune de muncă. Un accent deosebit vom pune și în viitor pe realizarea indicatorilor de progres tehnic, tncepind cu creșterea gradului de industrializare a betonului, precum și extinderea. la maximum a lucrărilor de fundații, terasamente și finisaje. Avem in vedere Îmbunătățirea organizării activității in bazele și atelierele de producție, precum și sporirea gradului de finisare a elementelor prefabricate in poligoane.La cele spuse să mai adăugăm faptul că acum, pe timp de iarnă, s-au luat o sferie de măsuri suplimentare pentru accelerarea ritmului de execuție la structurile de rezistență și fațade, procedîndu-se la închiderea spațiilor și încălzirea lor, pe cit posibil, în. soluție definitivă. In poligoane s-a reorganizat activitatea pe schimburi, a -fost întărită asistența tehnică in schimburile doi și trei, preluîndu-se un număr din ce în ce mai mare de operații pentru efectuarea cărora pe șantiere sint condiții mai puțin prielnice.

Șl

Eficiența investiției de 
gîndire. Murgind pe calea valorificării unor asemenea rezerve și „filoane" proprii, constructorii de Ia ‘"T.A.G.C.M. Argeș au obținut ani la rind rezultate remarcabile in privința creșterii productivității muncii, a eficienței in general. Astfel, față de anul 1970, dată la care a inceput „explozia" construcțiilor de locuințe și in județul Argeș, productivitatea muncii este în prezent de aproape 6 ori mai mare. Acest salt s-a realizat in special pe seama introducerii progresului tehnic, semnificativ fiind faptul că producția industrială este de peste 15 ori mai mare față de același an de referință.— Desigur, lucrurile nu au progresat lin și nesinuos, nu s-au înscris ca o linie continuu ascendentă, ne-a spus secretarul comitetului de partid pe trust, tovarășul Ion Voicu. Ba, in urmă cu cițiva ani. am traversat și un moment de cumpănă. Ce se intim- plase ? Era momentul in care și la noi in județ se trecea Ta construirea unor apartamente cu parametri mult îmbunătățiți, mai mari și mai confortabile, cu o izolație termică mai bună. Sînt așa-numitele blocuri cu structuri de diafragme ce includ elemente de zidărie de cărămidă și beton . autoclavizat care — am avut noi impresia, pe atunci — ne dădeau înapoi pe linia productivității muncii.Este insă un moment de multă vreme depășit. între altele și datorită intrării in acțiune a „clubului cutezătorilor". -Ce reprezintă acest „club" ? Nimic altceva decit activitatea bine organizată a acelor oameni ai muncii din truSt, muncitori, maiștri, ingineri, tehnicieni, care dovedesc tenacitate și pasiune, inițiativă și competență in promovarea noului, in căutarea și găsirea soluțiilor care să sporească eficiența activității și calitatea apartamentelor predate, chiar dacă nu întotdeauna întrunesc caracteristicile spectaculosului. Bunăoară. problema racordului de la instalația de apă caldă. Problemă aparent simplă, dar care dădea multă bătaie ele cap și constructorilor argeșeni, pină cind cițiva dintre ei, un inginer și doi muncitori, au realizat o presă de tras țeava de plumb din materiale recuperate ; ob- ținind, in felul acesta, pe lingă acoperirea necesităților cu un reper deficitar și o economie anuală de 200 000 de lei.Sint. desigur, multe alte realizări tehnice de acest fel, precum realizarea unor instalații de îndreptat co- fraje metalice, a unei mașini de injectat mase plastice, a alteia pentru curățat tipare metalice și a multor altora, care au avut drept efect ușurarea muncii constructorilor, îmbunătățirea calității execuțiilor, . obținerea unor importante economii de materiale. Cum tot așa se poate spune despre zecile de tehnologii noi și modernizate care, toate, constituie o adevărată „bancă de date", de soluții ingenioase ce ar putea fi preluate și extinse și de către alte trusturi și antreprize de construcții-mon- taj din țară.Aceluiași scop îi slujește și Introducerea calculatorului electronic, care constituie un ajutor de real folos in munca de conducere, de organizare și evidență a întregii activități tului.Iată, așadar, numai citeva aspectele ce determină că la de antrepriză de construcții-montaj Argeș să se obțină an de an rezultate bune ca, de altfel, și in alte unități similare din țară cu o experiență bună 1n construcția de locuințe. Este o datorie a trusturilor și antreprizelor care au rezultate necorespunzătoare, care nu și-au Îndeplinit indicatorii de plan, a consiliilor populare care le coordonează să reflecteze, să studieze îndeaproape și să aplice la rîndul lor învățămintele fruntașilor. Este, cum bine se știe, și aceasta o cerință a progresului și, în mod concret, una din căile, din măsurile ce trebuie întreprinse pentru îndeplinirea exemplară a programelor de construcții de locuințe în fiecare județ.

a trus-dintre Trustul

Ion MARIN
Gh. CÎRSTEA corespondentul „Scînteii
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CĂRBUNE MAI MULT,
DE CALITATE SUPERIOARĂ!

Pentru acest an în Valea Jiului este prevăzută o creștere considerabilă, fără precedent, a producției de cărbune, în vederea satisfacerii in condiții mai bune atît a necesităților cocseriilor, cit și ale industriei energetice. Firește, o parte Însemnată din sporul de producție prevăzut urmează să se obțină pe seama intrării in circuitul economic a noi abataje și orizonturi miniere, îndeosebi la Petrila Sud. Dîlja, Livezeni, Vulcan, Valea de Brazi și Cimpu lui Neag, precum și prin exploatarea unor microcariere, cum sint cele de la Lonea. Petrila, Livezeni. Valea de Brazi și Dilja, în această privință, problemele care se pun se referă atit la recuperarea întirzierilor și începerea neintirziată a Exploatării cărbunelui la obiectivele de investiții restante de anul trecut, cit .și la asigurarea tuturor condițiilor pentru puherea in funcțiune a capacităților prevăzute pentru acest an.Deosebit insă de dezvoltarea substanțială a exploatărilor miniere, se pune foarte ferm cerința creșterii producției prin acțiunea unor factori intensivi, și in primul rind prin sporirea productivității fizice a muncii. în medie cu 16 la sută față de 1988. Care sint premisele abordării acestei sarcini ? In unitățile miniere există o importantă zestre tehnică (complexe mecanizate, combine de abataj și de înaintare, transportoare cp benzi sau ra- clete, precum și mijloace de mică mecanizare) care, utilizată corespunzător, permite aplicarea cu randament superior a tehnologiilor moderne ; practic, în toate colectivele de mineri s-a acumulat o importantă experiență de producție, există muncitori și specialiști cu o bună calificare, care cunosc specificul extracției cărbunelui in fiecare mină și abataj ; de pe acum s-au profilat cele mai nizare a i ploatărji cit și în utilizarea loc de muncă la altul a mijloacelor mecanizate.Firește, aceasta nu înseamnă că toate problemele sint rezolvate, dimpotrivă — așa cum au ținut să sublinieze interlocutorii — este necesar să se .«plice neabătut o seamă de măsuri tehnice și organizatorice, să se inlăture cit mai grabnic o serie de neajunsuri cU care se confruntă unele colective de mineri. La cîteva din acestea ne vom referi succint.De bună seamă, în prim-planul preocupărilor se situează înfăptuirea neabătută a programului de modernizare. Punctele de rezistentă ale acestui program sint tehnologiile de mare eficiență, experimentate cu succes în unele mine din acest bazin. Este vorba, in principal, de utilizarea complexelor de înălțime mijlocie și mare, realizarea de abataje cu lungime mare a liniei da front și aplicarea tavanului de re- ■ zistență la abatajele în care nu se pot folosi complexele mecanizate. Nu este vorba de noutăți în materie, de aceea este necesar să se depună eforturi/ pentru extinderea a- plicării acestor tehnologii, practic, peste tot unde condițiile de zăcă- mint permit.Mai ales că „vin din urmă", puternic. o serie de tehnologii tot mai moderne. Mina Lupeni. „în activitatea brigăzii pe care o conduc intervine. in mod inerent, oprirea extracției de cărbune in clipa in care s-a epuizat panoul aflat în exploatare — ne spunea șeful de brigadă Ene Constantin. Cum să procedăm pentru a scurta la maximum perioadă de transfer a complexului mecanizat într-un alt panou? Este Întrebarea care ne-a frămintat foarte mult și căreia, cu sprijinul specialiștilor minei, i-am găsit răspunsul potrivit : rotirea, pe loc, în abataj, a secțiilor complexului. Operația este dificilă, intr-adevăr, cere bună organizare și o calificare corespunzătoare a minerilor. Dar rezultatele au răsplătit efortul. Timpul de reciclare a complexului se reduce cu 50 la sută, iar consumul de manoperă și cheltuielile de producție — cu peste 60 la sută. Ciști- gul de timp și de productivitate realizat prin rotirea unui complex se concretizează in obținerea, în plus, a 7 500 tone de cărbune".O soluție practică, la îndemînă, care a convins și pe cei mai sceptici. Acum, la mina Lupeni se află in curs de finalizare „rotirea" pe loc a unui complex mecanizat din alt abataj. Pe baza acestor experiențe este util ca șl tehnologia condițiile

iată, sarcinile de plan obligă toate colectivele de mineri să adopte rapid cele mai productive tehnologii. Și nu este numai cazul rotirii pe loc a complexului, deosebit de valoroase' s-au dovedit a fi metoda de exploatare în abatajele frontale cu susținere mecanizată la înclinare de pină la 45 de grade, pusă la punct la minele Aninoasa și Vulcan, sau cea din abatajele mecanizate cu exploatare ..în avans", realizată la Lupeni, precum și cea de exploatare a straturilor groase cu abataje cu front scurt și tavan de rezistență Ia unitățile miniere de pe Jiul de Est.Desigur, extinderea unor tehnologii noi. cum ar fi cea experimentată la Paroșeni și Livezeni — de mecanizare a susținerii intersecțiilor la abatajele frontale sau cea de realizare a unor transportoare cu benzi modulare — este legată și de construirea unor utilaje și echipamente speciale. Dar, așa cunj s-a dovedit in practică, problemele tehnice trebuie soluționate pornindu-se de la inițiativele și forța de creație locale, printr-o bună colaborare cu institutele de cercetare-proiectare ale
Cum se acționează

creșterea, in acest an,eficiente formule de orga- muncii atît in privința ex- proprlu-zise a cărbunelui, legătura cu întreținerea, i și transferul de la un

în-alte mine să se preia amintită. în funcție de din abataje. Pentru că.

a productivității fizice
a muncii cu 16 la sută

față de 1988

industriei . unitățileindustriei miniere și ale constructoare de mașini și producătoare de profil.Potrivit prevederilor, în va trebui ca intr-un abataj plex mecanizat să se realizeze o productivitate substanțial sporită față de 1988. Desigur, la îndeplinirea acestei sarcini concură măsuri de modernizare tehnologică de genul celor la care ne-am referit, dar și măsuri organizatorice, de întărire a spiritului de răspundere in exploatarea, întreținerea și repararea mijloacelor tehnice moderne aflate în exploatare, precum și de ridicare a calificării personalului muncitor, astfel incit să se realizeze creșterea cu peste 7 la sută a indicelui de exploatare intensivă. După cum ne-a relatat ing. Titus Costache. director Combinatului pe ansamblul zin trebuie să permanentă in producție a cel puțin 30 de complexe mecanizate. Dar și in abatajele cameră sau în abatajele frontale in care nu se pot utiliza complexe mecanizate trebuie să se lucreze cu productivitatea maximă permisă de tehnologia de exploatare practicată.. Din acest punct de vedere, o primă condiție este asigurarea numărului de posturi necesar in subteran, domeniu în care, cu sprijinul organelor centrale de resort, precum și al Comitetului județean Hunedoara și al Comitetului municipal Petroșani ale P.C.R. s-au făcut progrese importante. în continuare, aceste preocupări se cuvin menținute la aceeași intensitate, unităților miniere reve- nindu-le obligația să organizeze corespunzător instruirea forței muncă, precum și activitatea mafiilor in subteran Timpul presează, iar și din cariere trebuie în fiecare zi cantități de cărbune. Or. pină întreprinderile Lonea. Neag si Paroșeni sarcinile de plan rioade.Ce este necesar obținerii

acest an cu com-

general adjunct al minier Valea Jiului, minelor din acest base asigure menținerea

de for- și în cariere, din subteran să se livreze tot mai mari acum, numai Cîmpu lui se încadrează in ale acestei pe-să fie bine Ințe- unor canti- de cărbune dinIes ? Cauza tăți cit mai mariValea Jiului nu este numai a minerilor de aici, a organelor locale, ci implică efortul colectivelor din alte

unități, ramuri și județe de pe întreg cuprinsul țării. Problema este mult prea importantă și stringentă pentru a mai fi timp de schimburi de hirtii, de adrese, de formule protocolare. In cazul producției Văii Jiului este necesar ca — așa cum a stabilit conducerea partidului — toți cei care pot da o mină de ajutor să o facă cu toată inima și mai ales cu toată răspunderea, fără a aștepta invitații, solicitări.în acest context, esențial este acum ca furnizorii să vină din proprie inițiativă să vadă cum lucrează utilajele și, acolo unde este cazul, fără a ignora stabilirea răspunderilor pentru nefuncționarea corespunzătoare, să pună umărul și să rezolve operativ, împreună cu unitatea deținătoare, neajunsul tehnic constatat. O bună experiență privind un asemenea stil de muncă dinamic, eficient s-a ciștigat in ultima parte a anului trecut în anumiți constructori losite în subteran, buie să procedeze și utilaje de carieră buldozere și parc auto ma de ponderea importantă a producției de cărbune care trebuie obținută din exploatări de acest fel. De asemenea, pe lista de materiale absolut necesare producției de aici figurează racorduri flexibile de înaltă presiune, lămpi pentru iluminatul fix și portativ, echipamente electrice, țeavă pentru stilpi hidraulici, motoare electrice, lemn de mină, alte materiale și piese de schimb (inclusiv pentru mașinile și utilajele din cariere și microcariere), in aprovizionarea cărora anul trecut s-au intimpinat. o serie de greutăți.Desigur, creșterea producției nu reprezintă un scop in sine, in egală măsură este necesar să se acorde a- tenție ridicării calității lui destinat cocsificării, ceastă prismă, in fiecare tor sau formație de lucru se asigure un raport productivitate și calitate. Aceasta cu atit mai mult cu cit in preparații, este cunoscut, cărbunele nu se poate prelucra în mod eficient, fără pierderi. decît in. situația in care conținutul de cenușă se încadrează în limite tehnologice bine stabilite. Un calcul care, ni s-a făcut la prepara- ția Lupeni este edificator : „Scăderea cu un punct a conținutului de cenușă crește cu 1,6 puncte gradul de recuperare a cărbunelui spălat pentru cocs". Cu alte cuvinte, eforturile pentru ridicarea calității se amplifică, in preparații obținîndu-se cantități mai mari de cărbune net din cărbunele brut livrat. După cum. dacă sporește conținutul in cenușă, cocsarii vor primi mai puțin cărbune.De fapt, problemele calității cărbunelui pe circuitul mină-prepara- ție-cocserie sint mult mai complexe, cerința asigurării unui nivel calitativ optim trebuind să fie analizată cu toată răspunderea de factorii de resort. Nu trebuie nici un moment) pierdut din vedere că programul privind sporirea producției de cărbune in Valea Jiului prevede și reducerea într-o măsură importantă, în acest an, față de anul trecut, a conținutului de cenușă în huila extrasă din subteran prin intensificarea exploatării selective a cărbunelui, presortarea și alegerea sterilului de cărbune, separarea sterilului metode ---------„---- - .mineri. în acest mod se poate asigura în mod practic și eficient creșterea randamentului de extracție a huilei spălate pentru cocs și semi- cocs în instalațiile de preparare. Or. din investigații a rezultat că măsurile ce au drept obiectiv ridicarea calității cărbunelui — parte integrantă a programului de modernizare — nu sint înfăptuite perseverent. în toate minele și, din această cauză, progresele care se resimt nu sînt încă la nivelul cerințelor și posibilităților.• Minerii Văii Jiului sînt hotărîți să acționeze cu fermitate pentru a spori producția de cărbune. Tinind seama de importanta economică majoră a acestei producții, este necesar ca organele și organizațiile de partid să desfășoare o susținută muncă politico-educativă și organizatorică pentru ca fiecare colectiv de oameni ai muncii să lucreze la nivelul maxim al necesităților și posibilităților. să se asigure pretutindeni climatul de muncă și de răspundere pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan.
Corneliu CARIAN 
Sabin CERBU

colaborarea cu de utilaje fo- Or, la fel tre- producătorii de — excavatoare, finind sea-

cărbune- Prin a- mină, sec- trebuie să optim intre

fluxurilor de transport a de cărbune și prin alte tehnologice, cunoscute de

fi IM TEHNOLOGII IEFTINE SI Dl ÎNALT RANiMȚ
Experiențe și opinii în legătură cu folosirea

îngrășămintelor chimice
în articolul intitulat „Folosirea ingrășămintelor chimice lichide — o tehnologie economicoasă și de mare randament, a cărei aplicare intirzie de prea multă vreme", publicat in ziarul „Scînteia", in numărul din 26 noiembrie anul trecut, erau abordate unele aspecte legate de necesitatea extinderii in practica agricolă a acestui gen de îngrășăminte, aceasta constituind în momentul de față o caracteristică de bază a practicării unei agriculturi moderne, intensive, de înaltă eficiență. Era demonstrat faptul că, deși avantajele de ordin tehnic, economic și organizatoric impun generalizarea acestei metode, rezultatele practice se situează încă departe de îndeplinirea sarcinilor trasate in

această privință de conducerea partidului. Printre cauzele rezultatelor necorespunzătoare înregistrate în acest domeniu, consemnam, cu acel prilej, opinia factorilor de răspundere din compartimentul de resort din cadrul Ministerului Industriei Chimice, anume că acestea s-ar datora în principal faptului că agricultura nu este încă pregătită să preia, să depoziteze și să administreze îngrășămintele chimice lichide.Care este adevărul ? Adevărul este că în- tr-un număr mare de județe, înțelegindu-se avantajele mari pe care le prezintă utilizarea îngrășămintelor chimice lichide, în baza unui program elaborat de Ministerul Agriculturii,
SIBIU

tran sport,

lichide
dar și pe baza inițiativei proprii a unor organe județene de partid și agricole, s-a trecut Ia efectuarea unor pregătiri complexe în scopul trecerii la folosirea pe scară largă a îngrășămintelor chimice lichide. Pentru început, acțiunea s-a bucurat de sprijinul unităților specializate din cadrul Ministerului Industriei Chimice. Numai că minunea nu aținut mult timp. Treptat, cantitățile de îngrășăminte chimice lichide au scăzut mult, aproape pină la dispariție.Redăm in continuare situația concretă, consemnată acum, în toiul-pregătirilor pentru campania agricolă de primăvară, din trei județe : 
Sibiu, Bihor și Dolj.pe cultivatoa-

Un sistem eficient de 
depozitare și administrare, Sibiul județe pentru grășămintelor chimice lichide simple, pe. bază de azot, fără tensiune de vapori, cunoscute sub denumirea A-300. Motivația acestui interes derivă din avantajele multiple ale folosirii lor : preț de cost» mai scăzut față de cele solide : uniformitate maximă în aplicarea pe teren ; productivitatea ridicată prin mecanizarea operațiunilor de încărcare, transport și administrare posibilitatea realizării unui control riguros asupra concentrației și a dozelor aplicate ; reducerea consumurilor de combustibil Ia hectar’prin comprimarea numărului de treceri al agregatelor și prin asocierea și executarea simultană a 2 sau 3 lucrări etc.Față de soluțiile de depozitare existente, județul a optat pentru rezervoare de poliester armat cu fibră de sticlă — Polstif 50 — confecționate de întreprinderea de utilaj chimic din Făgăraș. Varianta aleasă s-a dovedit a fi foarte economicoasă atît din punct de vedere al prețului, care e de trei ori mai mic, cît și al duratei de exploatare nelimitată și care, spre deosebire de rezervoarele confecționate din oțel, nu necesită lucrări de întreținere anticorozive.Drept urmare, în anul 1986 au fost aduse în județ 10 rezervoare, un an mai tîrziu alte 10, iar în anul trecut 30. Acestea au fost repartizate și amplasate in baterii de cite 2-11 bucăți la rampele de descărcare din stațiile C.F.R., administrarea și gestiunea acestora făcindu-se de către consiliile agroindustriale. Concomitent cu realizarea acestor sisteme de depozitare, întreprinderea de mecanizare a agriculturii a pus la punct remorca-cisternă de transport îngrășăminte chimice lichide, pe care s-a instalat și echipamentul de administrare. în scopul implementării rapide a folosirii îngrășămintelor chimice lichide in practica agricolă, în județ au fost organizate schimburi de experiență cu toți specialiștii din unități, cu care prilej au fost prezentate atit tehnologiile, cît și sistema. de mașini existente. Eficiența n-a întîrziat să se arate acolo unde interesul și preocuparea pentru folosirea lor au fost maxime, precum in cooperativele agricole Micăsasa, Gru- iu, Cîrța, Șoroștin. Scorei, Cîrțișoara, Axente Sever, Valea Viilor, Ruși, Porumbacu de Jos etc.

este unul dintre primele care au manifestat interes introducerea și folosirea în- — Pentru administrarea îngrășămintelor chimice lichide, ne spunea tovarășul Nicolae Ghimpău, directorul trustului S.M.A., s-a efectuat adaptarea specializată a utilajelor existente in stațiunile noastre : MET—1200, MET—2j>pO. EEP, MTSP (mașină tractată de’ stropit' și prăfuit). Pentru ca acestea să poată îi folosite și la fertilizare, și la erbicidare, in anul trecut am înlocuit duzele, racordurile și pompele din bronz cu piese confecționate din material plastic. Experimentările pe care le-am făcut în consiliile agroindustriale Loamneș, Avrig și Sibiu au dat rezultate bune. Pe lingă a- ceastă adaptare a utilajelor existente am asigurat și o dotare specializată prin 64 AEFL (agregat-e- chipament-fertilizat-lichide) și 24 de remorci-cisternă de transportat îngrășăminte chimice lichide. De asemenea, 17. MET-urt, care urmau să fie casate, le-am transformat, iar în urma modificărilor făcute le-am destinat exclusiv pentru aplicarea ingrășămintelor chimice lichide.— Experiența ciștigată — continuă tovarășul Iosif Tutulea, director general la direcția agricolă județeană — ne dă posibilități largi de folosire cu maximum de eficiență a îngrășămintelor chimice lichide. Sugestia pe care o facem furnizorilor este ca îngrășămintele să includă în compoziția lor atît substanțe anticorozive, cît și ingredientele necesare pentru a le face mai complexe, mai eficiente. Fertilizarea cu acest ' în-' grâșămint și-a dovedit eficiența la culturi, la pășuni și finețe, ținînd: seama că suprafața acestora din urmă în județ depășește 170 000 de hectare. Acum, cînd baza materială o avem asigurată printr-un sistem original de depozitare și altul de transport' și administrare, dificultatea constă în faptul că livrările de asemenea îngrășăminte sint în descreștere. Dacă, bunăoară, repartițiile date prin plan in anul 1988, față de anul 1986 erau de 10 ori mai mari, livrările au descrescut de 7 ori. Concret, față de repartiția de 6 090 tone, in anul 1988 au intrat in județ doar 358 tone (305 de la Arad și 53 tone de la Tirgu Mureș). In aceste condiții,, eficiența rămîne o simplă demonstrație, fără conținut. (Ion Onuc Nemeș, corespondentul „Scinteii").

zitive au fost atașate pe cultivatoare. In fine, la cerealele păioase, îngrășămintele lichide aplicindu-se concomitent cu erbicidarea, au fost adaptate mașinile specifice acestei lucrări. Demn de menționat este faptul că, în vederea aplicării corecte a acestei tehnologii economicoase, de mare randament, au fost inițiate instruiri premergătoare fiecărei campanii cu diverse categorii de specialiști : îngineri-șefi, șefi de fermă, șefii stațiunilor de mecanizare și cu mecanizatorii.In anul 1988 s-au fertilizat cu uree lichidă mai bine de 22 000 hectare cu orz și grîu. Inginerul Petre Olaru, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană, ne-a precizat : „S-au administrat în medie 15—20 kg uree la hectar. Sporul de producție obținut s-a riditat în medie la 700 kg grîu la hectar, revenind 45—50 kg la kilogramul de uree aplicat". Un simplu calcul denotă că, dacă pe cele 60 000 hectare cultivate cu griu s-ar fi administrat suplimentar uree lichidă, la nivelul județului se obțineau In plus 30 000 tone griu.Sporuri de producție de 15—21 la sută s-au obținut prin fertilizarea cu îngrășăminte chimice lichide și la alte culturi : porumb, sfeclă de zahăr, cartofi.’ O discuție cu inginerul Cornel Moț, inginerul-șef al

consiliului agroindustrial Valea lui Mihai, evidențiază cu puterea de convingere a faptelor eficienta deosebită a îngrășămintelor chimice lichide foliare. Aplicarea lor experimentală a condus la un spor de producție de 600—700 kg griu Ia hectar. Și experimentările făcute in acest consiliu nu sint izolate.Ce impedimente se ridică insă în extinderea hotărită a folosirii îngrășămintelor chimice lichide '! La o a- naliză riguroasă — unul singur : neasigurarea lor in structura solicitată și la nivelul necesarului. Față de o repartiție de mai bine de 10 000 tone îngrășăminte lichide tip A-300. in anul 1988 nu s-a primit nici un kilogram. Or, numai cu cele 10 000 tone dacă erau asigurate puteau fi fertilizate 30 000 hectare cu porumb, ceea ce ar fi însemnat, la cîntar, mai mult cu 60 000 tone șțiuleți. Așa, insă s-au administrat doar circa 200 tone rămase în stoc din anul 1987. în fiecare lună însă, ca urmare a, investițiilor și amenajărilor realizate, județul Bihor poate prelua, depozita și administra minimum 5 000—6 000 tone îngrășăminte chimice lichide. Pentru ca acest deziderat să devină faptă, se așteaptă însă din partea furnizorilor nu promisiuni, ci onorarea ritmică și la nivelul stabilit a repartițiilor. (loan Laza, corespondentul „Scinteii").
DOLJ
Apropierea de combinat să determine

rezultatele mai bune ?

BIHOR
Singurul impediment, dar esențial
- neasigurarea cantităților solicitateDin complexul de măsuri agrofito- tehnice care au condus nemijlocit la creșterea recoltelor in unitățile agricole din județul Bihor, reține a- tenția în egală măsură preocuparea de a extinde tot mai mult fertilizarea cu îngrășăminte chimice lichide.Ce elemente anume recomandă experiența acumulată ? Mai intii, este de notat, faptul că in toate stațiunile de mecanizare a agriculturii din județ s-au amenajat recipienți pentru depozitarea și distribuirea îngrășămintelor chimice lichide. în același timp, a fost lărgit parcul de remorci-cisternă pentru transportul și administrarea acestora. De la ingi-

nerul Ioan Seracin, directorul trus- • tului județean S.M.A., am aflat că s-a manifestat maximă receptivitate în unități pentru aplicarea acestei tehnologii, trecindu-se operativ la adoptarea utilajelor preta bile. Astfel, pentru situația in care aceste îngrășăminte se pregătirea patului montat dispozitivefele cu discuri și pe combinatoare. n cazul administrării lor faziale, la plantele prăsitoare, astfel de dispo-
administrează la germinativ, s-au speciale pe gra-

Tovarășul Constantin Grigorașcu, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană, ne Spunea că, în acest an, agricultura județului Dolj este pregătită să folosească peste 7 500 tone, în substanță activă, d,e îngrășăminte chimice lichide A-300, reprezentînd peste 15 la sută din totalul azotului din îngrășămintele simple repartizate. Cu a- ceastă cantitate se vor fertiliza peste 125 000 hectare, ponderea deți- nind-o culturile de porumb și sfeclă de zahăr. In vederea folosirii cu maximă eficiență a îngrășămintelor lichide, direcția generală pentru a- gricultură, stațiunile de cercetare a- gricolă și unitățile agricole au întreprins din timp măsuri corespunzătoare. Astfel, s-a extins, și generalizat aplicarea concomitentă a îngrășămintelor lichide și a erbicidelor pe o suprafață de circa 30 000 hectare. In prezent se acționează pentru adaptarea mașinilor și utilajelor existente in unitățile S.M.A. și I.A.S. și s-au luat măsuri pentru stocarea, transportul și aplicarea îngrășămintelor lichide. Totodată, în această perioadă sînt instruiți toți specialiștii din agricultură pentru însușirea și aplicarea corectă a îngrășămintelor lichide o dată cu erbicidarea înainte de semănat, la pregătirea patului germinativ și in vegetație, o dată cu întreținerea culturilor și cu irigarea prin aspersiune. Pentru stocarea ingrășămintelor lichide se vor utiliza, de asemenea, toate capacitățile de depozitare existente în unitățile S.M.A., I.A.S. și C.A.P. Pină la această dată există amenajate spații pentru depozitarea a 5 300 tone. Pentru descărcarea rapidă a vagoanelor speciale cu îngrășăminte lichide, transportate pe calea ferată, s-au luat măsuri pentru amenajarea a 45 cisterne cu o capacitate de 1 125 tone...................în stațiile C.F.R.

Portărești, Băilești, Poiana Mare și Calafat.. Unitățile S.M.A. au fost dotate cu 119 cisterne, ■ fiecare avind o capacitate de 5—7 tone, pentru transportul direct al ingrășămintelor de la Combinatul chimic Craiova în unități. La toate acestea trebuie adăugate măsurile privitoare la pregătirea în fiecare S.M.A. a instalațiilor pentru administrarea îngrășămintelor lichide, care pentru acest an au fost asigurate în număr corespunzător.In anul 1988 au existat multe unități cu o experiență bună in folosirea ingrășămintelor lichide, intre care cooperativele agricole Giurgița, Amărăștii de Sus, Amărăștii de Jos, 1 Seaca de Cimp, Poiana Mare, Desa ș.a. Și în acest an, marea majoritate a unităților sînt pregătite ca, imediat ce condițiile de temperatură permit transportul îngrășămintelor lichide, acestea să fie depozitate in toate capacitățile existente. Pină la această dată au fost depozitate 2 290 tone îngrășăminte lichide. Extinderea aplicării îngrășămintelor chimice lichide este stimulată de avan-1 tajele mari pe care le prezintă acestea,. între care reducerea cheltuielilor materiale pe unitatea de produs, •ca urmare a costurilor mai mici, în medie cu 500 lei pe tona de azot ; reducerea cu 50 la sută a consumului de motorină la transportul, manipularea și aplicarea acestora; reducerea în totalitate a pierderilor de elemente fertilizante pe traseul furni- zor-unitatea agricolă-solă și înlăturarea poluării solului și apelor ; creșterea efectului fertilizării cu 10—15 la sută, ca urmare a uniformității perfecte de aplicare și sporirea productivității muncii de peste 5 ori, prin mecanizarea totală a operațiilor de încărcare, transport și administrare. (Nicolae Băbălău, corespondentul „Scînteii").

Vînt bun pentru sursele de energie neconvenționaleSfirșitul anului 1988 a consemnat la Slobozia, pe poligonul experimental din incinta întreprinderii județene de prestări servicii și producție industrială, o premieră tehnică — una din multele înregistrate anul trecut — în domeniul surselor neconvenționale de energie : omologarea finală a turbinei de vint cu ax vertical, INCREST TV-10, care constituie o noutate în domeniul conversiei energiei vîntului in alte forme de energie.In legătură cu această realizare am solicitat amănunte tovarășului Eugen Apostoiu, directorul întreprin^ derii. care ne-a spus : „Specialiștii din întreaga lume împărtășesc punctul de vedere potrivit căruia. în următorii ani, principala direcție de folosire a energiei vintului in mediul rural va fi pomparea apei potabile pentru creșterea animalelor, irigare, desecări și hidroameliorații, mai ales in sisteme de interes local. Sint exact funcțiunile pe care le are și agregatul construit de noi. In plus, este prevăzut și cu un sistem de producere a energiei electrice și de stocare a acesteia într-o baterie de acumulatoare. Instalația poate realiza simultan toate aceste funcțiuni sau. după necesități, doar una dintre ele. Aceasta este, am putea spune, principala noutate, caracteristica esențială a turbinei noastre de vînt, ce o deosebește de celelalte instalații construite pină acum. Și. cu riscul de a fi bănuiți că sîntem lipsiți de modestie, putem afirma că toate utilitățile sale funcționează ire-

numai buleti- și constatareaproșabil. O atestă nu nele de omologare, ci la fata locului".Aceasta și facem.special amenajat, in jurul unei construcții simple și suple, înaltă de circa 20 in, ancorată in mai multe puncte cu cabluri de oțel, cîțiva oameni urmăresc cu încordare ceva anume. Ni se spune că este comisia de omologare, care face o ultimă verificare a instalației de irigare și desecare. Un vînt cu rafale puternice (aerornetrul plasat în apropiere arăta uneori și 16 m/s), cum numai în Bărăganul ialomițean .bate in această perioadă a anului. învîrtea nebunește rotoarele turbinei. — patru jumătăți de cilindru cu diametrul de 4 m și înalte de 6 metri — construite din fibră de sticlă. Energia vintului astfel captată în cei 48 de metri pătrați ai acestei „velaturi" de material modern era convertită simultan în energie electrică și mecanică. La baza construcției, intr-o încăpere special amenajată, o baterie de 20 de acumulatoare mari de tractor erau, după cum indica acul aparatului de măsură, la limita de încărcare. Afară, in lateral, un ax orizontal. lung de 10—12 m. se oprea deasupra unei fintini. Mecanicul de întreținere ne precizează că este axul de acționare a pompei care scoate apă de la 40 m adîncime și o ridică în rezervorul sferic pe care îl vedem in apropiere.— Pompa am oprit-o. Cu vîntul ăsta. în mai puțin de o oră, am

Pe poligonul urcat în rezervor mal bine de 20 metri cubi de apă. E plin.Alături, membrii comisiei de omologare păreau să-șî fi terminat treburile. Dintr-un bazin, un șnec — up ax melcat lung de. vreo trei metri — scotea apa pe care o revărsa in niște canale laterale asemănătoare șanțurilor pentru irigații. îi întrebăm pe ing. C. Panait de la INCREST cum funcționează instalația.— Extraordinar ; deși întreg sistemul este calculat și conceput de noi, depășește chiar și așteptările noastre. Intr-un singur minut reușește să scoată aproape 2000 de litri de apă. Este drept că și vîntul suflă % puternic — special am venit astăzi să testăm instalația la o intensitate mai mare a vîntului — dar și la viteze mai mici, de numai 4—5 metri pe secundă și chiar mai puțin, poate pune in brazde citeva mii de litri de apă pe oră. Același lucru se in- timplă și la pompa pentru scos apa. în Bărăgan, pînza de apă freatică se află intre 30 și 90 de metri adin- cime. O turbină de acest fel reușește să scoată în cîteva ore de funcționare pe zi suficientă apă pentru a satisface necesitățile unei ferme agrozootehnice. Este, din acest punct de vedere, poate cea mai bună instalație eoliană proiectată de noi și construită ireproșabil la I.J.P.S.P. Ialomița. Sperăm ca, in curînd. întreg Bărăganul să fie împînzit cu asemenea turbine de vînt.Despre destinația viitoare a instalației T.V.-10 ne vorbește în continuare directorul I.J.P.S.P. Ialomița :

ț„Turbina este de acum omologată. Timp de aproape doi ani am făcut cu ea. temeinic, cele mai felurite probe de funcționare și anduranță. Este proiectată să scoată apă de la adincimi de 100 m și să reziste la vinturi de peste 30 m/s și chiar mai mult. Cel mai bun test l-am avut in iarna anului trecut, cind, la un vînt care a smuls pomii din rădăcini și a doborit cîțiva stilpi de înaltă tensiune. iar aerornetrul nostru se gripase la 100 m/s, instalația noastră nu a prezentat nici un semn de avarie. Ea are un domeniu larg de folosință și o mare eficiență. Sîntem pregătiți s-o livrăm la cerere tuturor celor interesați, care, sintem convinși, nu vor fi puțini. Dacă ar fi să luăm ca bază fie și numai programul elaborat de Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie privind aplicarea și generalizarea surselor neconvenționale de energie menite să asigure autonomia energetică a tuturor localităților rurale, atunci numai in anul 1989 va trebui să realizăm citeva sute de asemenea instalații. Este pentru întreprinderea noastră o mare cinste, dar și responsabilitate in același timp de a contribui la înfăptuirea unui program de o asemenea anvergură, parte integrantă a strategiei stabilite de conducerea partidului, menită să conducă la organizarea și modernizarea rurale. complexă a localităților
Vlaicu RADU 
Mihai V1ȘO1U corespondentul „Scînteii

Investigațiile întreprinse de corespondenții noștri in județele Sibiu, Bihor și Dolj evidențiază cîteva concluzii demne de reținut. In primul rînd, ca o replică fără echivoc Ia neîncrederea că agricultură ar fi pregătită să utilizeze pe scară largă îngrășămintele chimice lichide, se detașează faptul că în toate cele trei județe au fost create spații de depozitare și de stocare pentru cantități însemnate de asemenea îngrășăminte. In al doilea rînd, atît ca urmare a preocupărilor existente pe plan local, cit și a măsurilor întreprinse de Ministerul Agriculturii pe-plan central, au fost modificate și pregătite instalațiile de erbicidare existente sau au fost produse unele utilaje speciale, astfel incit, incă din campania din primăvara acestui an, este posibilă administrarea unor mari cantități de îngrășăminte chimice lichide pe suprafețe întinse, cu toate avantajele ce decurg din aceasta. Apoi, în al treilea rînd. este un fapt pozitiv că tehnologiile specifice folosirii îngrășămintelor lichide, elaborate și transmise în teritoriu de mai mulți ani de Ministerul Agriculturii, ău fost ‘ șite de către specialiști și zării corecte risc, in deplină cunoștință de cauză.
prelucrate și dezbătute pentru a fi însu- întregul personal tehnic și de execuție — mecanizatori. Aceasta dă garanția uțili- a îngrășămintelor chimice lichide, fără

Pe lingă aceste unitățile agricole __________ _ .... ____________bune rezultate îngrășămintele chimice lichide, se desprinde însă și faptul că desfășurarea în bune condiții a intregii acțiuni, acum, cu puțin (imp înaintea declanșării campaniei agricole de primăvară, este pusă sub semnul întrebării datorită nelivrării cantităților necesare de îngrășăminte lichide. Cu excepția județului Dolj, unde au fost livrate circa un sfert din cantitățile totale posibil de depozitat în unitățile agricole, aceasta poate și ca urmare a existenței pe teritoriul județului a unui combinat de îngrășăminte chimice, in celelalte două județe nu s-a asigurat incă nimic din Cantitățile repartizate. Este o stare de lucruri necorespunzătoare, care se regăsește și în alte județe, ceea ce trebuie să indemne factorii de răspundere din Ministerul Agriculturii și din Ministerul Industriei Chimice să șe pună de acord asupra posibilităților pe care le are agricultura privind utilizarea îngrășămintelor chimice, dar și asupra obligațiilor ce revin chimiei de a produce și asigura ritmic cantitățile de asemenea îngrășăminte, repartizate prin plan pentru realizarea, producțiilor mari stabilite în acest an.Grupaj realizat de Aurei PAPADIUC

concluzii, ce denotă cu claritate că din cele trei județe pot utiliza cu

întreprinderea de vagoane din Drobeta-Turnu Severin : se finalizează un nOu lot de produse țiestinate exportului Foto : S. Cristian
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CLASA MUNCITOARE
(Urmare din pag. I)Referindu-se la această problemă de maximă însemnătate a construcției socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia in mod semnificativ : „Partidului nostru comunist ii revine inalta misiune de a asigura exercitarea de către clasa muncitoare a rolului conducător în societate. între rolul conducător al partidului și rolul de clasă conducătoare al muncitorimii nu există nici o contradicție, ci o deplină unitate dialectică, ele condiționindu-se reciproc. Nu se poate vorbi de rolul conducător al partidului fără a asigura conducerea de către clasa muncitoare a tuturor domeniilor. în același timp, nu se poate asigura rolul conducător al clasei muncitoare fără recunoașterea și exercitarea rolului politic al partidului revoluționar, al Partidului Comunist".Experiența României atestă in mod grăitor 'că îndeplinirea rolului și răspunderilor ce revin clasei muncitoare depinde intr-o măsură ho- tărîtoare de preocupările partidului pe linia dezvoltării acestei clase, îmbogățirii și creșterii ponderii ei in ansamblul societății, înfăptuirii unor transformări calitative în interiorul său. „După cum a demonstrat cu putere viața — adevăratul judecător — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea din 28 noiembrie 1988, clasa muncitoare și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste rolul de clasă socială conducătoare a întregii societăți. Ea reprezintă astăzi cea mai puternică forță socială — și, in perspectiva anilor 2009, ea va continua să se dezvolte atit numericește, dar mai cu seamă din punct de vedere al pregătirii generale".Dacă astăzi, prin vocea sa cea mai autorizată, partidul face o asemenea apreciere, aceasta se datorează in primul rind faptului că in cei peste patruzeci de ani de construcție socialistă, dar mai ales in perioada ce a urmat Congresului al IX-lea, s-a acționat consecvent pentru dezvoltarea economică a țării și repartizarea armonioasă a forțelor de producție pe teritoriul României, ceea ce a avut drept consecință socială o creștere spectaculoasă a clasei muncitoare, concomitent cu echilibrarea răspîndirii ei pe întreg teritoriul țării. Iată, de pildă, ponderea muncitorilor a sporit în totalul populației ocupate de la circa 1 229 000 în 1950 la 3 109 000 in 1965 și la peste 6 100 000 in prezent.Impresionanta dinamică pe care a cunoscut-o clasa muncitoare este caracterizată deopotrivă prin semnificative schimbări în structura ei teritorială și pe ramuri de activitate. în ridicarea nivelului său politic, profe

Spiritul artei,
spiritul patriotismului militant

au loc in țara ce făuresc

Transformarea în imagine vizuală a realităților contemporane alit de bogate în sensuri este Un proces complex pe care arta creată in ultimii ani l-a pus și il pune mereu in evidență. Cele mai valoroase lucrări create in acești ani demonstrează tocmai dorința de a depăși simpla delectare vizuală capabilă să înainte doar retina pentru a pătrunde în conștiințe, pentru a da ideii un amplu teren de manifestare, pentru a se implica mai adine in istoria prezentă a țării. Spiritul epocii, trăsăturile societății contemporane sint astfel pe deplin descifrabile de-a lungul variatelor forme pe care le îmbracă, astăzi, arta românească.Salonul municipal de pictură, sculptură, grafică și arte decorative este în acest sens o manifestare de artă complexă, capabilă să prilej u- iască la sfirșitul și începutul fiecărui an o adevărată „lectură** asupra stadiului cel mai recent de dezvoltare al creației contemporane. Fără îndoială, semnificația culturală a unei expoziții municipale reiese din multitudinea aspectelor particulare pe care le însumează prezența unor creații extrem de diferite atit din punctul de vedere al mijloacelor de expresie, cit și al tehnicilor artistice folosite. Dincolo de plusuri și minusuri calitative, dincolo de inerente diferențe valorice există însă întotdeauna în aceste manifestări anuale de artă lucrări de o puternică tensiune spirituală, lucrări capabile să evoce, in chip personal, alte moduri de conexiune cu realitatea. Deși foarte diferite ca modalitate de exprimare, sint lucrări care se dovedesc capabile să constituie o unitate caracteristică pentru timpul și societatea in care au apărut.Fără a reduce legătura artei cu realitatea la un singur, unic mod de figurare a ei, capabil să definească, să concretizeze pe planul formei un mod descriptiv de reprezentare a naturii, vom sublinia, în cadrul recentului Salon municipal (găzduit cu generozitate în sălile de la parter și etaj ale Muzeului de artă), prezența unor lucrări pline de acțiunea și de expresia realului. Lucrări dintre cele mai diferite se află la un nivel de realizare ce mărturisește grija realizatorilor pentru calitate, dar, în același timp, și dorința de a cuprinde în imagine ceea ce realitățile din trecut sau de astăzi au mai vrednic de luat în considerare. Făptui se datorează pe de o parte prezenței unor artiști ca Ion Irimescu, Ion Popescu-Negreni, Margareta Sterian, Ileana Balotă ce punctează cu prestigiu continuitatea modernă a tradiției, cit și unor foarte cunos- euți artiști cum ar fi Ion Pacea, Alin Gheorghiu, Vasile Grigore, Viorel Mărginean, Gh. Iliescu Căli- nești, Constantin Baciu, Mihai Co- șan, a căror artă se reclamă de la condițiile 'distinctive ale fenomenului social în care se integrează.Spiritul militant, atitudinea moral angajată față de promovarea ideilor de libertate și independență națională, de dreptate socială, de respect al demnității umane au o puternică și îndelungată tradiție în artele plastice românești. Artiști de frunte, asemenea creatorilor din alte domenii, au fost puternic legați de lupta pentru îndeplinirea năzuințelor poporului, au exprimat în opera lor aceste năzuințe și tot ce avea și are mai ales, mai viabil umanitatea românească. Alte lucrări, moderne, adaugă tradiției noi sensuri. Am aminti astfel lucrarea lui Ion Stendl. Evocarea unuia din eroii luptei pentru independență — căpitanul Valter Mărăcineanu — capătă in interpretarea pictorului o originală mo- 

sional, cultural, de cunoaștere in general. Au sporit considerabil efectivele detașamentelor muncitorești din ramurile de perspectivă, promotoare ale progresului tehnic de vîrf. Făurirea unei baze tehnico-materiale moderne, de inaltă tehnicitate, dezvoltarea și perfecționarea formelor de organizare și * conducere. afirmarea puternică a noii revoluții teh- nico-științifice au condus la formarea unui nou profil social și spiritual al muncitorilor, la o clasă muncitoare nouă, o clasă care, așa cum se aprecia in Expunerea din noiembrie 1988, se apropie tot mai mult de „o clasă muncitoare intelectuală".Creșterea rolului conducător al clasei muncitoare nu inseamnă in nici un fel diminuarea rolului celorlalte clase și categorii sociale, micșorarea importantei și cu atit mai mult împingerea lor pe un plan secund. Misiunea istorică a clasei muncitoare. așa cum a fost ea definită de întemeietorii socialismului științific, cum a fost afirmată in' zeci și zeci de ani de luptă revoluționară, de muncă eroică, este aceea de a sesiza cerințele obiective ale dezvoltării, fie a Uni pe platforma comună a progresului social celelalte clase și categorii. toate forțele interesate in triumful unei societăți a dreptății, egalității, bunăstării. în acest proces dialectic, idealurile clasei muncitoare se interferează și se întrepătrund eu cele ale țărănimii, intelectualității, ale celorlalte categorii sociale, unitatea lor fiind hrănită de interese obiective și de durată, de dorința de a accentua dezvoltarea socială în lumina generoaselor valori ale socialismului.Specificul și complexitatea producției moderne generează procese obiective de apropiere între clasa muncitoare și intelectualitate, cu precădere cea tehnică. însăși complexitatea procesului dezvoltării contemporane, rapiditatea transformărilor și mutațiilor determinate de revoluția tehnico-științifică contemporană stimulează această apropiere, impun ca o condiție esențială a soluționării acestor probleme nu numai conlucrarea activă dintre clasa muncitoare și intelectualitate, ci îngemănarea lor in procesul de largă perspectivă al omogenizării sociale, al formării poporului muncitor unic. •Practica socială, înaintarea construcției socialiste contrazic in mod evident teorii mai vechi sau mai noi privind „diminuarea" sau „dispersarea" rolului clasei muncitoare ori pretinsa ei „incapacitate" de a conduce, orienta și stăpîni procesele dezvoltării contemporane. Indiferent de pe ce poziții sint făcute asemenea aprecieri — care, în esență, sînt emanația ideologiei burgheze — ele 

dalitate de semnificare capabilă să afirme valorile morale ale luptei. Există în această lucrare o sublimare în expresiv și monumental a luptei care a dus la cucerirea independenței, o glorificare eroică a ei făcută insă fără emfază. Mai ales in pictură — domeniu la care ne vom referi mai pe larg — o variată tematică sOcial-istorică este de natură să îmbogățească, să lărgească orizontul gîndirii plastice, să contribuie la realizarea unor adevărate sinteze moderne care se sprijină insă pe fertile tradiții naționale. Dorința de a cuprinde în imagine procesele constructive care noastră, chipul celor România socialistă aduc vizitatorilor actualei expoziții imaginea lumii in care trăim, contribuie o dată mai mult la reliefarea actualului climat ideologic și estetic.Foarte multe din imaginile picturii se referă la realitatea construită de om, la obiecte care au concretizat efortul său de gîndire. Conșțienți fiind că procesul de modernizare nu poate insemna o totală rupere de trecut, mulți dintre pictori au integrat structurilor moderne ciștiguri importante de luciditate și meșteșug înregistrate de-a lungul istoriei artei românești. în spiritul acestei tradiții, am descifrat și dorința de a implica in lucrări tot ceea ce realitatea contemporană oferă vital și plenar, emoționant și pilduitor. O nostalgică evocare a unei străzi bucureștene, făcută de Spiru Vergu- lescu, un peisaj de toamnă de Ion Grigore, „Construim cartiere noi" I de Eugen Popa aduc, în actuala expoziție. un realism al permanențelor cu o generoasă deschidere spre spațiul social. Iar dacă in „Covor de dealuri" peisajul devine in interpretarea Ginei Hagiu mai mult o evocare a teluricului care se reclamă în egală măsură de la o imagine reală, dar și de la sugestivitatea îmbinărilor cromatice ale scoarței populare, in alte peisaje, realizate de Marius Cilievici sau Miroea Ve- lea, punctul de pornire il constituie o realitate trăită cu care privitorul este în chip neașteptat confruntat. Sint. imagini în care puterea de concretizare a materiei emoționale se ridică la valoarea metaforei. Sub semnul unei aparente ordonări geometrice, o natură statică de Constantin Blendea („Compoziție") este o pictură a sensibilității al cărei lirism sobru este accentuat de forța iradiantă a culorii, rațional, cartezian Ștefan Sevastre la nu exclude poezia istoric Marin presiei ■poziția de Costin Neamțu și, de aici, spre incantațiile griului ușor valorat din naturile statice semnate de Catrinescu, actualul Salon o gamă extrem de largă a tăților de expresie.Frumusețea naturii a fost adeseori în strînsă legătură musețea creată de mintea omului. Nu puține sint care evocă chipul .omului contemporan. „Tinerețe" de Geta Mermeze sau „Portret" de Elena Greculesi, „Floare albă" de Elena Uță Chelaru sau „Compoziție" de Vasile Pop Ne- greșteanu — simbolică invocare a viitorului, se disting prin elocvența culorii. Mulți dintre expozanți și-au diversificat capacitatea de a aborda, cu personalitate, repertoriul vast al peisajului și naturii statice. De la evocare la interpreta- 

De la aspectul al lucrărilor lui gravitatea care și nici concretuldin „Omagiu lui Coresi" de Gherasim sau rigoarea ex- lirice și coloristice din corn- * cu obiecte populare semnată
Gabriel prezintă posibili-elogiată cu fru- și mina lucrările

lasă să se întrevadă atitudini și raportări deformatoare la concepția despre lume și societate a clasei muncitoare, lipsa unui atașament durabil și profund la categoriile și principiile ideologiei revoluționare. Or, tocmai acest atașament la categoriile spcialismului științific, puterea de a le îmbogăți și dezvolta creator reprezintă „proba de foc" a fidelității față de teoria revoluționară.în strategia generală a partidului nostrti privind construcția socialistă este puternic subliniată ideea că înaintarea spre comunism implică participarea largă a poporului la . conducerea societății, și în primul rind a clasei muncitoare. în acest sens, pe lingă formele cunoscute ale democrației reprezentative, ale căror atribuții au fost considerabil lărgite, s-a creat un ansamblu de noi forme și structuri ale democrației muncitorești directe. De la adunările generale ale oamenilor muncii, consiliile oamenilor muncii, organismele controlului muncitoresc de stat și cele ale oamenilor muncii pină la Congresul consiliilor oamenilor muncii, s-a închegat un sistem armonios de conducere, unic în felul său, care asigură participarea nemijlocită, atit la nivelul unităților economico-sociale, cit și la nivel național, a tuturor oamenilor muncii, la conducerea economiei, a întregii vieți economico-sociale.Așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, „adevăratul pluralism și caracterul democratic al acestor organisme este asigurat prin prezența ca deputați în Marea Adunare Națională și in consiliile populare a reprezentanților direcți ai clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ai tuturor oamenilor muncii, fără nici o deosebire".O cerință esențială pentru întărirea rolului conducător al clasei muncitoare. cerință subliniată cu putere de către secretarul general.al partidului, este ca muncitorii înșiși să ocupe in tot mai mare măsură funcții de conducere in toate domeniile vieții economice, politice, sociale. Așa cum releva tovarășul Nicolae Ceaușescu, „nu ne putem mulțumi numai cu teza că clasa muncitoare își îndeplinește rolul prjp intermediul celor cărora le dă mandat. Este bine și așa, dar este și mai bine, și mai necesar ca muncitorii să participe direct la conducere".Este un imperativ care și-a găsit și iși găsește expresia in ridicarea a noi și noi activiști, a noi cadre de partid și de conducere din rindul clasei muncitoare. Proces firesc, deoarece partidul nu constituie o entitate abstractă, partidul sînt oamenii care il alcătuiesc, iar întărirea rolului de conducător politic al partidului este nemijlocit legată de promo

rea subiectivă a naturii, „Flori din Transilvania" de Vasile Savonea, „Livada" de Mihaela Nica, o natură statică de Vasile Parizescu, „Primăvara la malul mării" de Rodica Anca Marinescu sau un peisaj marin de Victoria Alexiu aduc, de fiecare dată altfel, accente de lirism, » de sensibilitate. Deși modalitatea de exprimare este diferită, comună ră- mine încercarea multor pictori de a concilia ideea cu sehsibilitatea. Astfel, în lucrările semnate de Cornel Mermeze, Bogdan Molea, Ruxandra Papa, Carolina Iacob, Carmen Lucaci plasticitatea imaginii se asociază sensului pentru a oferi imaginației inedite posibilități de dezvoltare.Dincolo de modalitatea concretă a exprimării, din totalitatea selecției de pictură prezentate acum răzbate opțiunea limpede de a descifra, prin intermediul limbajului artistic, realități specifice țării. Se află, aici, o atitudine profund angajată, o atitudine care implică în sensul cel mai înalt noțiunea de patriotism. Varietatea la care ne-am referit este o realitate caracteristică stadiului actual de dezvoltare a picturii noastre. Ea dovedește nu doar amploarea fenomenului artistic românesc, ci și capacitatea creatorilor de a aborda un repertoriu tematic la fel de bogat.
Marina PREUTU

producție a Casei de o interesantă propu-„Miracolul**, filme patru : nere cinematografică. O și mai interesantă experiență creatoare, din multiple perspective. Acest film, realizat de Tudor Mârăscu (regie și scenariu) și IOn Băieșu (scenariu), ilustrează exemplar ce înseamnă pentru un adevărat artist (preocupat deopotrivă de exigențele realismului și cele ale domeniului pe care îl slujește) nemulțumirea creatoare și (in strinsâ legătură cu aceasta) ce înseamnă a răspunde unei comenzi sociale ; a o „executa** cu adevărat* la nivelul unui act artistic autentic. îmbinind cerințele reflectării unor semnificative realități umane, sociale, economice cu propria viziune estetică. După cum, același film mai sugerează cit de bogate, complexe, dar și subtile pot fi relațiile dintre perspectiva documentară și cea artistică, ce cristalizări în timp, prin reflexivitate, presupune schimbarea de „registru** de la una la cealaltă.Să începem așadar cu faptul că la originea acestui demers creator s-a aflat, intr-adevăr, ceea ce numim „comanda socială", spunem așa, firesc ca fenomenul, evenimentul, de la Dăbuleni (ori cel gea), unele dintre cele mai spectaculoase izbinzi ale revoluției noastre agrare cu tot ce a însemnat el ca voință și performanță umană, să rețină la un moment dat atenția celor ahgajați în elaborarea epopeii cinematografice naționale, preocupați a fixa pe, peliculă împrejurări, fapte, atitudini, chipuri semnificative pentru marile realizări obținute în anii noștri. Fiindcă ceea ce s-a întîmplat în aceste locuri reprezintă, fără indoială. o foarte mare înfăptuire. constituindu-se intr-un exemplu concret al felului in care mai întii o fabuloasă aspirație, o utopie, apoi doar visul unui mare om de știință (Gheorghe Ionescu Siseșt) pot deveni realitate. Deșertul de două sute de mii de hectare recuperat și transformat minune, depășind cea mai îndrăzneață fantezie) intr-o cimnie roditoare a reținut adesea ochiul, condeiul, cindurile reporterilor și nu a 

'Era, ca să „acțiunea", „miracolul" din DobrO-

(ca printr-o

varea muncitorilor în diferite funcții de conducere, organizare și control in toate domeniile de activitate. Realitățile din patria noastră demonstrează cu putere preocuparea pentru a asigura și extinde participarea nemijlocită a muncitorilor la viața politică și eco- nomico-socială. Astfel, în ce privește compoziția socială a partidului, componența organelor colective de conducere din toate sferele activității economico-sociale, ale democrației muncitorești-revoluționare, muncitorii ocupă un loc însemnat. Ponderea muncitorilor în cadrul partidului se ridică la 55,7 la sută. Dea- semenea, în cadrul organelor colective de conducere de la nivelul întreprinderilor. fabricilor și secțiilor, muncitorii, maiștrii și tehnicienii au o pondere de 50 la sută, la nivelul centralelor de 33 la sută, la cel de conducere a ministerelor și celorlalte organe ale administrației de stat de peste 25 la sută.Cum este și firesc, pentru ca promovarea in funcții de conducere a cadrelor provenite din rindurile clasei muncitoare să-și dovedească, eficiența, formele democratice de conducere să-și pună în lumină disponibilitățile, pentru ca insuși rolul conducător al clasei muncitoare să fie îndeplinit in tot mai bune condiții este necesar să se asigure continua ridicare a pregătirii politice, profesionale, culturale și, științifice a celor ce muncesc. Cultura de specialitate și ideologică, orizontul de cunoaștere, capacitatea de interpretare, de sesizare și implementare a noului decid în condițiile de azi calitatea și eficiența actului de conducere — și ele trebuie să devină însușiri definitorii ale fiecărui om al muncii.Rolul social conducător al clasei muncitoare reprezintă chezășia trainică a aplicării consecvente, neabă-, tute a principiilor socialismului științific, a înfăptuirii tuturor programelor de dezvoltare socialistă a patriei. în lumina acestui adevăr fun* damental, partidul nostru acordă o a- tenție deosebită cultivării permanente a spiritului revoluționar, care din- totdeauna a caracterizat clasa .muncitoare, dezvoltării capacității de a soluționa problemele ce se ivesc, de a învinge Si depăși greutățile, pentru a asigura mersul neintrerupt al măreței opere de edificare a noii societăți.Purtătoare a unor glorioase tradiții revoluționare, clasa noastră muncitoare va ști printr-o angajare exemplară, prin eforturi susținute, prin competentă și dăruire să amplifice succesele dobindite pină acum, să adauge noi realizări chipului scump al patriei noastre. Republica Socialistă România.

Centrul de «cultură și creație pentru tineret „Cîntarea României" din Rîmnicu Vilcea Foto : S. Cristian
BBBBBBBBOBBBB BBBBBBBBBB BBHfost ocolit nici de cineaștii documentariști. De aici pină la un film artistic nu era insă... doar un pas. Căci, intr-adevăr, este dificil să îmbini fericit subiectivitatea imaginativă cu sentimentul datoriei de a restitui cit mai mult din dimensiunile și aspectele unei impresionante realități obiective, din eroismul asumat firesc și consacrat prin faptă, fapta revoluționară, al unor oameni pe care i-ai putut cunoaște, cu care ai putut sta de vorbă.
Imagini ale eroismului muncii 

și creației contemporane
De la filmul documentar la ficțiunea cinematografică

. i■Scriitorul Ion Băieșu a mărturisit la conferința de presă ce a precedat f lansarea acestui film, că a scris citeva sute de pagini și mai multe variante. Nu e lipsit de interes că aportul celui de-al doilea scenarist, Tudor Mărăscu, care este și regizorul filmului, are ca punct de pornire o primă documentare făcută cu aproape douăzeci și cinci de ani în urmă pentru un scurt-metraj (cu aspecte ce au reverberat profund in memorie), apoi una „la zi“ — care, ambele, au și stimulat o matură perspectivă artistică. „Filmele noastre reflectă incă prea puțin ceea ce se întimplă in diverse locuri din țară, individualitatea unor grupuri umane, personalitatea oamenilor, faptele lor de muncă impresionante. Realitatea copleșitoare de la care am pornit* a fost. de natură să ne întărească în dorința de a transmite un mesaj tonic, optimist, de a pleda pentru faptul că putem renaște, iu- tem conViețui frumos" — mărturisea Tudor Mărăscu. Cunoașterea vieții,

O imagine cotidiană in sălile Muzeului județean Suceava: emoționante intilniri ale elevilor cu istoria eroică a patrieiFoto : S. Cristian
Audiții de muzică 

româneascăPrimele audiții de muzică simfonică și camerală ale începutului de an vădesc interesul constant al instituțiilor noastre artistice de profil de a include in repertoriu lucrări din creația contemporană românească, piese inspirate din momente de seamă ale istoriei naționale, din prefacerile structurale, fără precedent, din anii construcției socialiste. Filarmonica din Timișoara a prezentat recent o primă audiție absolută cu tematică istorică — Simfonia I „1907" de Cornelia, Tăutu.Pentru a doua parte a lunii este programată o primă audiție absolută de muzică românească — cantata „Ca om a) țării" de Liana Alexandra — creație cu un profund mesaj patriotic, revoluționar, ce va fi oferită de filarmonicile din București și Timișoara.Centenarului trecerii în eternitate a două personalități ale culturii românești și universale — Mihai Emi- nescu și Ion Creangă — ii sînt dedicate concertul pentru orchestră „Eminesciana" de Pascal Bentoiu, prezentat de Filarmonica din Iași, și suita de patru miniaturi pentru orchestră de cameră „Creangaiana" de Tudor Ciortea, inspirată din „Amintiri din copilărie", primă audiție a Filarmonicii din Capitală. (Agerpres) 

a oamenilor, impact sufletesc și, totodată, căutare stilistică plină de personalitate — iată citeva din treptele care au dus la evitarea unui film construit dezinvolt pe banalizata formulă: o promoție de absolvenți — mai veseli sau mai serioși — face minuni (formulă care s-a soldat, nu o dată, cu propuneri convenționale), sau la o peliculă cu caracter științific ori propagandistic, la un film artistic notabil, închinat luptei omului cu natura și cu o 

mentalitate seculară ; cunoașterea vieții in profunzimea și complexitatea ei — iată ce a dus la un film surprinzind, sensibil, emoționant» amprenta pe care mediul o pune asupra unei comunități și culminind prin a omagia „omul care sfințește locul" — erou al muncii, protagonist al unor transformări revoluționare care includ și geografia fizică a țării, dar și configurația morală a oamenilor ei.Avind drept „ramă", cadru, ima7 gini de documentar, „Miracolul" este un film grav, dramatic, de atmosferă și de stare ce începe prin a evoca (prim termen al unui contrast spectaculos) o natură ostilă, din încleștarea cu care oamenii par a fi ieșit învinși, singura lor victorie fiind supraviețuirea Și demnitatea morală. Pe de o parte, așa cum ne-o transmit foarte expresive imagini : nisipul, monotonia și liniștea întinderii lui nesfirșite, cind blind, cind semeț vălurite, liniște contrazisă-subit și violent de agresivitatea

Forța de influențare 
a exemplului personalîn grupul celor care asistau la afișarea materialelor la noUa ediție a gazetei de stradă din fața primăriei dip Tulnici ne aflam și noi. Cu totul întimplător. Materiale scurte, scrise cu litere îngroșate de urmă unui creion cu pastă. Unele rînduri erau subliniate. Unul dintre „articole" — ca mărime nu trecea de o jumătate de coală de hîrtie — era încadrat în chenar pentru a atrage atenția în mod deosebit : premierea unei localnice la un concurs național de proză scurtă. Noutățile de „ultimă oră" mai cuprindeau evidențierea unui sat intreg fruntaș la onorarea contractelor de lapte și carne ; la rubrica „Așa, nu!“, cetățenii unei ulițe erau întrebați ce au de gind cu angajamentul luat pentru mai buna' gospodărire și înfrumusețare a localității. Se citea in liniște. Comentarii ici-colo, citeva cuvinte aruncate peste umăr către rindurile din spate : „De așa premiu o fi aflat și țara", „De“, „Așa nu 1“ zic și eu, „Ce mai, țara începe cu pragul casei noastre, cu munții și apele de aici, cu noi...**.Ne-am amintit de acest episod zilele trecute, cind, nu întimplător, ne-am propus să străbatem satele Vrancei pentru a cunoaște la ea acasă activitatea politico-educativă cu noutățile ei de „ultimă oră".La Bolotești, tovarășul Ion Drăgan — secretar adjunct cu problemele muncii de propagandă al comitetului comunal de partid — a început ziua de muncă la sediu. „Pentru citeva ore. ni s-a spus, restul programului în teren". Masa de lucru, acoperită cu postav, era ocupată de citeva tabele. un dosar voluminos, registrul agricol și caietul de Însemnări al secretarului.— Toată această „arhivă" — ne spunea interlocutorul — cuprinde date legate de planul și realizarea fondului de stat de la sectorul populației. Cite ceva mai cunoaștem noi, nu , este un domeniu străin muncii de propagandă, dar acum a venit momentul potrivit pentru a „opera" in teren cu exemplele intr-adevăr semnificative, bune sau rele. Sintem la început de an, cunoaștem pe fiecare gospodărie in parte ce s-a realizat, știm ce trebuie îndeplinit în acest an. „Statistica" la care lucrez acum face parte din pregătirile pentru instruirea peste citeva zile a activului din domeniul activității politico-educative și de propagandă.*— Activ ce va „opera" cu exemplele date.— Și care vor fi, fără indoială, completate, a continuat interlocutorul. Mai mult chiar, ne gindim să dăm o orientare folosirii acestor exemple de la caz la caz. Cunoaștem oamenii din comună și fiecare in parte acceptă un mod anume de a se lăsa convins, lămurit. Din experiență am desprins că o bună influență o au fruntașii in onorarea contractelor de produse agroalimentare la stat. Anul trecut, de exemplu, Mitică Murgeanu, din satul Ivănești, a determinat 10 familii să încheie contracte, el fiind in primul rind un bun exemplu. Așa că activul nostru va fi lărgit și prin 

însemnări 
din localități vrîncene

dezasperantă a naturii ; căci, în zilele de vînt, „dunele se pun pe roate", pulberea fină pătrunde in case, in mincare, in așternuturi, în ochi și in suflete. Pe de altă parte : la „o margine de lume", unde pare „a nu se mai întimplă nimic" și în care au rămas, cu rare excepții, doar bătri- nii — oameni rezistind condițiilor aspre ale vieții (pustietate, asprimea și șuieratul obsedant al vîntu- lui, puținătatea apei) ; oameni aparent însingurați și nesociabili, dar 

vădind, la nevoie, o impresionantă solidarizare sub semnul unui cod moral riguros, dominat de omenie. Statornici pe locurile pe care s-au născut, acești oameni privesc cu neîncredete și chiar cu dispreț pe cei care ii abandonează grabnic, fugind in locuri mai comode, și tratează cu funciară neincredere pe noii veniți.Ostilitatea naturii, rezerva oamenilor, rătăcirea prin urgie, varii eșecuri, dureroase sacrificii (Năsta- se, îngropat de furtună cu cal-cu tot. in picioare, ca regii sciți) nu il vor demobiliza pe tînărul inginer care e protagonistul filmului. O voință de creație specifică omului contemporan se îmbină în ființa sa cu o mare capacitate de mobilizare (specialiști, consăteni, foruri), filmul (care conține și sugestia sobră a unei frumoase și dureroase povești de dragoste, condamnată la neîmplinire) relevind convingător, dincolo de dir- zenie și credința într-o idee, puterea personajului de a cuceri oameni și 

atragerea gospodarilor fruntași, cum sint Gavriloiu Rașcu, Vasile Adam, Ionel Alexandru ș.a. Faptele bune conving și de ce nu le-am folosi atunci cind ne stau la îndemînă ? De altfel, „inventarul" lucrurilor bune și rele îl realizăm săptămînal, cu prilejul analizelor la care participă factori cu munci de răspundere, din comună. Așa că nu ducem lipsă de exemple „la' zi“ pentru activitatea de propagandă, politico-educativă.La Năruja — așezare situată în „inima țării de piatră a Vrancei" — aceleașj preocupări ca la Tulnici, Bolotești sau in altă localitate : de a face din activitatea politico-educativă și de propagandă un participant activ și permanent la rezolvarea intereselor oamenilor, ale obștii, de a fi „în rind cu . țara", cum ni s-a spus aici. Din multitudinea formelor utilizate în acest scop, una însă se detașează, conferind Nărujei,vieții politice,cultural-educative și artistice de aici un specific aparte.Să notăm mai întii că la Năruja activează 15 formații artistice, plus ansamblul școlii generale, plus școala populară de artă cu iscusiți meșter în arta prelucrării lemnului. Cu. an în urmă s-a construit un cămin cultural cu o sală de spectacol de 240 locuri și apoi s-a mai construit (meșteri locali, materiale din zonă) un teatru de vară.— Ne-am gîndit — ne spunea tovarășul Stan Colocioiu, secretar adjunct al comitetului comunal de partid — să folosim în munca politico-educativă și de propagandă și acest larg activ cultural-artistic pe care l-am creat, de fapt să îmbinăm mai bine cele două sfere de activitate, care, în mod firesc, nu pot fi separate una de alta. Să răsfoim citeva din textele brigăzii artistice ; de exemplu : secția de covoare a depășit planul la export, cinste silvicultorilor care au stăvilit degradarea munților, la ferma de oi unii ciobani se prefac că își fac meseria, cetățenii cutare și cutare stau mai mult în restaurant decit la muncă, bune și rele în gospodărirea comunei și toate acestea spuse în fața a sute de oameni. Iată, aici, textele montajelor literar-artis- tice : ce se întimplă în țară, ce se în- timplă la noi, ce vrem să mai facem in comună, ce planuri are țara. Mai nou, ne străduim să punem pe p cioare. așa cum trebuie, activitatea i grupuri mai mici de oameni, să lăsăm loc mai mult discuțiilor, întrebărilor și răspunsurilor,- exprimării gînduri- lor și atitudinilor într-o problemă sau alta. Ca formă, am organizat pinâ acum 12 cercuri de educație socialistă și am ținut seama să „prindem" toate satele componente ale comunei. Și, după cum ne dăm noi seama, rosturile acestor cercuri sint pe un drum bun....Intr-adevăr, rosturile activității politico-educative și de propagandă își găsesc drumul cel bun cind oamenii cunosc și înțeleg rosturile lor de părtași activi la treburile obștii, ale țării.
Dan DRAGULESCU corespondentul „Scinteii"

de a-i solidariza. Și astfel, „Miracolul". ale cărei prime secvențe evocau o tristă imobilitate imemorială, se încheie, tonic, cu imagini ale pasivității și scepticismului definitiv infirmate de lanurile roditoare — sfirșitul fericit fiind o consecință firească a unei demonstrații făcute cu convingătoare mijloace artistice.Un merit deosebit al filmului — fie că este vorba de imagine, fie de dialog, fie de gesturi și mișcări ce amintesc un ritual — constă în remarcabila voință de stil, sub semnul unui limbaj sobru, esențializat, cu trimiteri simbolice, folclorice și mitice, cu sugestii ideatice și de formă autohtone și universale, eterne și actuale totodată, tinzind să capteze sugestiv ambiguitatea trăirilor, gesturilor, amploarea și profunzimea misterului uman. Și este interesant de observat că acest stil este, in cazul lui Tudor Mărăscu, rodul îmbinării dintre mai vechi opțiuni expresive și imperativul raportării la realitatea pe care s-a angajat să o reflecte, să o transfigureze.Situațiile din film își trag seva șl din interesul prezentat de personaje puternice, bine individualizate, tulburătoare, personificînd aspirații, atitudini morale și existențiale. Sensibilele punți de comunicare stabilite în echipă s-au reflectat și în calitatea și armonia imaginii (Cristian Comeagă), a decorului și costumelor (Mircea Tofan—Carmen Pușcariu), a muzicii și coloanei sonore (Călin loachimescu—Aii Yenner) și, nu in ultimul rind, in ținuta interpretării.Și aceasta fie că este vorba de vigoarea și vitalitatea, atit de nuanțate de gind, pe care Anton Tauf le conferă protagonistului, fie de expresivitatea picturală și elevația tragică a jocului Florinei Luican (a- ceastă altă „femeie a nisipurilor", cu o acută conștiință a datoriei și cu un puternic instinct al vieții trădate)», ori a interpretului lui Năstase (Colea Răutu), ca și a celorlalți actori, care dau reverberație conflictelor exterioare, sugerind tulburătoare tensiuni interioare.
Natalia STANCU
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RE POR TAJE ®NOTE 9 INFORMA ȚII
CARAȘ-SEVERIN

Panoramic județean
0 Răspunzînd ln- sufletitoarelor îndemnuri adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, minerii din Anina au trecut cu exemplară dăruire la înfăptuirea sarcinilor de plan pe 1989, _ an hotăritor al actualului cincinal, încă din primele zile ale lunii ianuarie in fruntea întrecerii socialiste, desfășurată sub deviza „Țării cit mai mult cărbune !“, se situează formațiileconduse de Dumitru Dobre, GheorgheCiovnicu și Valentin Negritaș, care au extras. suplimentai- peste 500 tone cărbune.© Pe baza unei fructuoase colaborări între Combinatul siderurgic din Reșița și întreprinderea . „Elec- tromureș" din Tîrgu Mureș, la oțelăria Si- mens Martin din orașul de pe malurile Birzavei au fost introduse în aceste zile in procesul de producție 10 noi termocuple, care înregistrează temperatura exactă din cuptor, permițind optimizarea elaborării șarjelor.0 Cu 15 zile înainte de termen au fost finalizate lucrările de reparații la trei pompe de mare capacitate necesare captării și evacuării apelor subterane din abatajele întreprinderii miniere Cozla. Autorii acestei performanțe sint Gheorghe Ursu, Doru Mărgăian, Adrian Plate gă. Doru Mureșan, Gherhard Taubner, Dănuț Becica si ceilalți colegi din formația de lăcătuși, apar- ținind uzinei de repa

rații utilaj din cadrul Combinatului minier. „Banat-*. — Anina.© Pentru mai buna aprovizionare a locuitorilor din noul cartier Intrare Nord din orașul Caransebeș a fost deschisă o nouă unitate comercială. Tot în această localitate au început probele la noua centrală termică nr. 9 din cartierul Balta Sărată, un cartier realizat cu un grad sporit de confort, in care s-au mutat, îndeosebi, oameni ai muncii de la combinatul de prelucrare a lemnului.© Organizarea superioară a producției și' a muncii in cadrul- secției de producție industrială a Întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă Caraș-Severin a permis expedierea la export, încă din primele zile ale anului, a circa 11000 perechi de rampe mobile pentru autoturisme. Pentru desfășurarea corespunzătoare a fluxului la acest produs deosebit de solicitat. a fost organizată o linie complexă "pentru . debitare, sudare, vopsire și uscare.® „Pentru anul 1989 atelierul de creație al UJECOOP Caraș- Severin — ne informează șefa acestui atelier. Liana Stănes- cu — a propus aproape 600 noi modele de îmbrăcăminte. Multe dintre acestea au și fost contractate de beneficiari interni și parteneri de peste . hotare**.

0 Pentru oamenii muncii din județul Caraș-Severin, în ultimii ani au fost date in folosință peste 8 200 apartamente confortabile. în ultimele zile ale anului, trecut au fost predate la cheie noi blocuri de locuințe în municipiul Reșița.® De la Oficiul județean de turism Caraș-Severin sintem informați că în 35 de unități au fost găzduiți în 1988 cu peste 30 000 de turiști mai mult de- cit in 1987. între cele mai recente atracții pentru petrecerea plăcută și utilă a timpului liber — pe lingă vestitele stațiuni Băile Her- culane și Muntele Se- menic — se numără hotelul „Sebeș** de pe Muntele Mic (cu o capacitate de 304 locuri) și hotelul „Scorilo" de la Poiana Mărului (382 locuri).
0 La Iablanița a fost terminat și dat în circulație un nou pod din beton lung de 32 metri, - construit în regie proprie. Tot cu sprijinul cetățenilor au inceput lucrările de introducere a apei potabile in această localitate.© Marmura de Ruș- chița. atit de cunoscută și apreciată în țară și peste hotare, a inceput să fie prelucrată și pe plan local in cadrul secției de mică producție a consiliului popular comunal Rusca Montană. Se execută aici mozaic. placaje, obiecte casnice, decorative si utilitare, precum si praf de marmură pentru construcții.

Ion D. CUCU

CODLEA : Resursele 
energetice secundare — 

superior valorificateLa întreprinderea ..Colorom** din Codlea s-au incheiat lucrările de recuperare și punere în valoare a resurselor energetice secundare. Este vorba de căldura conținută în condensul de fabricație, care înainte se pierdea. In urma . lucrărilor efectuate, aceasta este folosită acum la încălzirea și prepararea apei menajere pentru 559 apartamente, economisindu-se pe această cale o însemnată cantitate de combustibili. O altă parte a căldurii rezultate din condens este utilizată in procesul de tratare biologică a apelor reziduale din întreprindere. (Nicolae Mocanu).
MEHEDINȚI : Viitoarele 
centre agroindustriale 
pe calea modernizăriiViitoarele centre agroindustriale din județul Mehedinți pășesc ferm pe calea urbanizării. în frunte cu deputății, meseriașii de la sate participă la realizarea unor importante obiective social-culturale și edilitar-gospodărești. Proiectate in raport de specificul fiecărei zone, prin valorificarea tradițiilor locale, noile blocuri de locuințe schimbă tot mai mult înfățișarea viitoarelor centre agroindustriale prin confortul și dotările pe' care le oferă locatarilor lor, prin integrarea armonioasă în ansamblul construcțiilor existente și al celor care se vor înălța in perioada următoare. Astfel, in comuna Șimian s-au dat in folosință 215 apartamente, în comuna Cujmir — 96, la Bala — 65. în comunele Livezile. Gogoșu, Șișești, Pătulele, Bălăcită și Bicleș se află in construcție noi apartamente. Numai în aceste localități, rețeaua de alimentare cu apă potabilă s-a extins cu aproape 30 kilometri, s-au dat în folosință noi dispensare umane, policlinici și spitale, școli, magazine comerciale și unități prestatoare de servicii pentru populație. (Virgiliu Tătaru).

SPRIJIN DEPUN RECENSĂMÎNTULUI
(Urmare din pag. I)cialiste din țara noastră), care urmează să aibă loc in perioada 20—28 ianuarie, se înscrie cu semnificații deosebite intrucît rezultatele acestei acțiuni sint menite să reliefeze in primul rind modul cum s-au îndeplinit prevederile planului pe anul 1988 cu privire la creșterea efectivelor de animale. Totodată, rezultatele recensămintului urmează să stea la baza unor noi măsuri teh- nico-organizatorice ce se impun a fi luate in continuare atit la nivel național, cit și în profil teritorial —— pină la nivel de comună și sat — pentru realizarea în condiții optime a planului pe anul 1989, a prevederilor actualului plan' cincinal, pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-lea al P.C.R.în vederea pregătirii și efectuării recensămintului animalelor din acest an au fost elaborate, ca și in anii anteriori, planuri de desfășurare a lucrărilor recensămintului pentru Comisia centrală și comisiile teritoriale, care cuprind — în spiritul orientărilor și indicațiilor conducerii partidului — in mod detaliat, sarcini precise cu termene și responsabilități atit pentru perioada de organizare și pregătire, cit și pentru cea de desfășurare a acestei importante acțiuni. în prezent, toate comisiile comunale, orășenești și municipale dispun de întregul material necesar pentru efectuarea în condiții optime a tuturor lucrărilor. De asemenea, pentru asigurarea premiselor cuprinderii in totalitate a gospodăriilor șl înregistrării întregului efectiv de animale de pe tot cuprinsul țării s-a efectuat sectorizarea teritoriului la comune, orașe și municipii. iar pentru recenzarea animalelor aflate in afara perimetrului construibil al localităților s-au constituit zone, teritoriale de recensă- mînt. Consiliile populare au asigurat întregul personal necesar recensă- mîntului. recrutat, potrivit prevederilor decretului, din rindul cadrelor tehnice agricole, personalului consiliilor populare și altor cadre de specialitate cu o bogată experiență in lucrări de acest gen, care cunosc bine unitățile socialiste, specificul local in creșterea animalelor, precum și pe crescătorii individuali de animale din localitățile în care aceștia vor efectua recensămintul.în cadrul instruirilor care au avut loc s-a pus un accent deosebit pe cunoașterea sarcinilor și răspunderilor ce revin întregului personal pentru efectuarea unui recensămint real, în strictă conformitate cu prevederile decretului, prin luarea la cunoștință, sub semnătură, de prevederile acestuia, pe însușirea temeinică a normelor organizatorice și metodologice, a conținutului indicatorilor cuprinși in formulare, a tehnicii de efectuare a recensămîntului, rele- vîndu-se in mod deosebit obligativitatea prevăzută în decret ca recen- zorii să viziteze în mod obligatoriu fiecare gospodărie, iar după declararea animalelor de către proprietari să verifice exactitatea datelor declarate prin numărarea lor la fața locului.în scopul informării tuturor cetățenilor asupra importanței acestei acțiuni ample, a necesității stabilirii reale a efectivelor de animale, a obligației crescătorilor de a declara corect numărul de animale pe care îl dețin și de a înlesni numărarea acestora la fața locului, se desfășoară in fiecare localitate intense acțiuni de popularizare a recensămintului, folosindu-se in acest scop toate mijloacele de informare im masă— acțiuni care vor continua și in perioada de înregistrare a efectivului de animale.în aceste zile premergătoare declanșării lucrărilor de înregistrare, membrii și delegații comisiilor județene de recensămint trebuie să fie prezențl în localitățile ce le-au fost

repartizate, pentru ca împreună cu comisiile de recensămint. comitetele (birourile) executive ale consiliilor populare și recenzorii-șefi să verifice și să asigure ca toți recenzorii să aibă, asupra lor materialele necesare pentru începerea, lucrărilor de recensămint, să asigure cunoașterea da către aceștia a sectoarelor in caro își vor desfășura activitatea, să ia măsuri cu maximum de operativitate de înlocuire cu .recenzori dă rezervă a celor care din motive obiective nu mai pot lua parte la această activitate, creîndu-se astfel toate condițiile necesare, desfășurării normale a înregistrărilor in toate sectoarele.De asemenea, comisiile comunale, orășenești și municipale, împreună cu recenzorii-șefi, cu recenzorii și cu membrii echipelor de verificare trebuie să se întrunească in aceste zile, în prezența membrilor și delegaților comisiilor județene de recensămint, pentru a face un bilanț general al modului de pregătire, a recensămîntului și pentru a stabili ultimele măsuri menite să asigure începerea in ziua de 20 ianuarie a operațiunilor de inregistrare a animalelor și desfășurarea in bune condiții a a- cestei acțiuni.în legătură cu desfășurarea recensămintului trebuie precizat că acesta va începe simultan pe întreg teritoriul țării in ziua de 20 ianuarie, ora 8 dimineața — considerat moment de referință, față de care se fac toate înregistrările — și durează pină la 28 ianuarie. Aceasta Înseamnă că animalele livrate statului, vindute, sacrificate, cumpărate sau care au murit in intervalul cuprins intre momentul de referință și momentul înregistrării se vor înscrie la gospodăriile care le-au deținut; in schimb animalele care s-au născut după această dată de referință nu se vor înregistra intrucît nu existau in gospodărie in momentul declanșării recensămintului.Menționez că pentru întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție înregistrarea animalelor se efectuează la fermă, iar pentru gospodăriile populației — la domiciliul proprietarului. Deținătorii de animale au obligația — potrivit. prevederilor decretului — să permisă și să înlesnească recenzori- lor verificarea la fața locului a realității datelor declarate. Recenzorii vor înscrie datele in, formularele de recensămint numai după identificarea și numărarea animalelor, urmînd ca proprietarii să autentifice prin semnătură în ultima coloană a formularelor, special rezervată, inregistrarea reală și încadrarea corectă pe grupe de virstă și sex a animalelor deținute. De asemenea, după efectuarea înregistrărilor, au sarcina să întocmească și să inmineze proprietarilor o declarație de recertzare în care este înscris numărul de animale. pe specii, înregistrat în formularele de recensămint. Declarația va purta in mod obligatoriu atit semnătura proprietarului, cit și a recen- zorului, aceasta constituind nu numai dovada efectuării recensămintului, ci și o garanție că a fost declarat. și înregistrat corect numărul de animale deținut.în eventualitatea în care animalele — fie in totalitate sau numai o parts din ele — nu se găsesc la domiciliul proprietarului, acesta este obligat să declare atit numărul animalelor. cit și localitatea unde se află ble, urmind ca după identificarea și verificarea existentei animalelor in localitatea respectivă să fie înregistrate in formularele de recensămint în localitatea unde proprietarul are domiciliul stabil și partidă in registrul agricol.De asemenea, este necesar ca, concomitent cu declanșarea în ziua de 20 ianuarie a înregistrărilor in toate sectoarele de recensămint din localități, echipele de recenzori special constituite să înceapă și lucrările de

înregistrare a animalelor aflate în afara localităților, în sâlașuri, în cîmp, păduri, bălți și alte locuri greu accesibile, precum și a animalelor a- flate în transhumantă, acțiune căreia trebuie să i se acorde mare atenție, ținind seama că condițiile climatice din- acest an favorizează scoaterea animalelor in afara localității — în special a ovinelor. La aceeași dată este necesar să înceapă inregistrarea animalelor aflate în curs de transport feroviar, auto sau naval, a animalelor din tirguri și oboare, precum și a celor aflate in alte situații de excepție, asigurindu-se astfel începerea simultană a înregistrărilor pe întreg teritoriul țării.încă din prima oră de declanșare a lucrărilor — ora de referință — este necesar ca toate comisiile teritoriale, împreună cu consiliile populare să desfășoare in întreaga perioadă de efectuare a înregistrărilor o intensă activitate de îndrumare și control, pentru a asigura aplicarea întocmai a prevederilor decretului. Este imperios necesar ca echipele de verificare special constituite să acorde atenție maximă respectării riguroase a normelor de înscriere a animalelor in formularele de recensămint numai după verificarea declarației proprietarului sau deținătorului de animale prin numărarea a- cestora la fața locului. în același timp să se verifice cu exigență dacă sint aplicate întocmai prevederile din normele organizatorice și metodologice privind încadrarea corectă a animalelor pe grupe de virstă și caracteristici biologice și economice, să asigure corectarea imediată a oricăror erori constatate și să ia măsuri de sancționare — potrivit prevederilor decretului — a celor ce au comis abateri de la prevederile legale.în acțiunea de îndrumare și control vor trebui cuprinse atit' gospodăriile populației, cit și unitățile socialiste. De asemenea, se va verifica modul cum își desfășoară activitatea echipele de recenzori special constituite pentru depistarea și înregistrarea animalelor aflate în afara localităților. orecum și a celor din tirguri șl oboare sau în transport.Toate comisiile teritoriale de recensămint, comitetele și birourile executive ale consiliilor populare, avind în vedere însemnătatea deosebită a acestei acțiuni, vor trebui să acționeze în strictă conformitate cu prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 1/1982, cu orientările și indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cuprinse in expunerea la recenta plenară lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, pentru obținerea in acest an a unei îmbunătățiri generale a intre- gii activități din zootehnie, să aplice toate măsurile din planurile comisiilor teritoriale pentru organizarea și desfășurarea lucrărilor de recensămint, precum și alte măsuri pe care le consideră necesare, astfel incit să asigure inregistrarea reală și cuprinderea in totalitate la recensămint a animalelor aflate pe raza lor de activitate.întregul personal care participă la recensămint are datoria să acționeze intr-un inalt spirit de exigență și responsabilitate pentru inregistrarea corectă a tuturor animalelor.Declarind corect numărul de animale pe care-1 dețin și acordind un sprijin susținut recenzorilor pentru inregistrarea întregului efectiv de animale, crescătorii de animale îndeplinesc o inaltă datorie cetățenească prin contribuția lor la reușita deplină a acțiunii de mare însemnătate pentru cunoașterea acestei prețioase avuții naționale, pentru fundamentarea măsurilor ce vor fi luate in acest an și in anii viitori in vedereg dezvoltării accelerate.a zootehniei, la înscrierea plenară a acesteia pe coordonatele noii revoluții agrare.

Modernizarea producției
(Urmare din pag. I)tibilului și energiei ; recuperarea și refolosirea pe scară largă a mate- rialeloi reciclabile ; reducerea costurilor de producție și, cu deosebire, a cheltuielilor materiale ; creșterea progresivă și substanțială a eficienței economice. Numai măsurile care se aliniază și răspund acestor comandamente majore pot intra in acțiunea de modernizare.Iată, așadar, cerința fundamentală, cheia de boltă pentru reușita e- forturilor de modernizare : afirmarea unei noi linii de gindire și acțiune, debarasată treptat, dar definitiv, de schemele de gindire și acțiune specifice dezvoltării de tip extensiv. Un nou mod, superior, de gospodărire a resurselor materiale și energetice, de forță de muncă și timp iși revendică autoritar supremația. , Nu este de ajuns să admitem că în tehnică și tehnologie au apărfit și apar noutăți care revoluționează activitatea productivă și chiar societatea. Lucrurile se cer mai bine înțelese și mai limpede exprimate : constatarea că progresul științific, tehnic se desfășoară in ritm accelerat ar rămine doar in stadiul unei observații banale dacă acesta nu este abordat cu responsabilitate. în deplină cunoștință de cauză. “ blema se pune trebuie acționat velului calitativlată un prim ........ ... _______complexe probleme. în permanență, modernizarea și-a pus in relief nu numai complexitatea, ci și caracterul cuprinzător. Multilateralitatea ei este incontestabilă. Modernizarea nu poate fi concepută, de pildă, doar ca o simplă revigorare a aparatului de producție dintr-o unitate sau alta, de înlocuire a unor utilaje și îmbunătățire a unor fluxuri tehnologice, menținute însă în „corsetul" unor formule organizatorice rigide, ‘depășite nu doar de desfășurarea spectaculoasă a fenomenelor economice, ci chiar de înseși cerințele impuse de noile tehnologii și utilaje care au fost promovate. Orientată, cum este firesc, spre procesul de producție, modernizarea nu-și mărginește orizontul la sfera acestuia dacă nu vrea să-și atrofieze capacitatea înnoitoare și forța operațională. Ea presupune o schimbare calitativă profundă in toate funcțiile și compartimentele de activitate ale unei întreprinderi : planificare și organizare, conducere și decizie, flux informațional, pregătire profesională, aprovizionare și desfacere. Nevoia de adaptare la regimul de permanente mutații care caracterizează economia națională transformă întreprinderea într-un „organism viu", iar orice modificare in. „corpul" lui atrage cu necesitate schimbări celelalte funcțiuni. Acestea' nu produc de la sine. Trebuie anticipate, descifrate cu atenție și, bineînțeles, efectuate cu rapiditate, pentru ca întreprinderea să-și mențină constantă proprietatea de a acționa ca un întreg, armonios corelat și e- ficient.Calitatea modernizării se construiește, așadar, prin efortul continuu spre abordarea sistemică, integratoa-

Pro- deci tranșant : cum pentru ridicarea ni- al modernizării ?aspect al acestei

în se

re a activității întreprinderii. Noțiuni pină acum mal difuze, cum ar fi portofoliul de soluții noi, prognozele tehnice >și comerciale, studiile de marketing, chiar „scenariile" privind modificările previzibile la nivelul tuturor funcțiilor întreprinderii iși cer „dreptul" de a participa la procesul de fundamentare a opțiunilor legate' de modernizare. Ele sînt elaborări de tip strategic care presupun o amplă concentrare a eforturilor, incepînd cu activitățile de concepție și terminind cu urmărirea noilor produse sau tehnologii în exploatare. Comisiile de modernizare sînt cele cărora le revine rolul să elaboreze această largă strategie, fundamentind, in sensul cel mai larg al cuvîntului. politica de calitate a întreprinderii. Din aceste colective nu ar trebui să lipsească ingineri de producție și economiști. muncitori cu fnaltă calificare, dar și cercetători și proiectanți din Instituțiile de profil, specialiști din centrale și ministere, inclusiv din întreprinderile de comerț exterior, aflați într-un permanent dialog, într-o continuă ’ confruntare de idei. Facem această precizare, deoarece se observă tot mai frecvent că modernizarea a fost lăsată mai mult în seama întreprinderilor. neglijîndu-se necesitatea unei coordonări superioare la nivel de ramuri și interramuri. Nu minimalizăm, bineînțeles, nipi un moment, cerința și necesitatea atragerii pe scară largă a personalului muncitor din flecare unitate productivă la e- laborarea și punerea în aplicare a măsurilor de modernizare. Tocmai pentru că sporirea muncii de concepție în ansamblul celorlalte activități impune ca un număr tot mai mare de oameni ai muncii să participe direct la procesul de conducere, la fundamentarea șl înfăptuirea riguroasă a hotăririlor luate.Evident, realizarea de produse, tehnologii sau servicii în condiții de rentabilitate creseîndă nu poate fi situată în afara unor permanente eforturi de împrospătare a cunoștințelor tehnice și economice, in afara unor acțiuni sistematice și competente de reciclare, de perfecționare a pregătirii profesionale a cadrelor. Formalismul cu care este tratat, pe alocuri, acest aspect vital pentru funcționarea eficientă a angrenajului productiv este incompatibil cu cerința unei calificări înalte și evolutive, care accentuează procesul de interconectare intre profesiuni.Inițiată sub semnul necesității obiective de a adinei laturile intensive ale dezvoltării noastre economice, modernizarea se află permanent confruntată cu cerința exoresă de a-șl ridica propriul său nivel calitativ, de a-și spori neîncetat performanțele. Nu este vorba de o „modă", de o orientare conjunctura- lă, ci de qn imperativ, care izvorăște din evoluția rapidă a parametrilor vieții economice, dar. și din nevoia de a pune în valoare imensul „capital" de experiență acumulat pînă acum în acest domepiu. Noul nu poate pătrunde pe marea poartă a competitivității decit intr-o permanentă și strinsă conexiune cu acest uriaș, dar benefic efort.

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
UNIFICAT AL COMUNIȘTILOR HAITIENI Stimați tovarăși.' Cu prilejul aniversării a cat al Comuniștilor Haitieni, tarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră și tuturor membrilor partidului calde felicitări și cele mai bune urări de succes in activitatea pe care o desfășurați pentru promovarea intereselor fundamentale ale celor ce muncesc, pentru înfăptuirea aspirațiilor vitale ale poporului Haitian de dezvoltare a patriei pe calea democrației, independenței și progresului social, de bunăstare și pace.Ne exprimăm convingerea că raporturile de .prietenie și solidaritate statornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Unificat al Comuniștilor Haitieni se vor dezvolta și în viitor, in interesul popoarelor noastre, al cauzei progresului, păcii ți colaborării in întreaga lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

două decenii de la întemeierea Partidului Unifi- in numele Partidului Comunist Român, al secre-

DIN VIATA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
P. C. GERMAN

în apărarea intereselor oamenilor
muncii, pentru pace și colaborare■ «

t v
19,00 Telejurnal
19,25 TEZELE ȘI ORIENTĂRILE FOR

MULATE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE . CEAUȘESCU — PRO
GRAM DE MUNCA ȘI ACȚIUNE 
Revoluționara (cotor) © pa
triotismul — trăsătură a conștiinței 
socialiste, revoluționare. Docu
mentar

19,50 Industria — programe prioritare 
0 Îndeplinirea exemplară a ex
portului -» sarcină de bază pentru 
toate întreprinderile și centralele 
industriale

20,10 Trăim decenii de împliniri mărețe. 
Emisiune llterar-muzical-coregrafi- 
că (color)

20,40 Mindria de a fi cetățean al Româ
niei socialiste (color) © O nouă 
calitate a muncii, o nouă calitate 
a vieții

20,55 Din marea carte a patriei (color) 
O Lumini pe pînza vremii

^1,10 înalta răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru vii- 
torul României (color) $ A fi tînăr 
revoluționar, a fi comunist —' în 
lumina faptelor de muncă șl a 
comportării în societate

21,30 Te cîntăm, Iubită țară î Muzică 
ușoară românească (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

GOVORA: Noutăți înȘi acum, in miez de iarnă, pitoreasca stațiune balneară Govora continuă să fie gazdă primitoare pentru numeroși oameni ai muncii veniți din întreaga tară spre a-și reface sănătatea.— în acest an, Govora va continua să se modernizeze — ne spune Valerian Bănacu, directorul stațiunii. După cum se știe, la Govora se tratează afecțiuni ale aparatului respirator și ale aparatului locomotor. Iată câ, din acest an, stațiunea noastră 4și lărgește aria activității balneare printr-un al treilea profil terapeutic. După încheierea unor observații clinice și cercetări de specialitate, desfășurate de balneologii noștri pe parcursul mai multor ani. s-a ajuns la concluzia, bazată pe date științifice, că stațiunea Govora dispune de o multitudine de condiții și factori naturali apți pentru profilaxia șl tratamentul afecțiunilor cardiovasculare, similare cu cele existente la Covasna, Buziaș și Vatra Dornei.— Care sînt acești, factori naturali ?— în primul rînd, apele sulfu-

tratamentul balnearroaso concentrate și cele carboga- zoase utilizabile in cura externă. In al doilea rind. climatul ideal de cruțare și antrenare. Govora situ- îndu-se din acest* punct de vedere intre primele 3—4 stațiuni din țară sub aspectul încărcăturii mediului înconjurător cu aeroioni. predominanți fiind cei negativi. Un al treilea argument il constituie calitatea apelor clorurosodice iodurate cu incontestabilă valoare in efectuarea procedurilor pentru atero- sclerozele periferice.Sintem informați că, pe baza diilor atestate științific, chiar această perioadă in stațiunea,vora se va trece la tratarea afecțiunilor canriiovasculare cronice, deocamdată a celor de genul* hipertensiunii arteriale, sindromului de ischemie arterială cronică periferică, al cardiopatiei valvulare neevolutive compensate. Aflăm, de asemenea, că vor fi puse la dispoziția oficiilor de turism din țară și a altor organisme cu atribuții in domeniu] balnear informații utile in legătură cu noutățile de la Govora. (Ion Stanciu).

stu- din Go-

La recentul congres al P.C. Ger
man, Herbert Mies, președintele 
P.C.G., a prezentat raportul con
ducerii partidului, in care sint ana
lizate sarcinile comuniștilor vest- 
germani in actualele condiții. Pu
blicăm extrase din acest document. Partidul Comunist German este o componentă revoluționară a mișcării muncitorești, a forțelor de stingă, democratice șl progresiste din R.F.G. Ne elaborăm politica — se arată în document — în numele unei Republici federale a păcii, democrației și progresului social. Aceasta este linia noastră independentă. Ea nu numai că nu contravine intereselor altor popoare, ci, dimpotrivă, este înconcordanță cu interesele întregii omeniri. Nu vom îngădui să fimabătuți de pe calea alianței prietenești cu celelalte partide comuniste. cu țările socialiste — se arată in raport. Sintem solidari cu toți cei ce luptă împotriva neocolonia- lismului și rasismului. Toate aceste principii răspund intereselor țării noastre.Iteferindu-se la evoluția actuală din lume, președintele P.C.G. a menționat că este vorba despre o perioadă de cotitură, de importanță istorică, care cere o nouă gindire și noi acțiuni. P.C.G. dorește să dea răspuns la aceste probleme in proiectul documentului ,.R.F.G.-2000‘*. in care este formulată alternativa dezvoltării pașnice șl democratice a țării în deceniul viitor și al docu-. mentului „Cu privire la situația și viitorul dezvoltării P.C.G.**. După Congresul al VIII-lea al partidului, se arată în continuare, a apărut aspirația spre un mai mare realism în politica noastră, spre aprecierea autocritică a succeselor și lipsurilor noastre. Toate acestea s-au transformat intr-un larg pr.oces de dezbateri politice.Arătind că în rîndurile P.C.G. au apărut anumite contradicții, vorbitorul a continuat. : Există totuși șanse de a ieși din situația creată mai puternici și mai maturi din punct de vedere politic. Este cunoscut — și nu in ultimul rind din rjența internațională — că și rile de noi căi, atunci cind se din vedere esența mișcării și lor noastre, pot duce la poziții ce contravin principiilor teoretice ale socialismului științific.Lichidarea dificultăților cu care ne-am confruntat constituie un proces dureros. Dar noi, comuniștii din R.F.G., avem simțul răspunderii și forța necesară pentru a face față problemelor dezvoltării partidului. P.C.G. îșt va îndeplini și in viitor rolul ce-i este caracteristic de partid al păcii, democrației șl. socialismului.Referindu-se la problemele globale ale timpurilor noastre, vorbitorul a subliniat că nu trebuie să se treacă cu vederea caracterul contradictoriu al evoluției internaționale. Rămine o realitate insă faptul că in relațiile Est-Vest există astăzi tendințe reale spre destindere și colaborare, care cu cițiva ani in urmă abia erau considerate posibile. De asemenea, in prezent au apărut premise mai realiste și mai favorabile pentru reglementarea pașnică a conflictelor regionale. Un merit în acest proces revine și mișcării mondiale antirăzboinice, «la care participă și forțele iubitoare de pace din R.F.G., inclusiv comuniștii. Aceasta demonstrează că lupta noastră pentru pace nu este zadarnică.în numele P.C. German, H. Mies a chemat guvernul federal să renunțe la planurile de modernizare a rachetelor nucleare tacticț. să contribuie 59 la sută strategice, generale a negocieri încununate de succes privind reducerea armamentelor con-

faptul expe- căută- pierde țeluri-
/

«

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 ianuarie, ora 20 — 21 ia
nuarie, ora 20. * 
tiv caldă pentru 
peratura aerului 
in primele zile, 
nord-estul țării.
noros in regiunile nordice și estice și 
mai mult senin in rest. Precipitații sub

în țară : Vreme rela- 
această dată, deși tem- 
va înregistra o scădere 
îndeosebi în nordul și 
Cerul va fi temporar

fof*mă de ploaie, lanoviță și ninsoare 
vor cădea, parțial, la înceoutul inter
valului in nordul și estul țării și Izolat 
in sud-est, zone in care sînt condiții 
de polei. Vînt. slab pînă la moderat, 
cu intehsificări în prima zi în regiu
nile estice și la munte cu viteze de 
35 pînă la 75 kilometri la oră. Tem
peraturile maxime vor fi cuprinse în
tre minus 2 șl plus 8 grade, mai ri
dicate în a doua parte a intervalului 
în zona deluroasă din sud. iar cele mi
nime între minus 8 și plus 2 grade, 
mai coborîte în depresiuni. Izolat, în 
zonele joase, se va produce ceață.

cinema
o Expediția : SCALA <11 03 72) — 9; 
11; 13: 15: 17; 19. FAVORIT (45 31 70)
— 9: 11; 13; 15; 17
(47 46 75) — 9: 11: 13:
0 Chirița in Iași : VOLGA
— 9; 11: 13; 15; 17; 19, LIRA
— 9; 11; 13: 15; 17: 19
• Misterele Bucureștilor :
(50 35 94) — 9; II ; 13: 15; “
0 Miracolul : VIITORUL
15: 17: 19
© Niște băieți grozavi :
(35 15 17) — 15; 17: 19
0 Evadarea :
17; 19
© Cantemlr :
13; 15: 17: 19
© Călătorie
(11 86 25) — 9:

Sohata Kreutzcr : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,30, STUDIO (59 53 15)
— 10: 13; 16:19
© Sora 13 : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8,30: 10.30: 12.45: 15; 17.15: 19.30, 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,15, FEROVIAR (50 51 40)
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(31 71 71)
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1917:

(10 67 40)
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MUNCA (21 50 97) — 15;

ARTA (21 31 86) — 9; 11;

peste 
12: 15:

mări ; PATRIA
18

nucleare ' tactiCQ, la realizarea reducerii cu a armamentelor nucleare la realizarea interzicerii experiențelor nucleare, la

venționale. vorbitorul; cu R.D.G.vind crearea in centrul Europei a unei zone libere de armele nucleară și chimică.H. Mies a adresat guvernului R.F.G. chemarea de a face uz de influența sa pentru ca, in elaborarea noii concepții privind securitatea, N.A.T.O. să renunțe la doctrina „descurajării nucleare". în virtutea posibilităților ei politice, economice și militare, R.F.G. poartă o mare răspundere pentru rezolvarea problemelor globale.- Aceasta se referă atit la problemele păcii și dezarmării, cit și la soluționarea problemelor ecologice și de altă natură. El a relevat necesitatea promovării intereselor comune și creării de alianțe între toate forțele interesate in întărirea păcii, menținerea și dezvoltarea cuceririlor sociale și democratice.Raportorul a arătat că într-o serie de domenii colaborarea dintre Est și Vest progresează. în relațiile dintre țările aparținînd celor două sisteme dialogul capătă o pondere tot mai mare. Toate acestea au lăsat urme adinei in conștiința socială, au produs impresie asupra păturilor largi ale populației din R.F.G.în același timp, apar noi probleme. Ele se manifestă în mod diferit in U.R.S.S. și in alte țări socialiste. Socialismul — a continuat raportorul — nu este ....................................contradicții și conflicte.am fost înclinați __ __________acest lucru. în prezent înlăturăm o asemenea abordare idealizatoare. Iar aceasta nu înseamnă în nici un caz renunțarea la optimismul nostru istoric, la încrederea în viitorul socialist.în dezbaterile privind viitorul, care au cuprins acum in tara noastră toate forțele politice și sociale, noi, comuniștii, putem să ne apărăm pozițiile numai ca partid al socialis- ■ rriului. Contribuția noastră la aceste, dezbateri o va constitui documentul „R.F.G.-2000". Acesta este răsounsul nostru la situația de cotitură prin care trece omenirea.Referindu-se la lupta clasei muncitoare din R.F.G., vorbitorul a menționat că în ultimii ani aceasta a fost* îndreptată împotriva planurilor și măsurilor antimuncitorești ale concernelor și guvernului. în viitor, trebuie să se ducă o luptă hotărită împotriva ofensivei marelui capital, a planurilor sale de raționalizare capitalistă și de îngrădire in continuare a drepturilor sociale ale oamenilor muncii.Vorbitorul a arătat Că. in pofida proceselor contradictorii care au loc în cadrul Partidului Social-Democrat din R.F.G., posibilitățile pentru o unitate de acțiune s-au extins in ultimul timp. Este vorba, între aD tele, de acțiunile comune in lupta pentru pace și dezarmare, precum și pentru rezolvarea problemelor globale. Sintem interesați și in dezvoltarea colaborării cu Partidul Ecologist. O mare importantă pentru lupta in afara parlamentului a forțelor democratice o are și participarea activă la aceasta a creștinilor și cercurilor religioase.Rsferindu-se la problema întăririi partidului, vorbitorul a menționat că, acolo unde el acționează pe bază de inițiativă și fapte concrete, acolo unde se vede că vorbele P.C.G. nu sint rupte de fapte, el reprezintă o forță de prestigiu. Acolo insă uncie organizațiile de partid se ocupă doar 'de ele însele, sînt preocupate de dispute interne, forța de atracție a partidului și influenta sa scad. Din această cauză, numărul membrilor P.C.G. a scăzut in ultimii ani. Președintele P.C.G. a subliniat că în prezent este nevoie de coeziunea partidului pe baza acțiunilor concrete și â unei linii politice comune.

Este necesar, a arătat să se inceapă convorbiri și R.S. Cehoslovacă pri- in centrul Europei a

o societate liberă de în trecut să nu observăm

INFORMAȚII SPORTIVEPATINAJ. La Birmingham au început campionatele europene de patinaj artistic. în proba individuală masculină, după executarea figurilor impuse. pe primul loc al clasa- menttl'ui st/ află Richard Zander (R.F. Germania), urmat de Aleksandr Fadeev (U.R.S.S.), Grzegorz Fili- powski (Polonia) și Petei* Barna (Cehoslovacia).HANDBAL. © Disputat Ia Reykjavik, meciul internațional amical de handbal dintre selecționatele masculine ale Islandei și R.D. Germane s-a terminat la Egalitate : 18—18 (10—8).
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teatre
• Teatrul Național (14 7171, SaJa 
mare) : Harap Alb — 18: (sala Amfi
teatru) : Vassa Jeleznova ■— 18
$ Teatrul de operetă (13 63 48?: Li
liacul — 18

0 Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 
Secretul familiei Posket — 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : ______
grădinarului (ămînat din 12 ian.) — 18 
0 Teatrul Mic (14 70 81) : “ ~
peseu — 18,30
(© Teatrul Foarte Mic 
Anonimul venețian — 19 
$ Teatrul de comedie 
Pețitoarea — 18
a Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : într-o dimineață — Î8;
(sala Studio) : Craii de Curtea Veche
— 18,30 -

Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 13 
© Teatrul sâtiric-muzical 
se“ (15 36 78, 
tempo — 18 
0 Ansamblul _______
română" (13 13 00) : Baltagul — 13

Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Stop, in top Daniela — 15
n Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Elefăhțelul curios — 10; 
Ileana Sînziana — 15: (sala Cosmo- 
nauțllor, 11 ÎS 04) : Amnarul fermecat
— t5 ■
O Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 18,30

14 75 46) :
18: (sala

Clinele

Mitica po-
(14 09 05) :

(16 64 60) :

„C. Tăna-
sala Savoy) : Tempo,

artistic „Rapsodia

0 într-un meci internațional amical de handbal masculin disputat in localitatea austriacă Schwaz, selecționata Cehoslovaciei a întrecut cu scorul de 26—21 (12—13) formația Austriei.FOTBAL © După cumanunțat, sferturile de finală pelor europene la fotbal sînt mate la 1 martie (partidele 15 martie (meciurile-retur). datele celorlalte faze ale acestor trei competiții ; semifinale — 5 și, respectiv, 19 aprilie ; finala „Cupei U.E.F.A." (ce se desfășoară tur- retur) — 3—17'mai ; finala „Cupei cupelor** — la 10 mai i finala „Cupei campionilor europeni" — la 24 mai. © în turneul internațional de fotbal pentru juniori „Memorialul Valentin Granatkin", de la Leningrad, selecționata R.P. Chineze a întrecut cu scorul de 1—0 (0—0) echipa R.F. Germania, iar reprezentativa dispus cu 1—0 (1—0) de Belgiei.ATLETISM. Cursa de desfășurată la Marrakesch fost ciștigată de belgianul Weyts, cronometrat pe 42,195 km in 2 h 15’49”, urmat de italianul Walter Bassi (2 h 17'20”) și englezul Peter Klyms (2 h 17’50”). La feminin, pe primul loc s-a clasat americana Janis Krikery in 2 h 39'30”.. SCHI. Proba masculină de 30 km din cadrul concursului internațional de schi-fond de la Nove Mesto (Cehoslovacia) a revenit suedezului Gunde Svan, cu timpul de 1 h 17'57”7/ 10, urmat de norvegienii Paal-Gun- nar Mikkelsplăss (1 h 19’39”7/10) și Vegard Ulvang (1 h 20'07”4/10). în clasamentul general al „Cupei mondiale" conduce Gunde Svan (120 puncte), secundat de Paal-Gunnar Mikkelsplăss (100 puncte).
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ram «an immm, mBimciM a mumaPENTRU O EUROPĂ UNITĂ, A PĂCII, SECURITĂȚII ȘI COLABORĂRII Manifestări consacrate comemorării 
lui Mihai Eminescu

Zilele acestea a fost dată publicității Declarația Republicii Socialiste România în legătură cu documentul final al Reuniunii general-europene de la Viena. Declarația, așa cum s-a anunțat, a fost difuzată ca document al acestui forum.România, care, după cum se știe, a inscris problema edificării securității europene între obiectivele primordiale ale politicii sale externe — aducind o importantă contribuție, larg recunoscută, la normalizarea relațiilor interstatale pe continent, la pregătirea și desfășurarea cu succes a istoricei Conferințe pentru securitate și cooperare in Europa, din 1975, precum și, ulterior, la dezvoltarea procesului inițiat prin Actul final de la Helsinki — a acordat de la început o atenție deosebită reuniunii de la Viena.Animată de dorința de a contribui, alături de celelalte țări participante, la realizarea unor înțelegeri și acorduri care să ducă la creșterea încrederii și securității, la amplificarea colaborării multilaterale pe continent, țara noastră a prezentat o serie de propuneri constructive privind problemele esențiale, de care depind viitorul Europei, pacea, securitatea și colaborarea pe continent, depunînd stăruitoare eforturi pentru ca hotărîrile reuniunii, pornind de la realitățile lumii de azi, să ofere o nouă perspectivă relațiilor dintre statele europene. în concepția României, in spiritul și in conformitate cu Actul final de la Helsinki, aceste relații trebuie să se întemeieze pe principiile deplinei egalități in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător calea dezvoltării economico-sociale, principii a căror importanță a fost reafirmată și în documentul final • al reuniunii de la Viena.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia in acest sens in expunerea la marele forum democratic de la sfirșitul lunii noiembrie : „România se pronunță pentru incheierea cu rezultate cît mai bune a Conferinței de la Viena pentru securitate și cooperare in Europa, care să ducă la dezvoltarea relațiilor economice, teh- nico-științifice și în alte domenii, intre toate statele, la realizarea unei Europe unite, a păcii și colaborării, bazată pe diversitatea orinduirilor sociale, la întărirea independenței și suveranității fiecărui popor, la progresul economic și social al tuturor națiunilor europene".în această privință, țara noastră apreciază, așa cum se relevă și în Declarația dată publicității, că documentul final al reuniunii de la Viena cuprinde, pe ansamblu, o serie de prevederi importante, a Căror transpunere in viață va fi de natură să contribuie la o mai bună înțelegere și colaborare intre popoarele europene, la întărirea încrederii, securității și păcii in Europa și în întreaga lume.Se impune relevată, astfel, însemnătatea deosebită a înțelegerii realizate cu privire la începerea negocierilor pentru reducerea forțelor armate și armamentelor convenționale in Europa. Fără îndoială, hotărirea privind organizarea, in perioada imediat următoare, a unor astfel de negocieri, paralel cu negocierile pentru dezvoltarea măsurilor de creștere a încrederii și întărire a securității pe continent, reprezintă un important pas înainte. Se cuvine reamintit in acest sens că, de-a lungul anilor, au trebuit depășite serioase reticențe și obstacole in ce privește abordarea in acest cadru a problemelor dezarmării, după cum trebuie reamintit că, datorită eforturilor și perseverenței României, în pofida unor opoziții Ia vremea respectivă. in Actul final de la Helsinki a fost inclus un capitol distinct privind „dimensiunea militară a securității". în perioada care a trecut s-a înregistrat, treptat, o tot mai largă Înțelegere a necesității trecerii la măsuri efective de dezarmare.Acestui deziderat fundamental, fără înfăptuirea căruia este de neconceput o reală securitate in Europa, este chemată să-i răspundă viitoarea reuniune consacrată dezarmării convenționale. In concepția României, reafirmată în Declarația dată publicității, aceste negocieri
ILE DE PRESA
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CONVORBIRI. Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, a avut o convorbire cu Horst Schmitt, președintele Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental. După cum transmite agenția A.D.N., cu acest prilej s-a relevat importanta promovării unor relații de bună vecinătate intre capitala R.D.G. și Berlinul occidental, pe baza respectării stricte a acordului cva- dripartit cu privire la statutul Berlinului.ÎNAINTEA ALEGERILOR MUNICIPALE DIN FRANȚA. Situația din Franța se caracterizează prin adincirea inegalității sociale — a subliniat secretarul general al P.C. Francez. Georges Marchais, în cadrul unei emisiuni de televiziune. Referindu-se la viitoarele alegeri municipale, Georges Marchais a subliniat că încheierea unei înțelegeri privind colaborarea cu socialiștii este menită să împiedice victoria forțelor de dreapta, relatează agenția T.A.S.S.EVOLUȚIA COMPLEXULUI SPAȚIAL „MIR". Cosmonauții so- viet’.ci Aleksandr Volkov. Serghei Krikalev și Valeri Poliakov își continuă activitatea la bordul complexului spațial pilotat „Mir". Pe lingă activitățile științifice și ex

trebuie să se desfășoare între state independente și suverane, pe baza deplinei egalități, în cadrul procesului inițiat prin Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, și cu respectarea regulilor de procedură democratice ale acesteia. Potrivit documentului final, la aceste negocieri urmează să participe statele membre ale celor două blocuri militare de pe continent — N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia — lăsîn- du-se deschisă insă posibilitatea celorlalte state europene de a se alătura negocierilor și a-și spune cu- vintul in legătură cu problemele care privesc securitatea lor. în acest sens, țara noastră susține necesitatea ca la negocierile respective să poată lua parte toate țările europene, iar măsurile ce vor fi convenite să țină seama de interesele de securitate ale tuturor acestor state.Cu atît mai actuală și urgentă este adoptarea unor măsuri reale și eficiente de dezarmare cu cit, deși in ultimul timp s-au întreprins anu- miți pași pozitivi în această direcție, cursa înarmărilor continuă să se desfășoare nestingherit, mai ales sub forma modernizării și perfecționării armelor de toate categoriile, in primul rînd nucleare, dar și a celor chimice și convenționale. în lumina acestor realități, România susține necesitatea unei abordări globale a problematicii dezarmării, prin adoptarea de măsuri care să priyească concomitent interzicerea și eliminarea tuturor armelor de distrugere în masă, nucleare și chimice, reducerea substanțială a armamentelor convenționale, a forțelor armate și cheltuielilor militare, ca părți componente ale unuia și aceluiași proces. Numai o asemenea abordare este de natură să garanteze o securitate egală pentru toate statele, în- lăturîndu-se orice posibilitate de șantaj, de folosire a forței sau a amenințării cu forța.Documentul final al Reuniunii ge- neral-europene de la Viena conține, de asemenea, o serie de prevederi acceptabile privind dezvoltarea colaborării și cooperării în domeniul economic, al științei și tehnologiei, al apărării mediului înconjurător. Se preconizează in acest sens organizarea unor reuniuni general-europene menite să contribuie la o valorificare rpai amplă a potențialului economic și tehnico-științific al țărilor Europei. România a sprijinit, in propunerile prezentate, adoptarea unor măsuri cit mai angajante, care să ducă la lărgirea cooperării în producție, la intensificarea transferului de tehnologie, pronunțîndu-se pentru eliminarea . restricțiilor și obstacolelor discriminatorii existente in calea schimburilor comerciale și economice dintre statele participante.în ce privește problematica drepturilor omului, în documentul final al reuniunii de la Viena au fosl înscrise o serie de prevederi importante, cu care România, așa cum se subliniază în Declarație, este de acord. Este regretabil însă că în acest document nu au fost înscrise în rrtod corespunzător, ca angajamente ferme ale statelor, unele propuneri ale țării noastre privind o serie de principii fundamentale ale drepturilor omului și ale problemelor umanitare, cum sînt : asigurarea de locuri de muncă și lichidarea șomajului ; formarea profesională, educarea și asigurarea de locuri de muncă și de condiții demne de viață pentru tineret ; dreptul la retribuții egale pentru muncă egală ; crearea condițiilor corespunzătoare de locuit pentru fiecare familie ; accesul larg al întregii populații la cuceririle științei și tehnicii moderne ; asigurarea de condiții de viață demnă, civilizată pentru toți cetățenii. Toate acestea sînt probleme care privesc milioane și milioane de oameni din diferite țări ale Europei afectate de persistența șomajului, lipsa de locuințe, de agravarea inegalităților de ordin economic, social și politic. Prezentind propunerile amintite. România consideră că asigurarea drepturilor fundamentale aje omului, punerea în valoare a capacităților sale creatoare constituie o cerință de bază a promovării cauzei înțelegerii, progresului general al tuturor națiunilor continentului.Pe de altă parte, in documentul final, sub pretextul așa-zisei preocupări pentru drepturile și libertățile omului, au fost introduse și menținute prevederi ce sint în discordanță 

perimentele tehnice și tehnologice, cosmonauții execută, conform programului, diferite^ verifiaări ale complexului și aparatelor cu care este dotat. Printre lucrările executate marți se numără și pregătirea aparatelor pentru controlul solicitărilor dinamice la care este expus complexul spațial. Starea sănătății celor trei cosmonauți este bună, relatează agenția T.A.S.S.ÎNTREVEDERE. La Roma a avut loc o* întrevedere între primul ministru al Italiei, Ciriaco de Mita, și primul ministru al Iranului, Mir Hussein Moussavi. După cum informează agenția A.N.S.A., cu acest prilej au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și modalitățile de aplicare a Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate, în vederea soluționării situației conflictuale din zona Golfului.RECONSTRUCȚIE. Parlamentul iranian a alocat suma de 500 milioane dolari pentru reconstruirea obiectivelor economice distruse în timpul conflictului iraniano-ira- kian. Potrivit ziarului „Journal of Commerce", o sumă de aproximativ 150 milioane dolari va fi a- locată pentru materializarea proiectelor de refacere a centrelor sanitare și școlilor, precum și a obiectivelor agricole. 

cu principiile și spiritul Actului final de la Helsinki, cu realitățile epocii contemporane, contravenind totodată unor norme și reglementări internaționale la care au aderat statele participante. în propunerile prezentate in cadrul reuniunii, țara noastră s-a pronunțat și se pronunță pentru crearea condițiilor corespunzătoare pentru formarea și dezvoltarea conștiinței pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, pentru a asigura difuzarea largă a cunoștințelor științifice și a facilita accesul tuturor cetățenilor la cunoașterea valorilor culturii naționale și mondiale. Așa cum sublinia președintele României, drepturile omului nu înseamnă întoarcerea la bigotism, la înapoiere, ci înseamnă a merge înainte, ținînd seama de cuceririle științei și culturii, asigurîndu-se dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni. Or, 'unele din prevederile incluse în documentul final sint de natură să deschidă calea amestecului în treburile» interne ale altor state, încălcării independenței și suveranității naționale, pot stimula și încuraja activități și manifestări obscurantiste, retrograde.In același timp, în Declarația Republicii Socialiste România se arată că în documentul final și-au găsit loc prevederi care, în fapt, stimulează emigrarea și încurajează furtul de inteligență, lovind în interesele dezvoltării economico-sociale ale popoarelor, și în primul rind ale celor mai puțin dezvoltate.în legătură cu aceste aspecte, țara noastră a prezentat în cursul lucrărilor reuniunii observațiile și rezervele sale, arătînd în mod concret care sînt acele probleme ce nu și-au găsit o reflectare corespunzătoare în documentul final, observații și rezerve pe care și le menține.Iată de ce, așa cum se subliniază în Declarație, ținînd seama de toate acestea, România nu își asumă nici un angajament de a îndeplini acele prevederi din documentul final la care a prezentat amendamente, care nu au fost acceptate, prevederi pe care le consideră necorespunzătoare.Prin întreaga sa politică. România a asigurat și asigură practic, in viață, exercitarea deplină a libertăților și drepturilor fundamentale ale omului, înscrise in însăși Constituția țării. Dezvoltarea puternică, multilaterală a economiei naționale, repartizarea rațională a forțelor de producție și dezvoltarea armonioasă a tuturor regiunilor țării creează condițiile obiective pentru ca de aceste drepturi și libertăți să beneficieze toți cetățenii, fără nici un fel de deosebire. intr-un cadru de reală democrație, care dă posibilitatea întregului popor să participe nemijlocit la conducerea tuturor sectoarelor vieții economico-sociale, a întregii societăți.In acest spirit a participat țara noastră Ia dezbaterile desfășurate in cadrul Reuniunii general-europene de la Viena. Ținînd seama că. pe ansamblu. documentul final al reuniunii cuprinde prevederi importante pentru întărirea securității și dezvoltarea colaborării în Europa și din dorința de a-și aduce conțribuția la eforturile pentru promovarea în continuare a obiectivelor la care statele participante au subscris. România s-a asociat — cu rezervele menționate — consensului pentru adoptarea proiectului de document final. După cum se subliniază în Declarație, țara noastră și-a reafirmat poziția, exprimată și pe parcursul lucrărilor, că toate prevederile acestui document — așa cum se menționează în însuși cuprinsul său — vor trebui aplicate în cadrul constituțional, al legislației și reglementărilor interne din fiecare țară, al tradițiilor și condițiilor specifice și. totodată. in spirit _ de cooperare, cu respectarea strictă a principiilor relațiilor dintre statele participante.Așa cum se arată și în Declarația Republicii Socialiste România, intensificarea eforturilor pentru dezvoltarea colaborării, pentru întărirea încrederii și securității pe continent, pentru o Europă unită, in diversitatea orinduirilor sociale, o Europă a statelor libere, independente și suverane. a progresului $i păcii, corespunde pe deplin intereselor și aspirațiilor tuturor popoaAlor europene, spre binele și progresul întregii umanități.
PRIMIRE. Marți, la Praga, Milos Jakes, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, l-a primit pe Aii Salem Al-Beedh, secretar general al C.C. al Partidului Socialist' Yemenit. După cum transmite agenția C.T.K., au fost abordate probleme alb relațiilor bilaterale și ale actualității internaționale.CONFERINȚA. între 20 și 22 martie, la Basel, va avea loc o conferință internațională sub egida O.N.U. in problema exportării deșeurilor toxice. Se preconizează semnarea unei convenții internaționale vizind introducerea controlului asupra transporturilor de deșeuri periculoase. Convenția' prevede garanții cu privire la controlul strict al unor astfel de transporturi, notificarea, în cazul exportului, a acestor produse.ÎN FAVOAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR CIVILE. în mai multe orașe din Statele Unite au avut loc mitinguri și marșuri în favoarea respectării drepturilor civile, cu prilejul marcării a 60 de ani de la nașterea lui Martin Luther King, lider al populației de culoare. asasinat în 1968. informează agenția Efe. Participant» la aceste acțiuni au subliniat necesitatea respectării drepturilor civile și a eliminării discriminării rasiale în Statele Unite. De asemenea, la o manifestație din Connecticut, par- ticipanții s-au pronunțat împotriva armelor nucleare.INIȚIATIVA. Irakul a cerut Consiliului ministerial al Organizației Țărilor Arabe Exportatoare de Petrol (O.A.P.E.C.) să convoace o reuniune extraordinară a

Întîlnirea finală a reprezentanților statelor participante 
la reuniunea general-europeană de la VienaVIENA 17 (Agerpres). — în capitala Austriei s-au deschis lucrările întilnirii finale a reprezentanților statelor participante la Reuniunea Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa (C.S.C.E.), la nivelul miniștrilor de externe. în cadrul în- tîlnirii urmează să ia cuvîntul miniștrii de externe ai celor 35 de state-

geneva: Reluarea tratativelor privind interzicerea 
armelor chimiceGENEVA 17 (Agerpres). — în cadrul Conferinței pentru dezarmare, la Geneva au fost reluate tratativele multilaterale privind interzicerea armamentelor chimice. Această nouă rundă de consultări se va încheia la 3 februarie. Delegațiile vor acționa in direcția elaborării prevederilor Con„Este necesară unirea eforturilor tuturor popoarelor în lupta împotriva amenințării nucleare44 

Acțiuni în sprijinul lichidării armelor de distrugere în masăNEW DELIII 17 (Agerpres). — Supraviețuirea omenirii în epoca nucleară este tema unei conferințe internaționale ce se desfășoară în capitala Indiei. Vorbitorii au subliniat necesitatea unirii eforturilor tuturor popoarelor în lupta împotriva amenințării nucleare, pentru soluționarea problemelor social-economice și protejarea mediului înconjurător. Parti- cipanții — personalități politice, oameni de știință și cultură — s-au pronunțat pentru încetarea cit mai grabnică a cursei înarmărilor nucleare, pentru eliminarea armelor chimice și a celorlalte categorii de arme de distrugere în masă din arsenalele tuturor statelor. Omenirea, s-a relevat, trebuie să treacă de la dezvoltarea unor noi tipuri de arme de distrugere la soluționarea urgentă a probleme
FILIPINE

Noi luări de poziție pentru desființarea 
bazelor S. U. A.MANILA 17 (Agerpres). ■— Bazele americane de pe teritoriul Filipine- lor trebuie să fie închise. Guvernul studiază de-acum posibilitatea de a transforma in viitor aceste baze în obiective civile — a declarat minis

Șomajul și inflația în țările occidentalePARIS 17 (Agerpres). — După cum informează ziarul „Le Monde", întreprinderea „Charbonnages de France" a concediat anul trecut 6 000 de muncitori, reducindu-și e- fectivele de salariați lâ 30 000. întreprinderea citată, care anul trecut a înregistrat o reducere a producției cu circa două milioane tone, a anunțat că va concedia in acest an alți 4 210 muncitori.MADRID 17 (Agerpres). — Reprezentanții guvernului și ăi principalelor organizații sindicale ale oamenilor muncii din Spania (Uniunea Generală a Muncitorilor și Comisiile Muncitorești) au avut o nouă rundă de convorbiri (cea de-a treia) în încercarea de a ajunge la un acord asupra unor probleme legate de politica socială, transmite agenția Efe. Aceste aspecte au constituit obiectul revendicărilor susținute in cadrul grevei generale de la 14 decembrie. în declarația sa, reprezentantul Comisiilor Muncitorești (de orientare comunistă) a relevat că rezultatele negocierilor sînt negative. La rindul său, reprezentantul Uniunii Generale a Muncitorilor (sindicatul socialist) a afirmat că acțiunile revendicative vor continua.
ITALIA

Membrii unei secteROMA 17 (Agerpres). — La Bolzano, în nordul Italiei, a început procesul împotriva a 11 membri ai sectei denumite „Biserica scientologi- că“, acuzați de asociere pentru delincventă și de exercitare abuzivă a
consiliului pentru a discuta problema reintegrării Egiptului în organizație. Abdul Aziz al Wattari, secretar general în exercițiu al O.A.P.E.C., a declarat că au fost inițiate contacte și consultări cu țările membre în vederea convocării reuniunii ministeriale cit' mai curînd posibil, informează agenția IN A.DEMONSTRAȚIE. La Belfast a avut loc o amplă demonstrație de protest in cadrul căreia citeva mii de muncitori și-au exprimat dezacordul față de planurile guvernului britanic de privatizare a unor întreprinderi navale și constructoare de avioane din acest oraș. Agențiile de presă relevă că aceasta a fost una dintre cele mai mari demonstrații organizate la Belfast de reprezentanții clasei muncitoare.MANEVRE MILITARE. în pofida faptului că in America Centrală . se menține o stare de încordare, forțe armate aparținind S.U.A. și Hondurasului au inițiat manevre militare în zonele de frontieră cu Salvadorul și Nicaragua — informează agențiile Pren- sa Latina și I.P.S. La aceste e- xerciții, denumite „Ahuas Tara II" și „Terencio Sierra 89", participă efective insumînd 4 000 de oameni.EFORTURI DE DEZVOLTARE. Ministrul de stat pentru probleme financiare al Indiei. S.B. Chavan, a afirmat că. în actualul ân financiar, economia Indiei va înregistra o rată anuală de creștere de 9 la sută sau chiar mai mult. Politica economică și strategia de dezvol

semnatare, care vor prezenta considerentele lor în legătură cu problemele legate de transpunerea în viață a prevederilor documentului final, inclusiv în ceea ce privește tratativele pentru reducerea armelor convenționale in Europa, de la Atlantic la Ural.

venției referitoare la inspecțiile internaționale. Totodată, vor fi elaborate prevederi îri. legătură cu asigurarea securității statelor in perioada în care armele chimice vor fi distruse, eliminarea oricăror posibilități de producere a acestor tipuri de arme in cadrul industriei civile.

lor legate de inechitățile sociale și actuala ordine economică nejustă, la instaurarea unor relații calitativ noi între statele lumii.BONN 17 (Agerpres). ,— Modernizarea rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, anunțată de ministrul vest-german al apărării. Rupert Scholz, contravine opiniilor tuturor membrilor Partidului Liber- Democrat (formațiune a coaliției guvernamentale de la Bonn), a declarat președintele P.L.D., Otto Graf Lambsdorf, intr-un irtterviu acordat presei, citat de agenția A.D.N. Liderul liber-democrat a apreciat, totodată, că în. prezent nu este necesar să se ia o decizie cu privire la acest sistem de arme.

trul de externe al Filipinelor, Râul Manglapus. El a arătat că se preconizează formarea unei comisii speciale care să se ocupe de această problemă — relatează agenția T.A.S.S.
STOCKHOLM 17 (Agerpres). — O prognoză economică pînă în 1990 întocmită de Uniunea centrală a sindicatelor din Suedia arată că deficitul balanței de plăți a țării ya. .crește de la 16 miliarde coroane în 1989 la 19 miliarde in 1990. în ce privește nivelul șomajului, acesta va continua să crească, urmind să ajungă in 1990 la aproape 2 la sută din totalul populației active.WASHINGTON 17 (Agerpres). — într-un interviu acordat publicației „New York Times Magazine", Alan Greenspan, președintele Oficiului Rezervelor Federale, a avertizat a- supra pericolelor creșterii dobinzilor asupra dezvoltării economiei americane. El s-a pronunțat, de asemenea, pentru luarea unor măsuri în vederea controlului procesului inflaționist în S.U.A. în 1988, rata inflației în S.U.A. a fost de 4,5 la sută,ROMA 17 (Agerpres). — Potrivit datelor, oficiale definitive difuzate de Institutul central de statistică al Italiei (I.S.T.A.T.), în această țară prețurile *u ridicata au înregistrat în noiembrie anul trecut o creștere de 0.9 la sută față de luna precedentă și de 5,5 la sută comparativ cu noiembrie 1987.

pe banca acuzațilorprofesiunii medicale. între altele, cei11 s-au făcut vinovați de a fi propus unui muncitor din Bolzano să facă un „curs de purificare" contra unei sume echivalente cu 19 000 dolari — informează agenția Efe.
tare preconizate de guvern au avut rezultate bune și această tendință ar putea continua, a relevat el.ALEGERI. într-o declarație făcută la Ciudad de Panama. Pedro Pereira, secretarul general adjunct al Partidului Revoluționar Democratic din Panama, partid de gu- vernămînt —, a arătat că alegerile prezidențiale vor avea loc, așa cum era prevăzut, la 7 mai. Pe de altă parte, în perspectiva acestor alegeri, alianța Colina, din care face parte și partidul comunist, s-a reunit la nivelul conducerilor formațiunilor politice care o for- înează pentru a dezbate căile și modalitățile concrete de desfășurare cu succes ,a campaniei electorale proprii.CAPRICIILE VREMII. • In acest 
an, la Potsdam, a fost înregistrată 
cea mai călduroasă zi de 16 ianua
rie de cind se efectuează observa
ții meteorologice. Potrivit Institu
tului central de meteorologie, din R. D. Germană, temperatura a fost 
de 7,3 grade Celsius. Recordul an
terior de temperatură pentru aceas
tă zi a fost înregistrat in 1939 — 
5,6 grade. 9 Din cauza ceței dense 
și a poleiului, pe o autostradă din R. F. Germania, între localitățile 
Augsburg și Konigsbrunn, s-a pro
dus o ciocnire in lanț in care au 
fost angrenate 26 autovehicule. Ac
cidentul s-a soldat cu mai mulți 
răniți. ® Masive căderi de ză
padă și geruri puternice au înrău
tățit situația in statele din nordul 
Indiei. De la începutul anului, va
lul de frig a provocat moartea a 
70 de oameni. în statul Uttar Pra
desh, numeroase străzi sint blocate 
de zăpadă.

ROMA 17 (Agerpres). — La sediul 
Bibliotecii române din Roma s-au 
desfășurat lucrările colocviului 
„Leopardi și Eminescu", organizat 
sub auspiciile „Academiei di Roma
nia", in colaborare cu asociația „Es- 
pressione Latina", Academia inter
națională de propagandă culturală și 
Asociația națională „Ludi di Enea“ 
din Trapani. Colocviul a deschis se
ria de manifestări culturale dedicate 
marcării in Italia a 100 de ani de 
la moartea marelui poet român 
Mihai Eminescu.

Francesco Gligora, președintele 
Academiei internaționale de pro
pagandă culturală, prof. Renzo Ven- 
to, președintele Asociației naționale 
„Ludi di Enea“. vicepreședinte re
gional al Asociației siciliene de pre
să, alți cunoscuți oameni de litere 
din Italia și România au relevat în 
intervențiile lor particularitățile și 
consonanțele ce caracterizează liri
ca lui Eminescu și a lui Leopardi, 
temele, filoanele și reverberațiile 
operelor celor doi mari poeți de va
loare europeană și universală. Ei 
au subliniat grija manifestată în 
România pentru afirmarea tradi
țiilor și moștenirii culturale națio
nale. contribuția importantă a țării 
noastre la cauza promovării valo
rilor umanismului, a colaborării și 
înțelegerii intre popoare.

Problema namîbiană examinată 
în Consiliul de Securitate

© A fost salutată semnarea acordurilor cu privire la reglemen
tarea situației din Africa de sud-vest ® Afirmarea necesității 

de a fi accelerat procesul de independență a NamibieiNAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite a avut loc o ședință a Consiliului de Securitate consacrată problemei namibiene. Prin consens, au fost adoptate două rezoluții cu privire Ia independența Namibiei. în primul document este salutată semnarea în luna decembrie, la New York, a acordurilor dintre Angola, Cuba și R.S.A. in această problemă. Prin cel de-al doilea document, consiliul stabilește ca aplicarea Rezoluției 435 din 1978 privind accesul Namibiei la independență să înceapă la data de 1 aprilie 1989.
ORIENTUL MIJLOCIU
in Cisiordania și Gaza tensiunea persistăîn teritoriile de pe malul vestic al Iordanului și în sectorul Gaza au avut loc noi manifestații de protest ale populației palestiniene, în orașul El Khalil, autoritățile is- raeliene au instituit restricții de circulație. în semn de protest împotriva uciderii în cursul unei demonstrații a unui tînăr palestinian de 17 ani, populația orașului a declarat o grevă generală de trei zile. Un alt palestinian a încetat din viață la Khan Younis, în urma rănilor provocate de poliție în cursul unei demonstrații. în ultimele cinci zile au fost uciși 10 manifestanți. De asemenea, soldații israelieni au pătruns intr-o școală din Nablus, aruncind in clase grenade cu gaze lacrimogene.(Agerpres)
Larg curent de opinie în favoarea organizării 

unei conferințe internaționale de paceHELSINKI 17 (Agerpres). — în capitală Finlandei s-au desfășurat convorbiri între președintele Finlandei, Mauno Koivisto, și Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Au fost examinate modalitățile soluționării pașnice a problemei palestiniene și posibilul rol al Finlandei în cadrul acestui proces, informează agenția KUNA. Anterior, Arafat a conferit cu premierul Harri Hol- keri și ministrul de externe, Kalevl Sorsa, cu privire la perspectivele păcii în Orientul Mijlociu și demersurile în direcția organizării unei conferințe internaționale in această problemă, sub egida O.N.U.MADRID 17 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului „EI Pais", secretarul general al Ligii Arabe, Chedli Klibi, s-a pronunțat pentru retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate, ca o condiție a înfăptuirii păcii in Orientul Mijlociu. De asemenea, el a susținut ideea organizării unei conferințe internaționale de pace in Orientul Mijlociu, cu participarea statelor membre permanente ale Consiliului de Securitate și ale părților direct implicate, inclusiv a O.E.P.CAIRO 17 (Agerpres). — într-o declarație făcută presei după întrevederea cu președintele Egiptului, Hosni Mubarak, șeful statului somalez, Mohammad Siad Barre, s-a pronunțat în sprijinul convocării unei confe
Creșterea datoriei externe agravează situația 

tarilor in curs de dezvoltare
J

@ In Africa volumul acesteia a ajuns la 230 miliarde dolari, 
iar in America Latină la 430 miliarde dolari ® Declarații 
care demască practicile neocolonialiste ale țărilor creditoareNAIROBI 17 (Agerpres). — Situația financiară a statelor africane rămine una dintre cele mai grele, cu toate eforturile acestora — a declarat, în cadrul unei conferințe de presă la Nairobi, secretarul executiv al Comisiei Economice O.N.U. pentru Africa, Adebayo Adedeji.în ultimii trei ani, a arătat el, datoria externă a țărilor africane a crescut cu 32 la sută, atingind la finele anului 1988 cifra de 230 miliarde dolari. Față de anul anterior, datoria externă a Africii a crescut cu 12 miliarde dolari. Dacă în anul 1982 țările africane plăteau pentru serviciul datoriilor externe circa 14 la sută din veniturile lor, în anul 1988 această cifră a ajuns la 50 la sută.Dacă nu vor fi luate măsuri imediate și eficiente, în acest an datoria Africii va crește cu 6—10 procente, urmind ca la finele lui 1989 să atingă 244—253 miliarde dolari. Plata dobinzilor ar fi de 37 miliarde dolari, față de „doar" 30 miliarde in 1987.BRASILIA 17 (Agerpres). — Uriașa datorie externă a statelor în curs de dezvoltare rămine una dintre cele

Ministrul italian de externe, Giu
lio Andreotti, președintele adminis
trației regionale Puglia, numeroase 
personalități ale vieții culturale și 
artistice italiene au transmis me
saje de salut colocviului.

TOKIO 17 (Agerpres). — La Bi
blioteca centrală metropolitană din 
Tokio s-a deschis expoziția „Mihai 
Eminescu — Luceafărul -poeziei 
românești". La inaugurare au fost de 
față oameni de cultură, reprezen
tanți ai mijloacelor de informare in 
masă, numeroși cititori ai bibliote
cii. Despre locul operei eminescie
ne in cultura românească și în li
rica universală a vorbit dr. Akikazu 
Kudo, director general adjunct al 
bibliotecii.

Prin politica promovată de Româ
nia, s-a subliniat în cuvîntul inau
gural, politică ce asigură un larg 
acces la cultură — poeziile lui Emi
nescu, tipărite în zeci de milioane 
de exemplare, se află azi la înde- 
mina tuturor, practic, in casa fie
cărui cetățean al țării. Totodată, s-a 
exprimat convingerea că expoziția 
Eminescu va contribui la amplifi
carea in continuare a legăturilor 
culturale româno-japoneze, a re
lațiilor de prietenie dintre România 
și Japonia.

Consiliul de Securitate subliniază hotărirea de a se asigurai accelerarea procesului de independență a Namibiei prin organizarea de alegeri libere, sub egida O.N.U., și cere R.S.A. să reducă imediat și substanțial forțele sale de poliție și paramilitare din teritoriul sud-vest-african. Se evidențiază necesitatea garantării condițiilor de natură să permită poporului namibian participarea la alegeri.Rezoluțiile cer secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, să pregătească un raport asupra modului in care este aplicată Rezoluția 435.

TUNIS 17 (Agerpres). — La Tunis 
a avut loc o reuniune a Consiliului revoluționar al mișcării Al Fatah, principala componentă a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, în cursul căreia au fost analizate situația din teritoriile arabe ocupate și evoluția recentelor contacte pe plan internațional privind ultimele inițiative ale O.E.P. S-a arătat că pînă acum 94 de țări ale lumii au recunoscut statul palestinian proclamat în cadrul sesiurfii de la Alger a Consiliului Național Palestinian. Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al O.E.P., a prezentat un raport asupra situației din teritoriile arabe ocupate — informează agenția WAFA, citată de T.A.S.S.
rințe internaționale de pace în problema Orientului Mijlociu, in interesul instaurării unei păci trainice in regiune.Toate părțile implicate în conflictul din Orientul Mijlociu, a spus la rindul său președintele . Egiptului, trebuie să depună eforturi pentru realizarea păcii in zonă.MADRID 17 (Agerpres). — în urma vizitei efectuate la Tel Aviv in calitate de președinte al Consiliului ministerial al C.E.E., ministrul de externe spaniol, Francisco Fernandez Ordonez, a declarat că „a fost stabilit un mecanism de coordonare intre Piața comună și Israel", transmite agenția Efe.Subliniind că Piața comună nu dorește să joace un rol de mediator în criza din Orientul Mijlociu, ci doar să contribuie la stimularea procesului de pace în regiune, el a arătat că există incă multe diferențe între poziția vest-europeană și cea a Israelului in această privință.TUNIS 17 (Agerpres). — Chedli Klibi, secretar general al Ligii Arabe, s-a intîlnit, la Tunis, cu William Waldegrawe, ministru de stat la Ministerul de Externe al Marii Britanii. într-o declarație făcută presei după întrevedere, diplomatul britanic și-a manifestat satisfacția față de recentele inițiative ale Organizației pentru Eliberarea Palestinei spre realizarea păcii în Orientul Mijlociu — transmite agenția FANA.

mai stringente prqbleme ale contemporaneității — a declarat ministrul brazilian de finanțe, Mailson Ferreira de Nobrega. într-o conferință de presă organizată la Brasilia, el a subliniat că depășirea acestei situații critice depinde in mare măsură de voința politică a guvernelor țărilor occidentale, care sint și principalii creditori.Brazilia și alte state mari debitoare — a arătat vorbitorul — au devenit principalii „exportatori" de capital, prin achitarea serviciului datoriei externe. Numai în anul 1988, Brazilia — care are o datorie de 120 miliarde dolari — a furnizat băncilor occidentale numai pentru plata dobinzilor 12 miliarde dolari, situație care devine insuportabilă din punct de vedere economic.O serie de factori politici — a arătat ministrul brazilian — devin con- știenți că, in actualele condiții ale relațiilor economice internaționale, datoria externă a țărilor în curs de dezvoltare nu poate fi soluționată, numai în America Latină ea ajun- gind la 430 miliarde dolari. Povara acestei datorii constituie un grav obstacol pe calea dezvoltării econo- rilice a statelor.
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