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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Faruk Kaddoumi,

șeful Departamentului Pelitic al Organizației pentru Eliberarea Palestinei - O.E.P.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, pe Faruk Kaddoumi, șeful Departamentului Politic al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), care, în fruntea unei delegații, efectuează o vizită în țara noastră.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise un cald salut și cele mai bune urări din partea tovarășului Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei.Șeful Departamentului Politic al O.E.P. a exprimat mulțumiri și profunda recunoștință din partea conducerii O.E.P., a președintelui Comitetului Executiv al organizației, pentru sprijinul consecvent acordat de poporul român, personal de președintele Nicolae Ceaușescu, luptei poporului palestinian, pentru poziția

consecventă a României privind rezolvarea pe cale politică a problemelor din Orientul Mijlociu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesaj și a transmis, la rîndul său, tovarășului Yasser Arafat, conducerii O.E.P. un salut și cele mai buhe urări.în cadrul întrevederii, șeful Departamentului Politic al O.E.P. a informat despre ultimele evoluții, după proclamarea Statului Independent Palestina, privind problema palestiniană, precum și în legătură cu acțiunile întreprinse de Organizația pentru Eliberarea Palestinei în vederea reglementării situației din Orientul Mijlociu, a instaurării unei păci trainice in regiune.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat importanța deosebită a proclamării Statului Independent Palestina și a apreciat că, în condițiile actuale, mai favorabile, sint necesare noi eforturi în vederea

convocării cît mai curînd a conferinței internaționale in problemele Or.entu.ui Mijlociu, sub egidaO. N.U., la care să participe toate părțile interesate, inclusiv Statul Palestina, orecum și Israelul și membrii permanenți ai Consiliului de Securitate.în timpul convorbirii a fost exprimată dorința de a dezvolta in continuare relațiile dintre România și Statul Palestina, dintre Partidul Comunist Român și Organizația pentru* Eliberarea Palestinei. în interes reciproc, al cauzei păcii. înțelegerii și colaborării internaționaleLa primire a luat parte Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. alP. C.R.A fost de față însărcinatul cu afaceri ad-interim al Statului Palestina la București, Ismail Ahmad Mohammad.
„In această nouă etapă istorică crește și mai mult rolul Partidului 

Comunist Român, a cărui misiune este unirea tuturor eforturilor na
țiunii într-o direcție unică, dinamizarea întregii activități sociale, condu
cerea științifică a procesului de edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare spre comunism, pe baza legităților uni
versal valabile aplicate creator la condițiile social-istorice concrete ale 
țării noastre".

NICOLAE CEAUȘESCUîn ansamblul orientărilor și ideilor vastei opere teoretice și politice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, puternic subliniate de Tezele din aprilie și magistrala Expunere din noiembrie 1988, o inestimabilă însemnătate teoretică și practic-poli- tică revine principiului creșterii tot mai puternice a rolului conducător al partidului.Analizind actualul stadiu Istoric de dezvoltare a României socialiste, Expunerea fundamentează științific și imbogățește cu noi contribuții teoretice, cu pătrunzătoare argumente și concluzii concepția potrivit căreia rolul conducător al partidului comunist reprezintă o necesitate generală, o legitate obiectivă a construcției socialiste și comuniste, a perfecționării permanente a socialismului.în această lumină, afirmarea tot mai puternică a funcției partidului de centru vital al națiunii este determinantă pentru realizarea unei calități noi, superioare în întreaga viață economico-socială și politică a țării.Consacrarea Partidului Comunist Român, in procesul revoluției și construcției socialiste, ca forță conducătoare, este rezultatul dezvoltării istorice, partidul cucerindu-și încrederea și dragostea poporului prin Însăși politica sa izvorită din interesele oamenilor muncii, ale întregii națiuni, din înțelegerea profundă a cerinței istorice a afirmării reale a independenței și suveranității țării. Partidul se bucură astăzi de profundă stimă șl nețărmurită încredere, este urmat unanim de popor, care acționează in strinsă unitate pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea. „Putem afirma, cu îndreptățită mîndrie — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — că partidul nostru și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de a conduce întreaga națiune pe 

drumul făuririi socialismului și comunismului, al bunăstării și fericirii".în cei aproape 45 de ani ai procesului istoric de edificare și perfecționare a noii orînduiri în țara noastră, Congresul al IX-lea al partidu- ' lui a marcat cursul novator al dezvoltării economico-sociale accelerate, al perfecționării întregii vieți sociale și politice a țării. Sub egida activității teoretice și practice revoluționare, creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, societatea socialistă românească a cunoscut un remarcabil avint, generat de afirmarea unei viziuni noi, originale, profund științifice și consecvent revoluționare asupra rolului și locului partidului. Respingind cu hotărîre atît spiritul triumfalist, cît și opti- cile defetiste, partidul, secretarul său general au criticat cu obiectivitate și ascuțime neajunsurile manifestate, au evidențiat căile pentru eliminarea lor, pentru soluționarea contradicțiilor apărute pe parcurs, mobilizînd masele de oameni ai muncii, întregul popor în vederea edificării cu succes a noii orînduiri. Ca urmare, Congresul al IX-lea a descătușat energiile creatoare ale partidului și poporului, a înlăturat o serie de șabloane și dogme, des- chizind calea fertilă a edificării socialismului cu poporul și pentru popor, pornindu-se de la condițiile concrete din România, aplicîndu-se neabătut și în spirit creator principiile socialismului științific, adevărurile general-valabile la realitățile țării, ale lumii contemporane.încă din 1965, în Raportul la proiectul de Constituție, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că „în condițiile noii etape de dezvoltare a societății crește și mai mult rolul partidului de organizator și conducător al întregii opere de construcție a socialismului. De aceea. legea fundamentală a țării consfințește 

faptul că Partidul Comunist Român este forța politică conducătoare in Republica Socialistă România".Partidul a desfășurat o vastă și fecundă activitate de elaborare științifică a măsurilor șl soluțiilor necesare mersului înainte, de organizare și mobilizare a forțelor poporului, a clasei muncitoare, țărănimii cooperatiste. intelectualității în direcția modernizării industriei și agriculturii, a adîncirii democrației socialiste, a participării efective a maselor Ia întreaga viață socială. Marile realizări obținute in această perioadă au ridicat România pe trepte superioare ale dezvoltării, va- lidind, ca pe o convingere intimă a tuturor oamenilor muncii. înalta vocație constructivă, umanistă a politicii partidului. în centrul acesteia s-a situat creșterea în ritm susținut și modernizarea sistematică a economiei naționale, pe baza industrializării, a dezvoltării tuturor zonelor, a promovării largi a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, perfecționarea continuă a noilor relații de producție și dezvoltarea proprietății socialiste, incit societatea să progreseze echilibrat și multilateral, în interesul satisfacerii, la un nivel cit mai înalt, a nevoilor ei, a cerințelor făuririi unei civilizații superioare. Rezultatele dobînd'te stau mărturie justeței acestei politici, caracterului ei științific, realist, mobilizator. Experiența însăși demonstrează însemnătatea istorică a preocupării pentru întărirea rolului conducător al partidului, a legăturilor sale vii, directe cu masele de oftmeni al muncii, pentru integrarea sa organică în societate și conducerea nemijlocită — prin diverse forme — a tuturor sectoarelor economico-sociale.Este, astfel, o concluzie relevantă a practicii sociale că exercitarea rolului conducător al partidului a constituit șl constituie factorul determinant al . înfăptuirii profundelor 

transformări care au schimbat radical infățișarea României in perioada de după Congresul al IX-lea, caracterizată de puternica afirmare a unei noi gîndiri politice.Unul dintre adevărurile fundamentale ale teoriei socialismului științific — conducerea de către partid — își probează viabilitatea sub forma și in conținutul tezei care conferă partidului funcția de centru vital al intregii societăți. Originala abordare teoretică și practică datorată tovarășului Nicolae Ceaușescu pornește de la considerentul principial potrivit căruia partidul reprezintă nucleul în jurul căruia gravitează întreaga societate și de la care radiază energia și lumina ce pun în mișcare și asigură funcționarea întregului angrenaj al orinduirii socialiste. în această concepție, partidul comunist, stăpinind cu temeinicie teoria socialismului științific, metoda materialist-dialectică de studiere și interpretare a fenomenelor și proceselor vieții economice, sociale. politice, interne și internaționale. constituie factorul subiectiv ce are menirea și capacitatea de a o- rienta dezvoltarea economico-socială în concordanță cu acțiunea legilor obiective. Astfel, practica istorică însăși contrazice teza după care partidul nu ar trebui să poarte răspunderea directă pentru înfăptuirea planurilor și programelor economico-sociale,. ci să lase sectoarele și unitățile . economice să soluționeze cum cred ele de cuviință problemele. f?ză nu numai greșită, dar și dăunătoare, în fapt lichidatoristă. „Dacă partidul nu-și mai asumă răspunderea pentru realizarea Programului său de făurire a socialismului și comunismului — arată tovarășul Nicolae Ceaușescu —, atunci se pune (Continuare in pag. a V-a)
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Remarcabilă dezvoltare creatoare 
a teoriei și practicii revoluționare

înnoirea produselor
cu ajutorul calculatoruluiFără îndoială, una dintre cele mai spectaculoase aplicații ale tehnicii de calcul și informaticii în lumea de azi o reprezintă proiectarea asistată de calculator. De ce „asistată" ? Munca de cercetare-proiectare presupune creativitate, deci omului îi revine în continuare rolul hotăritor. Funcția calculatorului este de a ajuta proiectantul, de a-i ușura activitatea și a-i spori productivitatea, eficiența. Se poate vorbi chiar de o „diviziune" a muncii între calculator și proiectant, in sensul că mașina electronică își asumă activitatea de rutină, migăloasă — calcule, desene —, iar proiectantul se concentrează asupra concepției propriu-zise, avind la dispoziție rapid pentru studiu mai multe variante in vederea alegerii deciziei optime pe baza datelor, a informațiilor furnizate de calculator.Cum poate proiectantul „colabora" cu calculatorul ? Care sint avantajele practice ale unei asemenea conlucrări ? Sint întrebări de la care au pornit discuțiile cu specialiști, care au preocupări sistematice, precum și realizări notabile în acest domeniu, din cadrul atelierului de cercetare- proiectare asistată de calculator al centrului de calcul electronic al Ministerului Industriei Electrotehnice.— Calculatorul electronic reprezintă un instrument de lucru modern care, bine folosit, poate determina creșterea simțitoare a productivității ți calității muncii de cercetare-proiectare — este de părere Sorin Cio- botaru, șeful atelierului. în acest sens, colectivul nostru, înființat în urmă cu patru ani, s-a preocupat de elaborarea unor programe informatice aplicabile pe calculatoarele electronice de fabricație românească.— Primul lucru de care se interesează un posibil beneficiar al produselor-program de proiectare asistată de calculator este cel referitor la eficiența practică a implementării aplicației...— Dispunem acum de date certe care arătă că timpul de proiectare se reduce cu 20—60 la sută, cel mai mare ciștig de timp obținîndu-se Ia anumite familii de repere cu tehnologii de grup. Pe planul calității proiectării nimic nu poate fi mai elocvent decit faptul că în mod obișnuit pentru adoptarea deciziei de amplasare a pieselor pe ștraif — element hotăritor în proiectarea unei ștanțe, bunăoară — un proiectant ,nu poate lua în considerare mai mult de 10 variante. Or, cu ajutorul calculatorului, în același timp a- fectat proiectării se pot analiza zeci de mii de variante, stabilite pe baza acelorași date de intrare referitoare Ia forma reperului. Din același exemplu, al amplasării optime pe ștraif — program aplicat concret la întreprinderea „Electroaparataj" din Capitală — rezultă și un alt avantaj, deloc neglijabil, exprimat in reducerea, in medie cu 12 la sută, a consumului de metale, îndeosebi de metale neferoase.Prin însumarea unor asemenea e- fecte economice, la „Electroaparataj", bunăoară, la un singur proiect, prin utilizarea unui program adecvat, 

CUM POATE SPORI APORTUL 
INFORMATICII LA 

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI?

s-au economisit 400 000 lei la cheltuielile de producție. Și aceasta pentru că este vorba de un program executat „la comandă", pentru o anume utilizare. în cazul că se apelează la programe deja elaborate, care numai se adaptează pentru anumite folosințe, e- ficiența economică este și mai mare, „investiția" pentru cumpărare fiind recuperată în cel mult 2—3 luni de aplicare. La întreprinderea „A- cumulatorul" din Capitală — unde atît proiectarea constructivă, cît și fabricația grătarelor pentru acumulatorii auto sint asistate de calculator — ciclul de proiectare-fabricație s-a redus, in medie, cu 20 la sută. Scăderi și mai spectaculoase — pină la 60 la sută — ale ciclului de proiectare s-au asigurat la proiectele de familii de repere specifice mașinilor-unelte din profilul de fabricație al întreprinderii de mașini-unelte Bacău și întreprinderii de utilaj greu Craiova prin utilizarea unui sistem integrat de proiectare constructivă și tehnologică asistată de calculator.— Ce este un asemenea sistem integrat ?— Este vorba de un pas înainte în proiectarea asistată, in sensul că, de această dată, calculatorul este solicitat atît pentru concepția constructivă a produsului, cit și pentru cea tehnologică, inclusiv proiectarea sculelor adecvate tehnologiei alese. Pentru specialiști este necesar să precizăm că într-un asemenea sistem descrierea familiei de repere se face parametrizat. Concret, proiectantul indică numai valorile parametrilor, calculatorul elaborind desenul de execuție și stabilind timpul optim de așchiere, norma de manoperă și norma de consum ș.a. Se poate merge(Continuare în pag. a IlI-a)

Imcgine de la oficiul de calcul al întreprinderii de mașini-unelte din BacăuFoto : S. Cristian

Munca în noul an agricol, care de fapt a început încă din toamnă, o dată cu semănatul cerealelor pă- ioase, crește în intensitate cu fiecare zi ce ne apropie de campania agricolă de primăvară. Eforturile oamenilor muncii de la sate sînt îndreptate acum nu numai spre buna desfășurare a activității în zootehnie, ci și spre executarea numeroaselor lucrări care asigură buna pregătire a viitoarelor recolte de cereale, plante tehnice, legume, fructe și. struguri. Planul de dezvoltare a agriculturii pe a- cest an prevede obținerea unei producții totale de cereale de peste35 milioane tone, precum și realizarea unor producții mari la toate culturile și în toate sectoarele agriculturii. A- ceasta este sarcina lucrătorilor din a- gricultură și trebuie asigurate de pe acum toate condițiile materiale și de natură organizatorică pentru ca intr-adevăr anul 1989 să fie anul cu cele mai bune producții în toate domeniile agriculturii. Este o cerință subliniată cu deosebită tărie de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta Consfătuire de lucru de Ia C.C. al P.C.R. pe probleme ale activității din e- conomie, cerință care exprimă, 

in fapt, posibilitățile reale ale agriculturii noastre de a produce mult mai mult decit pină acum.Experiența anului care s-a încheiat și a anilor trecuți a pus tot mai puternic în evidență faptul că un rol hotăritor în buna desfășu
După știință și după lege!

EXIGENȚE ALE ORGANIZĂRII MUNCII 

In agricultură pentru REALIZAREA 
PRODUCȚIILOR MARI PREVĂZUTE IN ACEST AN

rare a activității în agricultură, . în realizarea, randamentelor stabilite îl are organizarea pe baze moderne, eficiente a muncii și a producției, și în legătură nemijlocită cu aceasta introducerea tehnologiilor înaintate. Chiar o cercetare sumară a condițiilor în care au fost realizate producții bune și foarte bune în multe unități pune în evidență că acestea s-au bazat, în primul rînd, pe rigoarea cu care .sînt aplicate normele agrotehnice, tehnologiile intensive de cultivare a plantelor. Producții de 7 000—8 000 kg grîu și orz la hectar, producții bune și foarte bune de po

Personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. gîndirea sa dialectică, prospectivă, cutezătoare și acțiunea sa revoluționară, fermă, consecventă și-au pus o amprentă decisivă asupra cursului dinamic, profund novator al întregului proces de edificare a socialismului în România, opera filozofică și social-politică a secretarului general al partidului consti- tuindu-se într-o remarcabilă contribuție la dezvoltarea patrimoniului gîndirii și practicii revoluționare. Definitorii pentru această remarcabilă operă sînt analiza științifică, pătrunzătoare a realităților naționale și internaționale, în întreaga lor dinamică, diversitate, complexitate și interdependență ; abordarea principială, realistă și, totodată, novatoare a problemelor care confruntă societatea românească, precum și omenirea, în ansamblu ; receptivitatea deosebită față de tot ceea ce este nou, inain- tat și înfruntarea constantă cu gîndirea anchilozată, cu imobilismul, rutina și inerția, cu tot ceea ce frinează transformarea revoluționară, înnoitoare a societății ; înalta capacitate de a identifica esența tendințelor și proceselor actuale și de a jalona, totodată, cu clarviziune, direcțiile evoluțiilor viitoare, de a sur- 

rumb, sfeclă de zahăr, floarea-soa- relui, soia, cartofi, legume și fructe s-au obținut în unități cum sint cooperativele agricole din Scorni- cești, județul Olt; Salonta — Bihor, Dor Mărunt — Călărași, Cenei — Timiș, Tușnad — Harghita, Ciurea — Iași, Mureșeni — Mureș, Pecica — Arad, Gîrbovi și Grindu — Ialomița, Sanislău — Satu Mare, Bucov — Prahova etc. Este vorba deci de unițăți fruntașe situate de fapt în toate, zonele agricole ale țării și ale căror producții deosebit de bune exprimă a- devăratul potențial productiv al agriculturii noastre socialiste.Au devenit însă un motiv de serioasă preocupare atît pentru organele și organizațiile de partid, cît mai ales pentru organele agricole situațiile absolut nefirești în care chiar în vecinătatea unor asemenea unități fruntașe se obțin producții nu numai departe de nivelul atins de acestea, ci și absolut necorespunzătoare, cu mult prea mult sub posibilitățile reale. Unele din cauze, ce se constituie de fapt în grave abateri de la normele științifice și legal stabilite, constau în nerespectarea ce-(Continuare in pag. a IlI-a) 

prinde corelațiile, interconexiunile dintre diferitele laturi și fenomene. De pe această bază teoretică și metodologică înaintată și in lumina cerințelor vieții, ale practicii au fost supuse unui proces de reexaminare critică o serie de teze și aprecieri moștenite din trecut, unele dintre ele fiind dezvoltate potrivit noilor condiții istorice, iar altele, devenite anacronice, perimate, au fost abandonate. în același timp, au fost elaborate și fundamentate, intr-o viziune originală, adecvată realităților contemporane, noi teze, noi concepte, cu o bogată încărcătură teoretică, precum și cu ample și benefice semnificații politice, practice, care au îmbogățit tezaurul politico-ideologic aj partidului nostru, al mișcării revoluționare contemporane.

realităților naționale și cerințelor fiecărui dezvoltare a societății, cunoașterii umane și practicii sociale. încă în prezentat din 1965, Ceaușescu marxismul se dezvoltă
. la istoricul tovarășul a evidențiat este o știință necontenit, că

Noua epocă în activitatea partidului, în construcția socialistă din România, inaugurată de Congresul al IX-lea, a pus în lumină cu pregnanță adevărul că forța și viabilitatea teoriei revoluționare sînt direct condiționate de aplicarea principiilor sale fundamentale la situația concretă din fiecare țară, de îmbogățirea ei permanentă potrivit dinamicii internaționale, stadiu de progresului concluziilor Raportul COngres Nicolae faptul că vie. care materialismul dialectic și istoric, socialismul științific au fost concepute de înșiși întemeietorii lor nu ca o dogmă, ci ca o călăuză în acțiune, ce oferă doar principiile călăuzitoare, care urmează să fie aplicate în mod diferit de la o țară la alta, fiecărui partid revenindu-i îndatorirea de a da răspunsuri problemelor concrete ale edificării noii orînduiri, de a stabili formele și modalitățile construcției socialiste în propria tară și a contribui astfel la îmbogățirea experienței comune a ționare.în spiritul unei cepții științifice.
mișcării revolu-asemenea con- profund innoi-toare și de largă perspectivă, partidul nostru, cu contribuția hotărîtoare a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pus capăt, după Congresul al IX-lea, conservatorismului și șablonismului în gîndirea și practica edificării so
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cialiste, atitudinii cosmopolite, de pic conire față de toi ceea ce era străi țării, practicilor de imitare și pre luare mecanică a altor experiențe sc cial-politice. inadecvate condițiilor i tradițiilor societății românești. A fost redate, astfel, partidului și pc porului încrederea în capacitate proprie de gîndire și acțiune, senti mentul de demnitate patriotică, re volutionară, s-au deschis perspectiv noi, fără precedent, pentru dezvo tarea și îmbogățirea teoriei revolt ționare,. prin aplicarea creatoare a le gilor generale, a principiilor socialis te la realitățile și condițiile din țar noastră.Pornind de la teza că socialis mul se construiește în condiții dife rite de la o țară la alta, că n există și nu poate exista un „model unic", universal valabil al construi rii, dezvoltării și perfecționării so cialismului,. că fiecare partid, fiecar popor ' trebuie să-și aleagă în mo independent, liber, fără nici o imix tiune din afară, calea dezvoltăr salg, prin aplicarea fermă și crea toare a principiilor revoluționar< tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat amplă fundamentare științifică ra portului dialectic dintre general ț particular, dintre național și inter național în edificarea și perfecțio narea noii orînduiri sociale. In aces cadru, a fost subliniată necesitate împletirii permanente și armonioas a adevărurilor universale cu parti cularitățile, cerințele și realității sociale și naționale din fiecare țar; din fiecare etapă de dezvoltare, res pingîndu-se orice tendințe extremis te — atît absolutizarea legilor gene rale și subaprecierea cerințelor par ticulare, expresie a atitudinii dog matice față de realitate, a neînțele gerii problemelor noi, particulare c apar in procesul dezvoltării social* cît și exagerarea, absolutizarea par ticularujui, ignorarea sau subapre cierea legilor general valabile, principiilor de bază ale socialismulv — orientări generatoare de poziții ci consecințe profund negative pentr revoluția -și construcția socialista Este necesar să se sublinieze c. trecerea pe calea socialistă de dez voîtare, într-o țară sau alta — s arată in Expunerea din 28 noiem brie 1988 — „trebuie să se realizez corespunzător nivelului de dezvoltări și condițiilor din fiecare (ară, că ni există și nu poate exista un anumi „model" in această privință, ci(Continuare in pag. a IV-a)
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REPERE ALE CALITĂȚII MUNCII Șl VIEȚII ai ales in procesul uncii
i s

Politica de dezvoltare economico-socială armonioasă

însemnă- de ce nu ? — util și aice spuneau unele cadre din județul Botoșani cu preocupările și expe- chiar la neimplinirile lor. a situa pe . primul politico-educative
și echilibrată a tuturor județelor și zonelor țării

BAZA ADEVĂRATEI EGALITĂȚI IN DREPTURI

Ni s-a părut de mare tate și — tora ceea de partid privire la riența lor, în a situa pe . primul plan al muncii politico-educative de zi cu zi, așa cum cere tovarășul Nicolae Ceaușescu, educarea și dezvoltarea largă a cultului muncii, a răspunderii și dragostei pentru lucrul bine făcut. De aceea am solicitat interlocutorilor noștri să-și argumenteze spusele cu exemple, dintre cele considerate mai concludente șl de mai larg interes.

plinei, aplicarea întocmai a tehnologiilor care asigură calitatea produselor și înlăturarea abaterilor de la regulamentul de ordine interioară. Ei propun birourilor organizațiilor de bază subiecte sau cazuri concrete pentru a fi exemplificate la vitrinele calității, gazetele de perete și cele satirice, sugerează care dintre faptele de muncă să fie popularizate, care dintre cazuri să fie discutate în cadrul organizațiilor de partid, sindicat sau U.T.C.
Cînd intra „în scena" 

factorii culturali

cu seamă in mediul ru- propaganda vizuală rămăse- în urma cerințelor produc-

A TUTUROR CETĂȚENILOR PATRIEI
Calitatea produselor 

în fața instanței 
muncitorești

influență educați-
Privim cu mindrie, cu adincă satisfacție la tot 

ceea ce am realizat, la drumul parcurs de țara 
noastră in anii de cind la cirma partidului și 
țării se află iubitul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Potrivit concepției secreta
rului general al partidului, punind in centrul 
activității de construcție socialistă dezvoltarea 
puternică a industriei pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei, s-a acționat pentru dezvol
tarea echilibrată, armonioasă a forțelor de pro
ducție, pentru repartizarea lor rațională pe întreg 
teritoriul țării, ca temelie a prosperității tuturor 
județelor și zonelor țării.

Ca să înțelegem valoarea și adinca semnifica
ție a drumului parcurs, a rezultatelor obținute, 
să ne reamintim, fie și pe scurt, de unde am 
pornit. La eliberarea țării, industria era concen
trată intr-o proporție mai însemnată doar în 
cîteva județe — Arad, Brașov, Cluj, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Prahova și București — care

realizau împreună 52 la sută din producția in
dustrială a țării ; în întreprinderile acestor ju
dețe lucrau 286 000 de persoane, reprezentînd 58,9 
la sută din totalul personalului ocupat în indus
trie. Și iată încă un indicator semnificativ al 
discrepanțelor în repartiția teritorială a indus
triei, cu toate implicațiile ei privind menținerea 
locuitorilor unor zone întregi intr-o stare de 
înapoiere — valoarea producției industriale pe 
locuitor. Astfel, in timp ce pe ansamblul țării in 
1945 revenea o producție industrială de circa 730 
lei pe locuitor, in județul Ialomița, spre exem
plu, aceasta era de 86 lei, iar in județul Vaslui 
de 93 de lei, deci de 8,5 ori și, respectiv, de 7,8 
ori mai puțin decit media pe țară și de 38 de ori 
și, respectiv, de 35 de ori mai mică decit cea 
realizată în județul Hunedoara, care era de 
3 288 lei.

Realitățile de astăzi ale României 
sint cele mai puternice

socialiste
argumente tale justeței

politicii partidului nostru, a strălucitei concepții 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Pe această 
bază s-au asigurat folosirea rațională a for
ței de muncă din fiecare județ și localitate, 
valorificarea superioară a resurselor materiale 
locale, realizarea unei structuri demografice echi
librate in teritoriu, dezvoltarea armonioasă a 
centrelor urbane și rurale și crearea condițiilor 
pentru asigurarea participării tuturor cetățeni
lor la activitatea economico-socială. cultural- 
artistică și creșterea continuă a bunăstării mate
riale și spirituale, adică baza materială a depli
nei egalități in drepturi intre toți fiii țării. Iar 
acest proces urmează să fie consolidat și amplifi
cat in perioada următoare prin înfăptuirea obiec
tivelor Congresului al XIII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului de dezvoltare multilaterală 
a tuturor județelor, de organizare și modernizare 
a tuturor localităților patriei.

• In anii socialismului, și îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al partidului, în țara noastră s-a realizat un vast pro
gram de investiții care reprezintă PESTE 4 100 MILIARDE LEI.

• Dacă în perioada 1965—1985 investițiile în economie 
au sporit de 5 ORI, datorită orientării cu precădere a inves
tițiilor spre dezvoltarea mai rapidă a industriei în județele 
rămase în urmă, creșteri mai mari s-au înregistrat în județele 
BISTRIȚA-NĂSĂUD și MEHEDINȚI de 14 ORI, COVASNA, 
GIURGIU și VILCEA de 13 ORI, GORJ, SĂLAJ și TULCEA 
de 10 ORI, ALBA, CĂLĂRAȘI și VASLUI de PESTE 7 ORI.

• Astfel, numai în perioada ultimilor 20 de ani, după 
reorganizarea teritorial-administrativă a tării, au fost create 
aproape 2 000 DE ÎNTREPRINDERI amplasate în cen
trele vechi și în cele PESTE 180 NOI PLATFORME INDUS
TRIALE, o dată cu dezvoltarea și modernizarea puternică a 
celor existente; au fost create, în fiecare județ, cel puțin 4-5 
CENTRE INDUSTRIALE.

• In județe în care industria construcțiilor de mașini 
era aproape inexistentă sau foarte puțin dezvoltată, ponderea 
acesteia a înregistrat, în aceeași perioadă, o creștere însem
nată : de la 2,8 la sută la 30,4 LA SUTĂ în județul Bistrița 
Năsăud, de la 2 la sută la 34,3 LA SUTĂ în județul Te 
leorman.

• In 1968, anul reorganizării administrativ-teritoriale 
numai 6 județe realizau o producție industrială, agricolă și 
din celelalte sectoare de activitate în valoare între 40,1—60 
miliarde lei; doar un singtir județ depășea limita de 60 mi
liarde lei ; în 1987 numai un singur județ mai realiza un vo
lum total de activitate economică intre 40,1-60 miliarde lei, 
în timp ce 25 DE JUDEȚE realizau, un volum de activități eco
nomice între 60,1—100 de miliarde lei, iar 15 JUDEȚE depă
șeau 100 MILIARDE LEI.

• Sînt semnificative cîteva comparații cu trecutul : ju
dețul Mehedinți, bunăoară, realizează singur, într-un an, o 
producție industrială mai mare decit cea obținută în 1965 in 
întreaga Oltenie, iar județul lași — o producție industrială mai 
mare decit cea din întreaga Moldovă. Cît privește producția 
județului Galați, aceasta este acum mai mare decît producția 
realizată în 1965 de Moldova, Oltenia și Dobrogea la un loc.

• Astăzi producția industrială a țării este de 128 DE 
ORI mai mare în comparație cu 1945. S-au creat noi ramuri 
moderne. Industria chimică a crescut de 1 300 DE ORI. Pro
ducția de oțel a crescut de 120 DE ORI, construcția de mașini 
de peste 500 DE ORI. S-a dezvoltat puternic industria ușoară, 
alimentară, a bunurilor de consum.

• In aceeași perioadă, producția agricolă a crescut de 
PESTE 9 ORI, iar fondul de consum și produse necesare con
sumului a crescut, față de 1950, de PESTE 18 ORI.

• In același timp, avuția națională acumulată a ajuns 
la 5 100 MILIARDE LEI, iar fondurile fixe productive la circa 
2 500 MILIARDE LEI. Venitul național a crescut de PESTE 36 
DE ORI, iar fondurile de retribuție generală de CIRCA 75 DE 
ORI față de 1945. De remarcat faptul că 80 la sută din 
aceste creșteri s-au realizat după anul 1965, anul Congresu
lui al IX-lea al partidului.

• S-au dezvoltat puternic transporturile, construcțiile, 
serviciile, celelalte sectoare de activitate.

• O puternică dezvoltare a cunoscut activitatea de cer
cetare științifică ; s-a generalizat învățămîntul de 10 ani, iar 
aproape 80 LA SUTĂ din tineri urmează învățămîntul de 12 
ani ; s-a desfășurat o intensă activitate culturală de ridicare 
a nivelului general de cunoștințe al oamenilor muncii, al în
tregului popor ; s-a dezvoltat puternic sistemul de sănătate.

• Pe baza dezvoltării puternice a forțelor de producție 
s-a realizat un uriaș program de construcții social-culturale ; 
numai în ultimii 23 de ani s-au construit 2,6 MILIOANE de 
apartamente din fondurile statului, precum și sute 
locuințe din fondurile populației.

• Toate marile obiective industriale, agrare, 
turale și altele înălțate în toate județele și zonele 
asigurat condițiile pentru adevărata egalitate în drepturi intre 
toți cetățenii patriei noastre, fără nici o deosebire.

• Din totalul populației active de peste 11 MILIOANE, 
circa 8 MILIOANE lucrează în industrie și alte sectoare de 
activitate, iar PESTE 3 MILIOANE lucrează în agricultură - 
în întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole 
de producție.

• Fondul de retribuție a crescut numai în perioada de 
după Congresul al IX-lea de APROAPE 6 ORI — s-a mărit de 
la circa 57 miliarde lei la circa 315 MILIARDE LEI, in 1988 ; 
retribuția medie a crescut de PESTE 3 ORI, iar retribuția 
minimă s-a majorat de PESTE 3,3 ORI.

• De sistemul de pensii beneficiază PESTE 3 MILIOANE 
DE OAMENI, iar CIRCA 5 MILIOANE DE COPII beneficiază 
de indemnizația de copii.

© Continuarea politicii partidului de dezvoltare armo
nioasă, echilibrată a tuturor județelor țării rezultă și din fap
tul că planul cincinal actual prevede ca pînă în anul 1990 să 
se ajungă în fiecare județ la un volum de activitate econo
mică de cel puțin 80 000 LEI PE LOCUITOR, iar într-un nu
măr de 29 de județe la PESTE 100 000 LEI PE LOCUITOR.

..

Noi blocuri de locuințe la DevaFoto : Eugen Dichlseanu
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Moraru 
zile, de 
redacție a fost lăsată, 
neobservate, de parc-ar fi 
trecut o umbră, ciudata 
scrisoare semnată cu nu
mele tău (dar oare e nu
mele tău 7) mai mulțl co
legi și colege, care am ci
tit-o, am recitit-o și am 
răscitit-o, căutăm să-ți a- 
flăm, urma, să discutăm îm
preună frământările tale, 
acel laitmotiv al scrisorii 
„nu înțeleg de cel", „nu în
țeleg de ce !“ Paginile emo
ționate și emoționante pe 
care ni le adresezi nu poar
tă nici un semn care să ne 
pună in legătură. Ne vom 
interesa și la casa de copii 
din Bîrlad, și la cea din Bo- 
gești, și la cea din Mur- 
geni... singurele domicilii șt 
familii de care amintești. 
Dar — chiar tu scrii asta — 
ai plecat demult din ele, pe 
atunci erai copil, ai fost a- 
dolescent, acum ai 20 de 
ani... Vor ști oare educa
toarele încotro ai apucat-o 
dacă tu însuți, în zilele in 
care ai așternut cele patru 
pagini (nouăzecișișapte de 
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e de mirare că îngîn- 
durarea ta, care a moc
nit sub frunte atîta vre
me, a irumpt tocmai acum, 
la douăzeci de ani. E vir- 
sta întrebărilor și a răs-

pîntiilor, vîrsta marii nevoi 
de afecțiune și de îndruma
re. Dar este și vîrsta zbo
rului și a cutezanței — asta 
am vrea să ne înțelegem de 
la bun început, Marius M.

numărat rîndurile 
tale pentru că 
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Secretarul comitetului de partid de la Întreprinderea de utilaje și piese de schimb Botoșani, tovarășul Constantin Cotruță, relatează despre o acțiune care ilustrează forța puternică a răspunderii și intervenției muncitorești :...Comitetul de partid s-a alertat în mai multe rînduri in legătură cu calitatea necorespunzătoare a unor loturi de flanșe pentru reductoarele de viteză la pompele centrifugale pe care le produce întreprinderea, neajuns care conducea la rebu- tarea pînă la 50 la sută a reperului din unele loturi. Soluțiile tehnice aplicate n-au determinat eradicarea acestui neajuns. De aceea, comitetul de partid a inițiat un proces- dezbatere pe tema : „Calitatea necorespunzătoare a reperului în fața instanței muncitorești", la care au participat cadre tehnice, dar și muncitori cu înaltă calificare din sectoare care concurau la realizarea produsului. S-au pus în discuția colectivă mai întîi aspectele de disciplină și organizare a muncii. Totodată. s-au căutat noi soluții tehnice. Măsurile propuse, analizate și apoi aplicate, au condus la eliminarea aproape totală a rebuturilor la acest reper.Răspundere comunistă, spirit revoluționar ? Desigur. Declanșate, încurajate șl puse în valoare de preocupările asidue ale comuniștilor — mereu atenți față de calitatea muncii și a producției, mereu ne- împăcați cu neajunsurile, gata ori- cînd să găsească rezolvări eficiente problemelor concrete care se ivesc, dar mai cu seamă preocupați permanent să sădească în conștiința fiecărui om al muncii cultul muncii responsabile.

O considerabilă ________vă asupra conștiinței și atitudinii față de muncă ale oamenilor de la sate au acțiunile culturale și științifice. Tovarășul Dumitru instructor al comitetului ; de partid, argumentează :...Cursurile de profil ale tăților cultural-științifice, de informare și documentare teh- nico-agrară, acțiunile întreprinse de către căminele culturale — dezbateri, expuneri, schimburi de experiență etc., urmate de demonstrații practice — au condus la o mai

i Pește, județeanuniversi- punctele

mai ral, se ției, lipsa ei de actualitate, de incisivitate. concretețe și gust estetic ii anulau de fapt efectele mobilizatoare, dinamizatoare. S-au constituit cinci colective formate din activiști de partid și de stat, arhitecți, alte cadre care au primit sarcina să sprijine reactualizarea, refacerea întregii propagande vizuale în județ. Acțiunea, o dată declanșată, a găsit în mod firesc ecou în unități economice, orașe, toril locali, primind sprijinul necesar, au realizeze o propagandă vizuală vie, atractivă, mobilizatoare la munca pentru îndeplinirea ritmică a planului, tn unele unități insă — ca întreprinderea mecanică pentru agricultură. întreprinderea de Prelucrare a lemnului din Botoșani, ntreprinderea de confecții Dorohoi, filatura Flămînzi. unele comune din C.U.A.S.C.-urile Dingeni, Sulița, Ripiceni — acțiunea a trenat luni de zile, rutina unor activiști trebuind să fie combătută și înlăturat^ cu fermitate.

comune — unde fac-fost în măsură să

0 singură disciplină 
pentru toțiCum se acționează in acest scop la întreprinderea de sticlărie și porțelan Dorohoi am aflat de la tovarășa Elena Alupului, secretar adjunct al comitetului de partid :...In Expunerea cu privire la perfecționarea activității organizatorice, ideologice și politico-educative. în vederea creșterii rolului conducător al partidului In întreaga viată economico-socială, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrăgea atenția că avem datoria să desfășurăm o luptă hotărîtă împotriva diferitelor tendințe de superficialitate in muncă, de parvenire, de căpătuială și necinste, străine socialismului și omeniei. principiilor eticii și echității socialiste. Pe a- ceastă linie, de o însemnătate deosebită s-au dovedit cultivarea și stimularea opiniei colectivului prin promovarea de către comitetul de partid a dezbaterii deschise a fiecărui caz. indiferent de răspunderile și funcțiile celor ce au săvîrsit unele încălcări, pornind de la adevărul ’ că in respectarea disciplinei muncit. în însușirea, aplicarea și respectarea hotărîrilor de partid, a legilor nu se pot accepta jumătăți de măsură, că din acest punct de vedere comuniștii, cadrele de conducere nu au drepturi în plus, ci îndatoriri mai mari decît toți ceilalți oameni ai muncii. Totodată, membrii biroului comitetului nostru de partid, propagandiștii, agitatorii, ’toți conducătorii locurilor de muncă din cadrul întreprinderii urmăresc stăruitor întărirea ordinii și disci-

bună însușire a politicii agrare a partidului și statului nostru, a obiectivelor și sarcinilor noii revoluții agrare, la generalizarea experienței înaintate. Dacă ne referim la învățămîntul agrozootehnic, la ceea ce poate dezvolta el in planul conștiinței, în îmbogățirea cunoștințelor din domeniu, exemplele din unele unități sint edificatoare. Activitatea teoretică și practică de la cercurile pentru cultura plantelor de cimp de la I.A.S. Dorohoi, cooperativele agricole Curtești, Ștefănești, din cooperativele Săuceni, asociațiile țani, Vlăsinești, Flăminzi, cunoștințele dobindite de către cursanți s-au regăsit în realizarea lucrărilor agricole la timp și de bună calitate, in obținerea de producții sporite la majoritatea culturilor și categoriilor de animale.Presa, cartea agricolă și beletristică, filmul documentar sau artistic, gazetele de perete, și brigăzile satirice, emisiunile locale de radioamplificare, folosite cu pricepere, publicarea în fiecare lună la ferme și sediile unităților a situației realizării normelor de către fiecare cooperator, a clasamentului în întrecerea socialistă dintre ferme, între îngrijitorii de animale, a panoului fruntașilor își aduc o contribuție în- semnată la formarea și dezvoltarea conștiinței înaintate, revoluționare a lucrătorilor ogoarelor. Acolo unde s-a acționat cu pasiune, cu dăruire, cu multă răspundere și înțelegere, mutațiile sînt evidente, avînd corespondent pe măsură în gindirea și acțiunea oamenilor, în rezultatele obținute în producție, așa cum sînt la cooperativele agricole din Buce- cea, Liveni. Cîndești, Crasnaleuca, Ripiceni, Roma, Darabani și alte unități.

din Darabani, de la zootehnie agricole Roma, economice Hu-

Propaganda vizuală: 
să ai ce vedea, 
să ai ce învățaCum s-a acționat într-un domeniu — de asemenea cu menire educativă — care, neglijat o vreme, rămăsese în urma cerințelor puse in fața producției relatează tovarășul Mihail Mișoancă, șeful sectorului muncă politică și cultural-educativă masă al comitetului județean partid :...O constatare a comitetului dețean de partid arăta că unele unități economice.

de deJu- in dar

Școala producției — 
cea mai bună școalăTovarășul Lazăr Băciucu, secretar al comitetului județean de partid, ne spunea la un moment dat :„Sigur, dragostea față de muncă se cultivă în societatea noastră prin mai multe mijloace, încă de la vîrste fragede — în familie, în grădinițe și școli, în organizațiile de copii și tineret, apoi in organizațiile de partid și obștești, prin literatură, teatru și film, prin propagandă vizuală, radio și TV etc., etc. Realitatea arată că totuși cultul muncii se formează șl se dezvoltă cu cea mai mare eficiență mai ales în procesul muncii. De la acest considerent ne-am obișnuit să pornim cind concepem și desfășurăm activitatea po- litico-educativă de masă. Și avem o seamă de împliniri în acest sens. Dar avem, spre regretul nostru, și neîmpliniri. Este o realitate că activitatea politico-ideologică și cultu- ral-educativă pe care o desfășurăm nu se orientează peste tot, în primul rind, spre problemele producției, ale formării omului muncii, cu o con- știință ridicată, cu larg nivel profesional și de cultură generală, cu dezvoltat spirit revoluționar — problemă de care trebuie să se preocupe deopotrivă comitetele da partid, dar și consiliile oamenilor muncii. De aici apar și persistă restanțe în îndeplinirea programelor de perfecționare și modernizare a producției întreprinderi, în ce privește îndeplinirea planului producției fizice, îndeosebi pentru export, încălcări ale disciplinei de producție și tehnologice, consumuri și cheltuieli mari cu producția, o rentabilitate inferioară nivelurilor stabilite. Sînt situații în care organizațiile de partid respective, noi, activiștii comitetului județean de partid, activul, din domeniul pro- jv pagandei, vom interveni mai hotărît, • mai convingător, prin toate mijloacele , muncii dolitibo-ideologice și cultural-educative, pentru a face să se înțeleagă că nivelul de trai al fiecăruia și al tuturor trebuie să se sprijine tocmai pe creșterea producției, a veniturilor, a avuției naționale, și că toți cei ce muncesc trebuie să pună umăr de nădejde la creșterea economică, la sporirea bunăstării materiale șl spirituale a întregului popor"....Altfel — adăugăm noi — activitatea politico-educativă va rămîne sterilă, lipsită de eficiența scontată pe planul conștiinței. Din cite am constatat. în județul Botoșani organizațiile de partid, comuniștii acționează pentru a înlătura o asemenea „perspectivă", pentru a conferi eficiență maximă și puternică forță de influențare activităților inițiate, îmbunătățind în acest scop programele de activități existente, preocu- pindu-se stăruitor pentru transpunerea lor sistematică în viață.

Gheorghe M1TRO1 
Eugen HRUȘCA corespondentul „Scinteii"

la rămîneri în unele urmă

pauză lungă, în care v-ați 
studiat reciproc: „11 luați 
acasă 7"

Dar la fel de probabil 
este că tavanul școlii, dacă 
se prăvălea, ți-ar fi părut 
mai ușor decit cele două 
palme care te-au fulgerat 
din senin. Ce întuneric și 
ce frig iremediabil trebuie 
să te fi cuprins cînd ai 
văzut chipul nedefinit la 
care ai visat sute șl sute de 
nopți, la care ai gindit mii 
și mii de zile, definindu-se 
într-o grimasă de ură. Sau 
glasul pe care nădăjduia! 
să-l auzi rostind „băiatul 
mamei", scăpind de sub con
trolul nervilor și țipind : 
„Deci tu ești ăla care m-ai 
dat (să știi că „m-ai dat" 
așa se scrie corect, și nu

cu un amestec nedeflnibll 
de curiozitate, circumspec
ție și speranță : „Cum te 
numești 7" Te obliga scurta 
bucurie din zimbetul ei efe
mer cind ți-a șoptit : „Eu 
sint sora ta". Astfel ai 
aflat, la 14 ani, că mai ai 
două surori și un frate, toți 
mai mici și toți risipiți prin 
instituții de ocrotire. In nu
mele lor ți-ai călcat pe ini
mă. După o noapte de fră
mântare („In noaptea aceea 
am stat și m-am gindit tot 
timpul : Dacă ei, frățiorii 
mei, au să mă întrebe de 
părinți 7 Ce-am să le 
spun 7") te-ai dus la adresa 
pe care o aflaseși intre 
timp, dar pe bună dreptate 
o evitaseși.

Poate că ai suportat mai

Trăiește pentru cei ce te respectă

Dezamăgirea filială, atît 
de profundă și irevocabilă 
cum este cea descrisă de 
tine,- rareori e îndreptățită, 
dar in acest caz sîntem de 
acord, se justifică pe de
plin. Probabil că afund, 
cind erai în clasa a cincea, 
deci după unsprezece ani 
de nedumerire că pe tine 
nu te caută niciodată ni
meni, că de tine nu se in
teresează nimeni, probabil 
că atunci, cînd s-a nimerit să 
fii elev de serviciu la poartă 
și a apărut o femeie care 
s-a uitat prelung și care 
te-a întrebat : „II cunoști 
pe un băiat cu numele de 
Moraru Marius ?“, dacă ți 
s-ar fi oferit in dar întreg 
pămintul ori glasul acela, 
n-ai fi șovăit să alegi gla
sul. Cit trebuie să fi luptat 
să-ți ascunzi tremurai vocii 
cind, la rindul tău, ai întrebat-o : „De unde îl cu
noașteți pe el Vorbeai 
despre tine ca despre un 
altul pentru că te temeai 
să pui cealaltă întrebare. 
Și totuși ai pus-o, după o

„ma-i dat") pe mina mili
ției !“

Bineînțeles că te credem 
că nu „o dăduseși pe mina 
miliției". Tu însuți te dă
duseși pe mina oftatu
lui, și a ingîndurării, și pa
lorii care îți golea obrajii, și 
a incapacității de a mai în
văța. O inimoasă directoare 
de școală ți-a observat su
ferința și a vrut să vă facă, și ție, și ei, o surpriză. 
Dacă a ieșit cum a ieșit, de 
vină nu ești nici tu, nici 
directoarea, nici milițienii 
care au încercat să-ți iden
tifice mama, să vă ajute să 
vă cunoașteți. De vină e...

...Desigur... Tu ai crezut 
in continuare că mama nu 
poate fi niciodată vinovată. 
Altfel n-ai fi întreprins, 
peste trei ani, pasul acela 
teribil de greu. E drept că 
nu-l făceai doar in 
mele interesului tău 
tesc. Te obligau ochii 
tori și nedumeriți ai
care te-a căutat tot așa, pe 
neașteptate, ca să te întrebe

nu- 
sufle- 
rugă- 
fetei

bine ușa trîntltă in față de
cit cele două palme țișnite 
din senin in urmă eu trei 
ani. Porunca „să uiți a- 
ceastă adresă" venea — 
măcar asta e bine — din 
gura unui bărbat străin. Și, 
te puteai liniști — capacita
tea omului de a se consola 
este inepuizabilă — că dacă 
nu voi, cei patru copii, mă
car dinsa, aceea care, strict 
biologic, vă este mamă are, 
în persoana bărbatului ne
cunoscut, un ocrotitor.

Spui că n-ai putut și nu 
poți înțelege această atitu
dine care contrazice nu nu-

mai morala, ci și firea, na
tura însăși. $i totuși răs
punsul, ori o parte din răs
puns, poate fi descifrat 
chiar în întilnirea aceea de 
pomină, din ziua in care ai 
fost elev de serviciu. 
Adu-ți aminte cit de pe de
parte, cu cite ocolișuri, s-a 
interesat ea dacă există și 
cunoști vreun băiat cu nu
mele tău. Era dornică să te 
vadă pe ascuns. Și-ar fi 
satisfăcut curiozitatea și ar 
fi plecat. Au unele persoa
ne acest fel de a privi rea
litatea, de care nu se simt și nu se doresc legați decit 
prin curiozitate obscură. 
Prin iscodire fără nici un 
pic de implicare. Privitorul 
unui acvariu intervine în 
viața peștilor mai mult de
cit indivizii năravului de
scris. Este modul furișat de 
a privi viața. De a o privi 
prin gaura cheii.

Or, se înțelege ușor, viața 
nu poate fi privită ca de o 
mahalagioaică, prin gaura 
cheii de la ușă. Unghiul 
optim de vedere e acela al 
zborului. Unghiul vîrstei de 
20 de ani, unghiul tinereții, 
al eticii și crezurilor noas
tre in totalitatea lor. De a- 
ceea, iți spunem, cu toată 
copvingerda, stimate cores
pondent: Este grea încerca
rea sufletească prin care 
treci. Dar ea este infimă in 
raport cu măreția, cu fru
musețea vieții, care abia 
de-acum incolo ți se des
chide in față. Ai încredere 
in tine, ai incredere in oa
meni. De partea ta este to
tul, și in primul rind felul 
deschis, frontal de a privi 
existența.

Sergiu ANDON
NOTA REDACȚIEI :Deschidem, prin însemnarea de față, o rubrică dedicată dialogului direct cu cititorii. Spațiul ei va fi rezervat problemelor etice, sociale, dezbaterii pe viu a comportării în societate. Vom găzdui și vom comenta, cu reală satisfacție, corespondențe referitoare la fapte exemplare, ipostaze ale conștiinței înaintate, dar nu vom ignora nici semnalarea unor cazuri de disfuncționalitate atît în raporturile inter- umane, cît și în legăturile dintre instituțiile de interes public și cetățeni.

A

y

Sporește zestrea 
social-edilitară

ALEXANDRIAPe șantierele de locuințe din municipiul Al candria, constructorii și-au intensificat eforturile pentru a finaliza in termenele stabilite obiectivele prevăzute.în fază avansată de execuție se află blocul BM 4—8 de la intersecția străzilor Dunării și București. De a- semenea, într-o altă zonă a localității, spre orașul Roșiori de Vede, se află in diferite stadii de execuție noi blocuri, cu apartamente moderne. confortabile. Practic. în anul 1989. la dispoziția oamenilor muncii din reședința județului Teleorman vor fi puse incă 643 de apartamente în blocuri a căror arhitectonică îmbină armonios elemente moderne cu cele tradiționale. Zestrea edilitară se va îmbogăți, în același timp, cu noi edificii sociale prin începerea construirii unei școli cu 20 săli de clasă, a unul cinematograf. a spitalului materno- infantil cu 250 paturi și policlinică, prin amenajarea a numeroase unități comerciale și prestatoare de servicii. Se va dezvolta rețeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului, iar cu sprijinul deputaților și al cetățenilor se va efectua un mare volum de lucrări de gospodărire și înfrumusețare — modernizarea unor artere principale de circulație. amenajarea de noi zone verzi, plantarea de flori si arbuști ornamentali și altele. (Stan Ștefan).
HIRȘOVAPrin munca neobosită a locuitorilor săi. orașul Hîrșova se înnoiește de la o zi Ia alta, căp^tînd tot mai mult înfățișarea unei așezări înfloritoare, cu edificii noi și moderne. ?e șantierele construcțiilor de locuințe se desfășoară o activitate intensă, anul acesta urmînd să fie date în folosință pentru oamenii muncii din această localitate peste 300 de apartamente. încă din primele zile ale anului, hîrșovenii au inițiat acțiuni de gospodărire și înfrumusețare a localității, participînd ia lucrări de modernizare a străzilor și de extindere a rețelei de apă și canalizare. (Lucian Cristea).
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PLANUL LA EXPORT
REALIZAT EXEMPLARILa consfătuirile de lucru organizate recent la C.C. al P.C.R. pe probleme ale activității economice, precum și la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., s-a cerut ca în toate unitățile și ramurile să se acționeze cu răspundere și fermitate, printr-o muncă bine organizată pentru îndeplinirea ritmică, integrală a planului la export. Concret, în toate întreprinderile cu sarcini de export va trebui să se asigure o cît mai bună utilizare a capacităților de producție și a timpului de lucru, astfel incit toate contractele cu partenerii externi să fie îndeplinite la termenele prevăzute și in condiții de înaltă calitate.Iată cum se acționează in acest sens in două importante unități industriale.

LA ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII

„STEAUA ROȘIE" DIN SIBIU

Acțiuni ferme pentru
perfecționarea fabricațieiîncă din primele zile ale anului, la întreprinderea de „Steaua roșie" din Sibiu activitatea de export cunoaște un ritm înalt, exportul ocupînd peste 70 la sută din volumul producției-marfă. Operativitatea și calitatea în execuție, promptitudinea in livrare au determinat ca firme de prestigiu din Europa să-și dubleze sau tripleze comenzile față de această unitate economică. Mărturie în acest sens, pe lingă volumul contractelor, stau și numeroasele scrisori de mulțumire și felicitare adresate de parteneri. Pentru ilustrare reproducem un scurt pasaj dintr-o corespondență sosită recent din partea unei firme din R.F. Germania : „Dorim să vă mulțumim tuturor colaboratorilor pentru munca prestată în anul 1988 și urăm mult succes în noul an ! bucurăm în continuare de buna laborare cu dumneavoastră".Cum se acționează aici pentru

confecții

vă Ne co-a se asigura impunerea și menținerea prestigiului „mărcii fabricii". în primul rind printr-un concentrat efort spre modernizarea proceselor de producție.— La prima vedere s-ar putea crede că în industria noastră elementele de modernizare nu au un ritm de înnoire la fel de accelerat ca in alte industrii — ne precizează Mircea Ionescu, secretar adjunct al comitetului de partid pe întreprindere. Or, programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției pe anul trecut, realizat integral, a cuprins 42 de măsuri a căror aplicare s-a soldat cu un spor de pro- ducție-marfă în valoare de 16,2 milioane lei, din care pentru export 12,8 milioane lei, o reducere a cheltuielilor totale în valoare de 15,8 milioane lei și a celor materiale in valoare de 11,9 milioane lei. Concomitent, s-a asigurat și o inaltă productivitate a muncii, în principal pe seama introducerii progresului tehnic.Iată cîteva din noutățile tehnologice introduse recent : tehnologia de finisare umidotermică, prin producerea de prese-manechin, care asigură o finisare uniformă și o creștere a productivității Ia această operație cu 65 la sută; o nouă tehnologie de asamblare a detaliilor prin introducerea stațiilor automate de ■ coasere după contur, ceea ce conduce la creșterea substanțială a productivității muncii ; mese de călcat inter- fazic și final cu efect direct asupra ridicării calității produselor și creșterii productivității, pe operație, cu 30 la sută ; conceperea unei metode noi de confecționare a tălpilor de teflon care înainte necesita 8 ore de muncă pentru o bucată, iar acum numai.. 5 secunde.De altfel, în perioada care a trecut din acest cincinal s-au introdus 13 tehnologii noi și modernizate, din care 11 reprezintă inovații sau invenții.In aceeași gamă de preocupări se înscrie și folosirea calculatorului in procesul de producție. Prin oficiul de calcul propriu, încă cu doi ani în urmă a fost elaborat un sistem informatic de conducere a fabricației asistată de calculator, care cuprinde pregătirea, lansarea și urmărirea producției.— Dată fiind ponderea mare a exportului în volumul producției- marfă — ne spune Deutsch Ladislau,
(Urmare din pag. I)pînă acolo incit calculatorul să întocmească chiar programul de fabricație necesar mașinilor și utilajelor pe care se realizează reperele sau produsul respectiv, dacă acestea sinț dotate cu comandă numerică. Mai mult decît atit, informațiile tehnice și tehnologice corecte, precise acumulate în cursul proiectării asistate pot servi în mod direct procesului de conducere, organizare și planificare a activității întreprinderii.— Avantajele pe care le-ați prezentat sînt tentante pentru orice factor de conducere dintr-o întreprindere, pentru orice proiectant. Ce condiții trebuie să existe într-o unitate economică sau institut de cercetare- proiectare pentru a se putea apela la proiectarea asistată de calculator?— Bineînțeles, să aibă în dotare o tehnică de calcul adecvată, care se fabrică în țară, sau să aibă acces la asemenea echipamente. Cele mai indicate sint minicalculatoarele din seria Independent sau Coral, precum și minicalculatoarele M 118, GUB-Z, TIM-S, Junior XT, Felix PC. Desigur, este nevoie ca aceste echipamente să dispună de terminale grafice adecvate, care, de asemenea, se produc în țară. Pentru exploatarea produselor-program de proiectare a- sistată nu este necesară o specializare informatică a inginerilor pro- iectapți, ci o simplă instruire asupra utilizării programului, care se poate face în cadrul atelierului nostru. Deosebit de pregătirea personalului, asigurăm și alte servicii, cum sînt asistența tehnică, adaptarea programului, eliminarea anomaliilor și livrarea versiunilor ulterioare, îmbunătățite ale produsului-program.— In cît timp de la procurare o întreprindere poate aplica produsul- program ?— In general, foarte rapid; deși durata de implementare variază de la program la program, precum și in funcție de gradul de pregătire a beneficiarului, aceasta nu poate depăși două luni, inclusiv timpul necesar pentru școlarizarea proiectanților.— Se înțelege, așadar, că produsele-

șeful oficiului de calcul — incepînd cu anul trecut am elaborat un sistem informativ privind derularea tuturor contractelor, pe firme, ceea ce ne permite o oglindă fidelă a stadiului de execuție în care se află fiecare comandă.Concomitent, în întreprindere se fac ultimele finisări la noul complex tehnic. E vorba de o stație-pilot care va cuprinde patru servicii specializate : prototipuri, tehnologii, cercetare-proiectare produse, experimentarea tehnologiilor noi în vederea

omologării. Ce va reprezenta această stație-pilot pentru întreprindere ?— în primul rînd, va asigura condiții optime pentru cercetarea uzinală — ne spune ing. loan Gindiiă. Aceasta ne va permite, pe de o parte, să experimentăm tehnologiile noi, iar, pe de altă parte, ne va facilita transferul rapid în producție al acestor tehnologii fără oprirea procesului de fabricație. Totodată, aici vor fi elaborate seriile zero în condiții industriale. De asemenea, pregătirea, fabricației și ^bate elementele care concură la realizarea unei calități înalte vor putea fi studiate in detaliu. în condițiile specifice muncii noastre, caracterizată printr-o diversitate mare de comenzi, noua stație-pilot va asigura o mare flexibilitate procesului de producție, indiferent de natura, volumul sau gradul de complexitate al contractelor.Cu toate că în ultimii șapte ani nu s-a înregistrat nici un refuz pe motiv de calitate la produsele livrate, exigenta in execuție va spori și prin realizarea stației-pilot. In acest sens, după cum ne spune inginerul Marcel Vintilă, șeful biroului C.T.C., stația va fi dotată cu rampe de control de mare productivitate, moderne, prin care se va asigura recepția integrală a materiei prime, nînd posibilele „surprize" în procesul de producție.
Ion Onuc NEMEȘcorespondentul „Scinteii”

elimi- nedorite
LA ÎNTREPRINDEREA DE PRELUCRARE

A LEMNULUI DIN IAȘI

Accent pe calitate și eficiențăîntreprinderea lemnului din Iași mobilier in aproape 30 de țări de pe toate continentele. Pentru anul 1989, cerințele partenerilor de peste hotare înglobează 98 la sută din producția intreprinderii. Directorul Întreprinderii, ing. Petru Necula, ne precizează că sînt perspective imediate de a se încheia contracte la nivelul planului anual pentru întreaga producție planificată la deoarece modele tîrgurile și Paris precum și noi sortimente de mobilă și mobilier ce se trimit la expoziția permanentă de la centrala de profil din București. Alte seturi de mobilă se prezintă și direct partenerilor cu care unitatea are relații.— Sintem pregătiți deci ' să satisfacem toate solicitările partenerilor externi----ne precizează interlocutorul. La baza creșterii exportului stau calitatea, reproiectarea și înnoirea producției noastre de mobilă și mobilier. La aceste acțiuni sint antrenați toți lucrătorii și specialiștii noștri, întregul colectiv de oameni ai muncii din unitate., Pentru îmbunătățirea tehnologiilor, înnoirea modelelor și crearea altora noi, care să conducă la eficiență ridicată sau, cu alte cuvinte, să asigure obținerea unor cantități cit mai mari de mobilă din aceeași masă lemnoasă, ne-am extins legăturile de cercetare și proiectare cu institutele de invă- țămint superior și de cercetare din localitate, cu altele de specialitate din țară etc. Insistăm să ni se asigure și baza de materii prime și materiale cu repartiții certe. Drept urmare, nu ne rămîne decît să fabricăm mobilă mai multă și de bună calitate pentru cerințele exportului.Iată cîteva acțiuni concrete întreprinse aici. Pentru înlăturarea greutăților provocate de lipsa unor materii prime și materiale în ultima vreme s-a trecut la crearea unor modele care cer mai multă tapiserie, precum și la realizarea unor sortimente de mobilă și mobilier din panouri fibrolemnoase care permit a- plicarea lăcuirii directe, crescînd astfel nivelul tehnic și calitativ al produselor.— Am reproiectat, spre exemplu. Întregul program „Filipa“, format

de prelucrare a exportă mobilă și

export, s-au pregătit mai multe noi pentru contractări la internaționale de la Koln din primăvara acestui an.

din cameră de zi și dormitor, peste 10 piese in total — ne-a spus Rodica Roșea, șefa atelierului proiectare. Am aplicat noi soluții constructive care asigură creșterea productivității muncii cu peste 5 la sută și reducerea substanțială a consumului de materii prime și materiale, fără nici o diminuare a calității și a rezistenței produsului. Acest produs, contractat cu parteneri externi, reprezintă 25 la sută din producția totală a fabricii, cerințele de export și contractele prevăzind livrări cu 14 la sută mai mari decît anul trecut.S-au realizat, de asemenea, peste 200 alte prototipuri de mobilă și mobilier; unele fiind modele noi, altele reproiectate. Dintre acestea, 15 tipuri de mobilă de colț — bănci, mese, scaune, cuiere, biblioteci etc.— s-au contractat de către parteneri din R, F. Germania, iar un nu- măr, dip, 24 produse noi de aserpe- nea mese, scaune curbate, biblioteci, mese pliante cu scaune simple și tapisate încorporate între pliuri etc. — au fost contractate de un nou beneficiar— firma „Tillo“ din Olanda. Se impune reținut, ca noutate în domeniu, un dormitor model, realizat din materiale fibrolemnoase. Noua tehnologie concepută de noi permite să se aplice lacul direct, prin turnare sau suflare-pulverizare. Aceasta conduce la eliminarea unor operații ca fur- niruirea panourilor, aplicarea masivelor de colț și altele, reducînd astfel consumurile specifice de materii prime și materiale, de energie și combustibil. în acest fel, produsele noi și reproiectate reprezintă peste 70 la sută din producția întreprinderii.Firește, soluțiile tehnice noi care se aplică obligă la ridicarea pregătirii profesionale, acțiune ce este coordonată și urmărită îndeaproape de muncii, sub comitetului deconsiliul oamenilor directa îndrumare a partid.Lucrînd în acest întreprinderii ieșene _ ______ ... _____1989 cu importante cantități de mobilă lansată pe fluxul de fabricație, astfel incit în mod ritmic, chiar din primele zile ale lunii ianuarie, livrat partenerilor prevăzute, bilit.
mod, colectivul a intrat in anul

au externi loturile conform graficului sta-
Manole CORCACIcorespondentul „Scinteii”

PROROCTIA AGRICOLA A ACESTUI AN,
CAMPANIA DE PRIMĂVARA - TEMEINIC PRECAUTE!

în agricultura județului Satu Mare, noul an a debutat sub semnul unei ample mobilizări a forțelor de la sate la efectuarea lucrărilor menite să asigure realizarea de recolte superioare in 1989, sarcină de mare răspundere subliniată pregnant de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Consfătuire de lucru de la Comitetul Central al P.C.R. pe probleme ale activității din economie. La loc important in cadrul acestor eforturi se înscriu lucrările de ridicare a potențialului productiv al pămintului. Am urmărit modul cum se desfășoară aceste lucrări în unități din consiliul agroindustrial Ardud, unde sute de oameni participă la efectuarea lor.Să ne referim. în primul rînd, la fertilizarea terenurilor. După cum ne-a informat inginerul-șef. loan Sa- bău. pînă acum s-au administrat îngrășăminte faziale pe 3 000 hectare și s-au transportat 9 850 tone îngrășăminte organice. Interlocutorul nostru consideră că .ritmul lucrărilor trebuie mult impulsionat, astfel încit să poată fi fertilizate suprafețe mult mai mari. în acest sens s-a și trecut lă aplicarea unor măsuri organizatorice și tehnice. Astfel, s-au constituit formații de mașini pentru împrăștiat îngrășăminte, grupate cite 4—5. Acestora le-au fost destinate 1—2 utilaje pentru încărcare. La îngrășămintelor organice, utilajele mecanice, pe consiliului agroindustrial

agroindustrial rezultă că transportul îngrășămintelor organice poate fi mult intensificat. Și aceasta cu deosebire în cooperativele agricole Gelu, Baba Novac, la asociația intercooperatistă pentru neretului taurin Ardud, cantități de asemenea depozitate în platforme.
economică creșterea ti- care au mari îngrășăminte

zare fazială la asociația economică intercooperatistă pentru îngrășarea tineretului taurin Santău și de impulsionare a ritmului acestei lucrări la cooperativele agricole Tășnad și Săcășeni. De asemenea, se preconizează declanșarea, in următoarele două zile, a fertilizării cu îngrășăminte organice la cooperativa agrico-

transportul pe lingă ansamblul se folosesc

Și în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Santău se muncește intens în vederea sporirii fertilității pămintului. Astfel. în primele zece zile ale lunii ianuarie au fost făcute fertilizări faziale pe 1 430 hectare și s-au aplicat 2 720 tone îngrășăminte organice pe 58 hectare. Cantități mai mari de îngrășăminte organice au fost transportate pe terenurile cooperativelor agricole Tășnad, Santău, Chereușa, Nicolae Scubli. Inginerul- șef al consiliului agroindustrial, ne spune că au fost luate măsuri în vederea începerii lucrărilor de fertilizilnic 400 de atelaje. Din datele ce ne sint puse la dispoziție consiliul

La cooperativa agricolă din Ardud, la transportul îngrășămintelor organic» in ciinp sînt antrenate zilnic toate atelajele disponibile din localitate (fotografia de sus), iar cu ajutorul remorcilor îngrășămintele organice din platforme se transportă pe parcele (fotografia de jos)Foto : Martin Sarea

program necesare pot fî oferite, la cerere, de către atelierul de specialitate al Centrului de calcul electronic al Ministerului Industriei Electrotehnice. în ce condiții ?— Toate produsele-progratn care le realizăm sint elaborate intr-o concepție unitară, standardizată și modulizată — ne-a spus Ovidiu Zam- firescu, din cadrul atelierului. A- ceasta permite atît reducerea timpului de „scriere" a programului, cit și o exploatare mai lesnicioasă de către beneficiar, în sensul că, pe mă-

pe
industriali pentru sudură — utilaj de înaltă tehnicitate. In genefal insă, sîntem deplin interesați să colaborăm strîns cu specialiștii beneficiarului atit la elaborarea, cit și la perfecționarea produsului-program. De altfel, întilnirile periodice de lucru cu specialiști din unitățile beneficiare au intrat în practica noastră curentă.— Cum apreciați că este mai bine: întreprinderea să-și realizeze singură sau să-și procure produ'sul-pro- gram pentru proiectare asistată ?

lă Pir, pe cele 50 de hectare destinate a fi cultivate cu legume.Concomitent, în aceste zile, numeroși cooperatori și alți locuitori ai satelor din localitățile care fac parte din consiliile agroindustriale Ardud și Santău participă la defrișarea vegetației nefolositoare de pe unele terenuri în vederea redării lor în circuitul arabil sau la curățirea de tufărișuri a unor canale. Astfel, în consiliul agroindustrial Ardud s-a stabilit un program de redare în circuitul arabil, în cursul anului, a unei suprafețe de 220 hectare. în această

perioadă s-a defrișat vegetația nefolositoare de pe o suprafață de 54 hectare. La C.A.P. Mădăras, de exemplu, s-au înlăturat spinii de pe marginea unor , canale de desecare pe o lungime de peste 2 km. Lucrarea s-a efectuat prin participarea a două echipe de cooperatori însumînd 50 de oameni. La C.A.P. Gerăușa, după cum ne-a spus președintele unității, loan Săveanu, fiecare dintre cei 262 cooperatori care lucrează în aceste zile la cîmp defrișează 150 mp teren pe zi. O acțiune amplă se desfășoară la C.A.P. Socond. La poalele unui deal, cu participarea a 130 de cooperatori, se curăță terenul de vegetația nefolositoare și, concomitent, se aleg rttiielele de răchită bune pentru împletituri.Și în cadrul consiliului Santău s-au efectuat lucrări de defrișări. Astfel, la C.A.P. Tășnad, unde participă zilnic la lucru ^0 de cooperatori, au fost efectuate asemenea lucrări pe două hectare; la C.A.P. Pir — pe 0,50 hectare; la Santău — pe 0,30 hectare. Din păcate, la cooperativele agricole Ce- hal, Săcășeni, Săwca, unde sînt anumite suprafețe invadate de vegetație nefolositoare, lucrările de defrișare întîrzie. Se impune ca, peste tot, conducerile unităților agricole și consiliile populare comunale să acționeze pentru mobilizanea forțelor umane la efectuarea tuturor lucrărilor a- gricole de sezon, în vederea realizării de recolte mari în acest an.
Octav GRUMEZA

După știință și după lege!(Urmare din pag. I)

CLUJ : Livrări înColectivul întreprinderii „Teh- nofrig" din Cluj-Napoca, unitate care și-a onorat înainte de termen sarcinile de plan la export pe anul trecut, cînd aproape jumătate din volumul producției a fost destinat pieței externe, a asigurat din timp toate condițiile tehnico-materiale pentru fabricarea și livrarea produselor contractate cu partenerii externi în acest an. Prin aplicarea măsurilor prevăzute in programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției s-a reușit ca în aceste zile să fie

devans la exportfinalizate și expediate Ia export, în devans. primele linii da îmbuteliat lichide alimentare, compre- soare frigorifice, pompe pentru instalații de tratare a apei și alte produse pentru industria alimentară și frigorifică din planul pe primul trimestru. De asemenea, au expediat partenerilor externi produse contractate și alte întreprinderi din județ, intre care utilaje energetice, mașini și utilaje pentru industria ușoară, armături industriale, articole de sticlărie și porțelan. (Marin Oprea).
institute de cercetare-proîectare și-au dezvoltat programe proprii. Realitatea este că anumite institute nu sînt interesate în introducerea și utilizarea tehnicii de calcul și datorită inexistenței unor norme care să-i oblige să recurgă la cercetarea- proiectarea asistată de calculator. Părerea n'oastră este însă că ar trebui realizată o diviziune a muncii printr-o colaborare cu aceste institute, care trebuie să elaboreze pro- duse-program pentru domeniul lor de activitate împreună cu unitățile

A.

înnoirea produselor
cu ajutorul calculatorului

sură ce avem cunoștință de anumite noutăți tehnice, perfecționăm, din mers,- modulul respectiv din produ- sul-program. Pentru aceasta ne-am creat așa-numite „biblioteci de ryti- nă“, adică subprograme care se preiau automat în programul principal. Avem, de exemplu, subprograme pentru cotare, racordări, manipulări desene etc. Și asemenea subprograme pot fi livrate celor care doresc să-și elaboreze singuri programele de proiectare asistată.— Ce garanții de calitate oferiți beneficiarului pentru produsul-pro- gram livrat ?— Ca orice marfă, șl produsul-pro- gram se supune regulilor generale de asigurare a calității. Pentru noi a reprezentat un mare succes faptul că, pe baza unui program elaborat de noi, la întreprinderea de fabricație și montaj ascensoare București au fost proiectate elementele principale a două motoare electrice S.R.D.-100 și S.R.D.-350, produse exportate in Cehoslovacia, unde sînt folosite la construirea unor roboți

— Sint întreprinderi care au compartimente de concepție bine dezvoltate și au de acum o tradiție in elaborarea unor asemenea programe. Pentru valorificarea mai accentuată a experienței acestora, prin intermediul unui program unitar aprobat de conducerea ministerului, aceste întreprinderi au fost specializate in elaborarea și generalizarea programelor proprii și la celelalte întreprinderi de profil. Dar pentru marea majoritate a unităților este mai eficient să cumpere asemenea programe, mai ales că preluarea și adaptarea celor elaborate revin extrem de convenabil și sub aspectul costurilor.— Cercetînd lista beneficiarilor produselor-program ale acestui atelier, regăsim multe unități productive de profil, dar foarte puține institute de cercetare-proiectare. Cum explicați acest lucru ?— Sensibili la criteriul eficienței, tot mai mulți factori de conducere din întreprinderi se conving de vantajele utilizării informaticiiproiectare și în fabricație. Unele

specializate în informatică. De menționat că, la cererea conducerii ministerului nostru, s-a elaborat un program cu sarcini și responsabilități concrete pentru eliminarea paralelismelor și coordonarea Întregii activități de cercetare-proiectare de calculator.— Care sînt preocupările ale Centrului de calcul al rului Industriei Electrotehnice meniul proiectării asistate de lator ?— Incepînd din acest an într-o etapă de maturizare a sistemelor integrate de cercetare, proiectare constructivă și tehnologică și fabricație asistate de calculator — a

asistatăactuale Ministe- în do- - calcu-intrăm

precizat Mihai Anton, directorul centrului de calcul electronic al Ministerului Industriei Electrotehnice. Astfel, în perioada care urmează, sistemele elaborate și implementate vor fi extinse, perfecționate și generalizate in unitățile de profil din ramura construcțiilor de mașini. Extensiile preconizate pentru etapa următoare vor consta, pe de o parte, in abordarea reperelor de serie mică și unicate, iar pe de altă parte, in tratarea distribuită, pe stații, grafice și calculator central, a fazelor și chiar a modulelor ce compun sistemul. Ținînd cont de cele amintite, preconizăm ca în această perioadă să asigurăm condiții pentru cercetarea, proiectarea și fabricația asistată de calculator a oricărui reper intîlnit în construcția de mașini. De asemenea, proiectarea și fabricația asistată de calculator a pieselor stanțate vor fi integral rezolvate și utilizate cu succes in întreprinderile specializate. Practic, urmărim să realizăm tratarea unitară și completă cu ajutorul informaticii a problemelor de proiectare a ansamblelor și a altor elemente componente ale mașinilor. In domeniul pregătirii profesionale, centrul nostru de calcul va continua organizarea de cursuri de perfecționare, dar își va extinde gama de probleme abordate. Astfel, vom organiza cursuri de perfecționare in alte limbaje, precum și pentru utilizarea eficientă a metodei elementului finit și a celui de frontieră și altele aflate în avangarda progresului tehnic. In același timp, acțiunea de organizare de stagii profesionale va fi extinsă și cu alte teme legate de cercetarea, proiectarea constructivă, proiectarea tehnologică și fabricația asistată a reperelor specifice organelor de mașini.

rințelor fundamentale de organizare a asolamentelor, amplasarea necorespunzătoare a unor culturi. Desigur, asemenea procedee se datorează și neglijențelor, lipsei de bună rinduială in unități, dar și serioaselor neajunsuri in ce privește repartizarea sarcinilor de plan la scara întregului județ Și a consiliilor agroindustriale, incorectei amplasări in teritoriu a unor culturi, fapt ce obligă ițnele unități să încalce regulile de bază ale organizării asolamentelor și să pună astfel din pornire sub semnul incertitudinii valorificarea integrală și cu cea mai mare eficiență a resurselor existente. Desigur, cerințele față de agricultură sînt astăzi deosebit de mari pentru fiecare unitate în parte, pentru fiecare județ, și aceasta întrucît și baza materială de care dispun unitățile producătoare este incomparabil superioară celor din anii trecuți. Dar aceste cerințe trebuie, absolut în toate cazurile, puse în legătură directă cu posibilitățile reale ale fiecărei unități, cu regulile fundamentale de organizare a asolamentelor, de fundamentare a structurii producției agricole, asigurîndu-se pretutindeni rigoare și seriozitate in repartizarea indicatorilor de plan in profil teritorial, astfel încit nici o unitate să nu fie obligată din această pricină să încalce normele agrotehnice clar stabilite, norme elaborate de știința agricolă și verificate de-a lungul anilor de practică. Prea adesea in- sistîndu-se pentru respectarea strictă a tuturor indicatorilor de plan, ceea ce este absolut corect și obligatoriu, se uită însă regula de bază a agriculturii: fundamentarea judicioasă a asolamentelor. Orice îndepărtare de la respectarea acestei cerințe elementare, orice argumente așa-zis obiective prin care s-ar încerca o motivație a încălcării unor reguli stricte care condiționează buna desfășurare a activității in agricultură nu pot avea decit efecte negative, în primul rind asupra sănătății pămintului, asupra realizării producției planificate, a eficienței acesteia. Așa cum, de altfel, se întîmplă în nu puține locuri, unde practicarea unui sistem rudimentar de monocultură, sau impunerea forțată a unei structuri de culturi neadecvat'e condițiilor pedoclimatice existente aduc daune mari producției agricole, dezvoltării armonioase și accelerate a avuției unităților agricole. în această lumină apar absolut nefirești acele situații in care diferite agricole impun unităților regulilor elementare de plantelor sau introducerea a unor soiuri și hibrizi neadecvați condițiilor date. în realizarea concordanței intre cerințe și posibilități, intre dorința de a obține in fiecare unitate mereu mai multe produse și condițiile pedoclimatice existente, nu încape și nu trebuie să încapă excesul de zel sub paravanul ducerii la îndeplinire cu orice preț a unei sarcini fără ca în prealabil să existe siguranța deplină că ea se poate realiza fără a se aduce prejudicii de moment sau în perspectivă factorilor care asigură progresul sigur al fiecărei unități în parte. Toate aceste probleme trebuie analizate acum cu cea mai mare obiectivitate și în deplină cunoștință de cauză spre a se ajunge la acele variante de organizare a asolamentelor. fundamentate pe baza regulilor științei agricole, astfel încit, în toate cazurile, planurile de producție să constituie cu adevărat acele pîrghii prin care să se valorifice la maximum toate resursele de producție din fiecare unitate agricolă. Se cuvin extinse în acest sens acele experiențe dobîndite de acum intr-un număr important de unități care au reușit să-și fundamenteze in timp diferite tipuri de

organisme încălcarea rotație a în cultură

asolamente prin care se îmbină in modul cel mai eficient sarcinile de plan mereu crescinde cu cerințele fundamentale ale științei agricole, ale practicii agrotehnice.Un al doilea aspect care se impune atenției este cerința de a se asigura toate condițiile organizatorice și materiale. incepînd de la nivelul unității și pînă la ultima formație de lucru, în scopul realizării producțiilor prevăzute. In legătură cu aceasta există norme care reglementează foarte clar ce trebuie să se asigure pentru aplicarea unei anumite tehnologii, pentru obținerea undi anumite producții. Analizind însă planurile de producție și contractele de angajare a producției în acord global încheiate între conducerile de unități și fermele agricole, nu de puține orj se constată irfâdveftențe iii tre"Mve-■ Iul ridicat al producțiilor medii șt măsurile tehnice și materiale .pentru realizarea acestor randamente. In vreme ce nivelul producțiilor este clar stabilit, condițiile de realizare a acestora sînt formulate în termeni generali care nu obligă pe nimeni la nimic. Ce fel de obligații pot reveni oare conducerii cînd în contractele de se specifică că pentru trebuie să obțină pe prafață cultivată o ,_______ ________18 000 kg porumb știuleți la hectar se va asigura sămînța necesară fără să se specifice măcar din ce anume hibrid, fără să se precizeze concret cum vor fi asigurate celelalte condiții materiale necesare realizării unui asemenea randament ridicat ? Angajamentul de acord global trebuie să fie ferm și de o parte, și de alta, concret, precis. Șefului de fer- rrță să i se asigure intr-adevăr tot ce este necesar pentru ca să poată răspunde de realizarea producției, pentru ca el să nu poată invoca nici un motiv pentru nerealizarea unui indicator din cei stabiliți. Acest sistem de stabilire exactă și clară a răspunderilor trebuie să funcționeze pe întreaga filieră a organizării producției- agricole, începind de la unitate pînă la ultima formație de lucru.Deși pămîntul are inegalabila proprietate de a-și spori productivitatea pe măsura refolosirii sale, el nu este totuși un sac fără fund. Pămintului dacă îi ceri, trebuie să-1 dai ; și sămînța potrivită, și lucrări efectuate la timp și bine, și îngrășăminte, și apă unde este nevoie st este posibil. Toate acestea trebuie să-și găsească o rezolvare concretă, practică in angajamentele de acord global pentru a se garanta că sarcinile înscrise în programe, nu vor ” " rate, ci Apelul fiecare trebuie . _ _____ ____ _________acelor condiții ; __ :în nici o împrejurare să nu găsească pretext a-și justifica propriileneglijențe, lipsa de organizare, slaba răspundere pentruobligațiilor ce-i revin, astabilite.In toat'e unitățile agricole se lucrează acum intens Ia definitivarea planurilor de producție, la amplasarea culturilor, la stabilirea măsurilor de natură organizatorică, tehnică, materială, a căror îndeplinire condiționează realizarea sarcinilor ce revin agriculturii în acest an. Paralel cu acțiunile ce se întreprind în această perioadă penstru însușirea temeinică a tehnologiilor înaintate, a experienței din unitățile agricole fruntașe, eforturile oamenilor muncii de la sate trebuie îndreptate acum în totalitate spre pregătirea în cele mai producții strășnicie a rotației dițiilor poată îndeplini exemplar sarcinile ce le revin în acest an agricol.

unei acord ferma X, care întreagji su- produciție de

a- în
Există, așadar, realizări importante in domeniul cercetării-proiectării asistate de calculator care vor trebui amplificate, astfel ca, practic, fiecare cercetător, fiecare proiectant să fie convins că are in calculatorul electronic un „aliat" de nădejde care îi poate face munca mai productivă, mai eficientă. Prin această prismă, experiența micului colectiv al atelierului pe care l-am prezentat se cuvine a fi examinată cu toată atenția.

O.

Corneliu CARLAN

unități global

în plan rămîne niște simple dezide- se vor realixa intru totul, la răspundere. îndemnul ca lucrător să-și facă datoria să aibă ca suport asigurarea pentru ca nimeni și
realizarea sarcinilor

bune condiții a viitoarei agricole, veghîndu-se cu asupra respectării stricte culturilor, asigurării con- penfru ca oamenii să-și
MIERCUREA-CIUC : Materiale suplimentare 

pentru construcțiiAcționînd stăruitor și bine organizat pentru îndeplinirea ritmică a producției fizice la toate sortimentele. colectivul Fabricii de prefabricate din beton din Miercurea- Ciuc se înscrie în continuare pe linia buneloț rezultate, evidente încă din prima lună a anului. Astfel, dacă în anul trecut fost furnizate constructorilor, plimentar față de sarcinile plan, 2 300 mc prefabricate dinton, 3 600 mp plăci stabilit, 1 500 mc BCA și 472 mp iosos armat cu fibre de sticlă. încă de pe a-
au su- de be-

cum, colectivul de aici și-a îndeplinit sarcinile de'plan pe luna ianuarie la aceste principale sortimente ale producției fizice, ur- mînd ca pînă la sfîrșitul lunii să realizeze importante cantități suplimentare de astfel de materiale de construcție. Este un răspuns faptic, al responsabilei angajări de care dau dovadă comuniștii, toți oamenii muncii de la această uni- ' tate in îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin. (Nicolae Șandru). ,
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Liceul industrial Petroșani : Oră de tehnologie în laboratorul de mașini miniere și construcțiiFoto : Mihai Aicxe — Agcrprcs

130 de ani 
de la formarea 
statului național 

român prin 
unirea Moldovei
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1989

„Hai să dăm mini cu mină, / Cei 
cu inima română, / Să-nvirtim hora 
frăfiei / Pe pămintul României ! (...) 
Unde-i unul nu-i putere / La nevoi 
și la durere / Unde-s doi puterea 
crește 1 $i dușmanul nu răzbește". Cine nu cunoaște aceste versuri ale „Horei Unirii", scrisă Alecsandri și cîntată de peste treisprezece decenii de fiecare generație de români. Extraordinara popularitate de care s-a bucurat „Hora Unirii" de la compunerea ei și pînă astăzi apare ca o concludentă mărturie a largii adeziuni populare la ideea de bază exprimată prin versurile ei : în toate marile înfăptuiri ale neamului nostru, solidaritatea națională, unirea tuturor pentru a apăra pămîntul strămoșesc și libertatea lui, pentru a reface unitatea vetrei dacice a fost sursă de tărie și chezășie de izbîndă.Istoria noastră începe — dacă se are în vedere întîiul ei eveniment — cu acel minunat exemplu de identificare cu un măreț ideal al unei întregi colectivități — geții, care, singurii între traci, au hotărît în anul 514 î.e.n. să reziste marii oști a împăratului persan Darius I. Herodot, cel care ne furnizează informația, scrie despre decizia geților de a se împotrivi cuceritorului ca de hotărîrea unui întreg neam, generată de calitățile sale moral-psihice, care îl distingeau în marea familie tracă.Născut din contopirea dintre geto- daci și romani, poporul român a moștenit calitățile strămoșilor, sintetizate în fizionomia sa spirituală, relevată cu atîta pregnanță de tovarășul Nicolae Ceaușescu : „poporul roni&n s-a dislîns întotdeauna prin dragostea de adevăr și dreptate, prin dirzenîe și neînfricare în luptă, prin voința de a fi stăpîn pe destinul său, de a-și făuri viitorul în deplină libertate. Așa se explică și faptul că marile migrațiuni ale unor popoare asiatice în Europa — fenomen care a frînat mult progresul societății do pe acest teritoriu — nu au putut schimba caracteristicile spirituale și morale ale poporului nostru".Aceste calități ale psihicului colectiv românesc au dat naștere unui simțămînt de solidaritate în fața oricărei amenințări la adresa independenței și unității neamului, a integrității pămintului românesc. In aria vechii Dacii s-au succedat, de-a lungul istoriei, mai multe formațiuni economico-sociale întemeiate pe existenta unor relații de producție ce determinau interese antagoniste ale claselor fundamentale (sclavagism, feudalism, capitalism). Tensiunile și conflictele dintre aceste clase au constituit o realitate obiectivă și au evoluat potrivit acțiunii unor legi Istorice, de asemenea de caracter obiectiv. Dincolo de aceste confruntări social-politice — răscoalele țărănești. în evili rrtMfti, de efcdmplu, sint manifestarea cea mal violentă a contradicțiilor dintre clasele fundamentale ale societății feudale — a existat însă conștiința solidarității în fața invadatorilor și cuceritorilor străini, care voiau să aservească poporul român sau să rupă părți din teritoriul național.-Conștiința acestei solidarități a determinat forma specifică de apărare a independenței și integrității vetrei strămoșești — războiul întregului popor pentru apărarea patriei. Unirea tuturor claselor și categoriilor sociale sub steagul luptei de apărare a independenței a fost o sursă de putere. în fața căreia a trebuit să se plece și una din cele mai marl puteri ale lumii medievale— Imperiul otoman.In Europa de sud-est, zona în care a-a desfășurat politica de expansiune a statului otoman, românii au fost singurul popor care a izbutit să-și asigure un statut de autonomie, grație căruia și-au putut păstra ansamblul instituțiilor politice, administrative și militare, acele structuri de stat esențiale conservării identității naționale. Miracol î Da, un miracol dacă se ia în considerare marea disproporție de forța dintre țările române și Imperiul otoman — de unde caracterul asimetric al conflictului militar multisecular ce le-a opus — dar un miracol lesne de explicat dacă se reconstituie reacția societății românești în fața primejdiei de a-și vedea lichidată armătura instituțională, expresia politică a ființei neamului. Efortul de apărare, condus de vitejii noștri voievozi — Mircea cel Mate, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul — s-a rezemat pe reacția de apărare, pe reflexul de solidaritate și unitate în fața amenințării de a vedea introduclndu-se și la nord de Dunăre regimul de pa- șalîc, instaurat de Poarta Otomană la sud de fluviu și pe Dunărea mijlocie.Sentimentul de unitate, potențat de conștiința demnității de neam — munteni, moldoveni, transilvăneni, dobrogeni au știut întotdeauna că a- parțin unul singur popor, cel român— a căpătat noi valențe o dată cu formarea națiunii române și a conștiinței naționale. Convingerea că numai prin acțiunea unită a tuturor românilor pot fi realizate cele două mari obiective — independența de stat deplină șl făurirea statului național unitar — a însuflețit lupta generației pașoptiste, a făuritorilor României moderne.Era evident pentru ei că împlinirea acestor două profunde aspirații trebuie să fie însoțită de mari mutații în structurile economice și sociale ale societății românești, că modernizarea lor implica abolirea raporturilor și instituțiilor devenite a- nacronice în raport cu exigențele de înnoire generală. Amplul efort de renovare — a cărui necesitate era răspicat afirmată de revoluționarii pașoptiști — s-a lovit, desigur, de rezistenta forțelor conservatoare atașate privilegiilor, concepțiilor lor învechite. . ‘Un mare obstacol In calea înfăp-

de Vasile

SIBIU : Consfătuire peîn contextul acțiunilor de perfecționare și modernizare a economiei naționale un loc deosebit revine tehnologiilor bazate pe microelectronică, informatică și tehnică de calcul. Circumscrisă a- cestui deziderat, la Sibiu a avut loc o consfătuire pe teme de informatică în domeniul financiar, la care au participat conducătorii

uriaș izvor de tărie a poporului,

temelie a marilor sale înfăptuiri
tuirii aspirațiilor de independență și unitate națională l-a constituit vecinătatea celor trei imperii — otoman, habsburgic și țarist — care, de- ținînd părți ale teritoriului românesc și incercind să-și asigure controlul asupra spațiului carpato-danubiano- pontic, erau hotărite să împiedice constituirea statului național al tuturor românilor. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „întreaga istorie demonstrează cu pu

românesc care să nu vibreze la gîn- dul împlinirii unui ideal căruia Mihai Viteazul îi dăduse pentru o clipă prefigurarea. Războiul național de reîntregire a neamului a mobilizat toate resursele naționale române, și impresionanta stabilitate a „frontului intern'* — care în alte țări angajate în marele conflict s-a prăbușit — este una din dovezile cele mai concludente ale simțămîntului de solidaritate și unitate românească, care

Monumentul din Focșani
tere că Intlrzlerea formării Principatelor Române și a statului național român, a națiunii inseși. s-a datorat dominației și stăpinirii străine, iar mai tirziu exploatării și asupririi de către cele trei mari imperii — Imperiul otoman. Imperiul țarist și Imperiul austro-ungar".Cele trei imperii au voit să folosească. în beneficiul intereselor lor de stăpînlre și exploatare a poporului român, tensiunile social-politice inevitabile, determinate de modernizarea societății românești. Calculele lor s-au spulberat însă în fața unității noastre. în noile condiții internaționale, de după războiul Crimeei (1853—1856), românii din Muntenia și Moldova au putut să-și exprime în adunările ad-hoc voința lor de a se uni într-un stat numit România. Așa cum se sublinia în raportul comisiei de urgență a Adunării ad-hoc de la București (9/21 octombrie 1858) : „Această dorință a unirii, ce în timpii trecuți numai luminele o Insuflau românilor, a devenit astăzi, prin lungile suferințe, care domnește fără deosebire sau de sex".Convingerea este condiția fundamentală a progresului societății românești, a înaintării ei spre independență și unitate, a făcut ca interesele divergente ale claselor și categoriilor sociale să se estompeze în fața necesității luptei comune pentru cauza Unirii. Marea performanță de a impune puterilor europene realitatea faptului împlinit, prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn atît la Iași, cit și la București — acest act de remarcabilă inteligență politică —, nu s-ar fi putut înfăptui într-o societate divizată și învrăjbită. Ca altădată în fața cuceritorilor străini, românii „uniți în cuget și simțiri" au înfrînt opoziția marilor puteri europene și au asigurat triumful Unirii.Românii din teritoriile aflate sub stăpinire străină au văzut in Unirea de la 24 ianuarie 1859 un pas important spre mult așteptata lor eliberare și unire cu frații din statul român. Alexandru Papiu Ilarian consemna o mare realitate : „Cind s-a ales Cuza domn, entuziasmul la românii Transilvaniei era poate mai mare decit în Principate", pentru că își dădeau seama că se apropia împlinirea marelui ideal al unității naționale, a regăsirii tuturor românilor în frontierele unui singur stat, ale statului național unitar român.Marea Unire din 1918 s-a realizat prin efortul solidar și unitar al întregii națiuni române. Toate clasele și categoriile sociale ale societății românești percepeau acut necesitatea făuririi statului național unitar ; discuțiile care s-au desfășurat în anii 1914—1916 nu au pus nici un moment la îndoială necesitatea desăvîrșirii unității naționale, ci au analizat prioritățile de direcție și consecințele din unghiul de vedere al raportului de forțe dintre marile puteri vecine și impactul lor asupra situației strategice și politice a statului român. Nu a existat. în acele zile, suflet

un simțămînt tare, în inimile tuturor, de clasă, de virstăcolectivă că unirea

teme de informaticăadministrațiilor financiare din toate județele țării. Caracterul de schimb de experiență al manifestării a permis analiza unui număr mare de programe din care o bună parte au fost selecționate în vederea omologării și generalizării lor, realizîndu-se în felul acesta un sistem informatic unitar în domeniul menționat. (Ion Onuo Nemeș).

dedicat Unirii de la 1859Foto : Eugen Dichiseanu

nal Antifascist Român, creat in iunie 1933 din inițiativa Partidului Comunist Român, comitet din a cărui conducere făcea parte tovarășul Nicolae Ceaușescu. Calificativul de național care figura în titulatura comitetului exprima convingerea comuniștilor că numai prin unirea tuturor antifasciștilor români se poate crea un obstacol puternic în calea ascensiunii spre putere a fascismului. Marea manifestație antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, în a cărei organizare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au avut un rol decisiv, a arătat, prin impresionanta ei forță, că poporul român era hotărît să reziste fascismului și agresiunii.In împrejurările dramatice, create de instaurarea regimului de dictatură. ca urmare a aruncării României în orbita Germaniei hitleriste, în condițiile totalei izolări din vara a- nului 1940, Partidul Comunist Român a elaborat primul program de rezistență națională, întocmit într-o țară ocupată sau controlată de Wehrmacht. Pe temeiul analizei condițiilor societății românești și a tradițiilor naționale, Platforma-program „Lupta poporului român pentru libertate și independență națională"' din 6 septembrie 1941 a formulat ca principiu călăuzitor al rezistenței antifasciste unirea tuturor partidelor, organizațiilor și personalităților politice de orientare patriotică, antifascistă și democratică în lupta pentru răsturnarea regimului de dictatură și eliberarea de sub dominația Reichului nazist. Eforturile perseverente ale comuniștilor români au făcut posibilă constituirea în vara anului 1944 a celei mai ample coaliții de forțe social-politice din istoria noastră, expresie a voinței unanime a națiunii române de a restabili suveranitatea națională, de a readuce în hotarul firesc partea de nord-vest smulsă prin dictatul imperialist de la Viena și încorporată Ungariei horthyste.Actul istoric de la 23 August 1944■ a inaugurat un proces revoluționar, care, de-a lungul mai multor etape, a dat un chip nou societății românești. Lichidarea oricărei forme de exploatare a dus la dispariția contradicțiilor antagoniste. Unitatea poporului român a căpătat un conținut nou, o unitate moral-politică în jurul Partidului Comunist Român, care a găsit, de la Congresul al IX-lea, un brav, curajos și înțelept conducător în persoana tovarășului Nicolae Ceaușescu. Poporul român vede în secretarul general al partidului întruchiparea admirabilelor calități ale neamului, astfel cum ele au fost modelate' de secole de istorie. Unitatea nezdruncinat a poporului a făcut posibile toate ctitorii ce dau strălucire

Remarcabilă dezvoltare creatoare 
a teoriei și practicii revoluționare(Urmare din pag. I) va- insă nu cla-

a făcut să fie depășite teribilele încercări ale războiului. întregul spectru politic românesc a fost animat de dorința exprimată de socialiștii români în formula din 1883 : „Voim Dacia așa cum ea fu".în perioada interbelică, apărarea independenței naționale și a integrității teritoriale ale statului român a fost obiectivul fundamental al națiunii române în fața gravei primejdii reprezentate de fascism, de politica statelor fasciste și revizioniste, de politica de expansiune și agresiune promovată de Germania hitleristă. Partidul Comunist Român a fost cea dinții formațiune politică din țară care a subliniat necesitatea unirii tuturor forțelor patriotice, democratice. antifasciste ale țării pentru a a- păra libertatea și independența României. Ideea angajării întregii națiuni, a luptei unite a tuturor românilor a fost limpede exprimată în însăși titulatura Comitetului Națio-

de român marile „Epocii Nicolae Ceaușescu", cea mai fecundă în realizări din toată multimilenara noastră istorie. România de azi, cu o puternică industrie, cu o agricultură în plină dezvoltare, cu o cultură și o știință de renume internațional, este rodul muncii unui popor unit in gîn- dul de a înălța patria spre noi culmi de civilizație și progres.Unirea ne-a dat puterea în toate marile momente ale trecutului național, unirea este forța noastră în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, unirea ne va conduce spre viitorul luminos al comunismului. Astăzi, făptuitori și martori ai unui prezent de o strălucire fără precedent, vedem în președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, simbolul unității noastre în hotărîrea de a asigura multilaterală a intr-o lume a prosperității.
dezvoltarea continuă. României socialiste păcii, securității și

Florin CONSTANTINII!

există principii, legități general labile, de care trebuie să se țină neapărat seama, că socialismul poate fi decit rezultatul luptei sei muncitoare, a forțelor revoluționare, progresiste, al fiecărui popor, șl că nu poate fi impus din afară, așa cum trebuie să subliniem, totodată, că nu este posibil să fie oprit, pe calea contrarevoluției. Nimeni nu poate impiedica mersul victorios inainte al popoarelor spre societatea fără clase, spre socialism, spre comunism !“ Secretarul general al partidului nostru a afirmat cu consecvență dreptul inalienabil al fiecărui partid de a-și stabili și promova în mod independent strategia șl tactica revoluționară, a pus în lumină adevărul că poporul fiecărei țări este și rul suprem într-o țară dreptățit să teia.Aportul remarcabil al tovarășului Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea creatoare a teoriei și practicii făuririi noii orînduiri și-a găsit, totodată, o elocventă expresie in fundamentarea conceptului de societate socialistă multilateral dezvoltată, care vizează toate laturile și domeniile vieții economice, sociale, politice, ideologice, culturale ș.a., în elaborarea strategiei de dezvoltare economico-socială a României, de înaintare fermă a patriei noastre de la stadiul de țară în curs de dezvoltare la cel de țară socialistă cu dezvoltare economică medie și, in perspectivă, la stadiul de țară avansată din toate punctele de vedere, în care să se manifeste tot mai larg principiile comuniste viață. în acest sens, o deosebită importanță prezintă aprecierile și concluziile privind trecerea de la dezvoltarea extensivă la dezvoltarea intensivă a economiei naționale ; realizarea unei noi calități a muncii șt vieții ; înfăptuirea noii revoluții agrare ; necesitatea obiectivă a unei rate înalte a acumulării, ca opțiune politică majoră de durată, de mare responsabilitate pentru destinul patriei ; rolul determinant al proprietății socialiste in făurirea și consolidarea noii orînduiri, în ridicarea bunăstării poporului și întărirea independenței și suveranității naționale ; importanta asigurării conducerii unitare a societății, pe baza planului național unic de dezvoltare economico-socială, în strînsă corelație cu aplicarea principiilor autofcon- duceril muncitorești și autogestiunii economico-financiare.
In concepția partidului nostru, a secretarului său general, opera complexă de dezvoltare și perfecționare a societății socialiste, modernizarea economiei naționa-

trebuie să fie judecăto- al politicii promovate sau alta, singurul in- aprecieze justețea aces-

de muncă și

O recentă manifestare culturală • cu participare națională a impus încă o dată atenției publice activitatea prodigioasă, de înaltă ținută științifică a Complexului muzeal județean Dolj. Sub auspiciile sale, cu concursul forurilor culturale locale și al instituțiilor specializate, s-a desfășurat la Craiova sesiunea științifică „Mărturii arheologice și numismatice ale permanentei și continuității de locuire autohtonă, ale unității culturii materiale și spirituale românești". Intr-un program riguros alcătuit, oamenii de știință și cultură participant! au trecut în revistă aspecte ale cercetării arheologice actuale românești cu detalieri specifice despre zona Olteniei și a Doljului. Numeroase comunicări au sintetizat experiența muncii de cercetare desfășurate pe șantierele arheologice, aducînd, adesea, perspective noi. originale asupra unor fenomene istorice, așa cum expoziția „Noi valori arheologice și numismatice în colecțiile doljene" a completat expresiv, prin concretețea materialului expus, succesele reale din acest domeniu.Am consemnat acest eveniment nu ritatea sa muzeului, pentru că multele ce cu teme foarte diverse. Astfel, sesiunea științifică „Știință, educație, cultură", ciclul de simpozioane și evocări Istorice, seria -de studii și comunicări apărute in publicația „Oltenia", serile de artă desfășurate pe mari cicluri, cum sînt „Pagini din istoria și civilizația popoarelor", „Maeștri ai artei românești și universale", matineele muzeale, cercurile aplicative sînt tot atîtea argumente ale unei activități științifice, cultu-

pentru singula- în activitatea ci, dimpotrivă, este unul din au loc periodic, și participări

le, creșterea bunăstării materiale și spirituale a națiunii, întărirea independenței și suveranității României sint organic legate de respectarea și afirmarea tot mai puternică a principiilor fundamentale ale socialismului, și nu de reîntoarcerea la trecut, la relații și forme de tip capitalist de organizare a vieții sociale, care nu pot decit să afecteze grav dezvoltarea viitoare, construcția socialismului. bunăstarea popoarelor și independența lor. „Perfecționarea formelor de conducere, de organizare — arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie, in mod obligatoriu, să pornească de la aplicarea principiilor socialiste, de la întărirea proprietății socialiste — de ca bază a societății. Fără aceasta asigura nici dezvoltarea nici ridicarea nivelului oamenilor muncii".
stat și cooperatiste dezvoltării nu se pot economică, de trai alOpera conducătorului partidului șl statului nostru cuprinde un ansamblu unitar de aprecieri și concluzii, de mare valoare teoretică și practică, privind unitatea dialectică, indisolubilă dintre socialism și democrație. faptul că procesul revoluționar solicită, în mod esențial, in fiecare etapă a sa, participarea conștientă, responsabilă și directă a întregului popor la făurirea propriei istorii. Pornindu-se în întreaga activitate de la teza științifică a construirii socialismului cu poporul șt pentru popor, s-a subliniat că dezvoltarea largă a tuturor formelor democratice de conducere, participarea tuturor claselor și categoriilor sociale, a întregului popor la conducerea întregii societăți, la elaborarea politicii interne și externe a țării constituie factorul fundamental pentru edificarea cu succes a noii orindulri sociale. Făurit în lumina unor astfel de cerințe, sistemul democrației muncitorești-revo- luționare din România și-a dovedit viabilitatea, concordanța cu realitățile, posibilitățile șl cerințele societății noastre socialiste.Tinînd seama de noile realități social-economice și politice ale societății românești, de marile prefaceri revoluționar^ produse in lumea contemporană, secretarul general al partidului a demonstrat cu temeinice argumente necesitatea renunțării la caracterizarea statului socialist român ca stat al dictaturii proletariatului, subliniind cerința definirii sale ca stat al democrației muncitorești- revoluționare. Au fost fundamentate o serie de importante concluzii privind perfecționarea funcțiilor statului nostru socialist, creșterea rolului său in etapa actuală, afirmarea cres- cîndă a caracterului democratic al organismelor statului, împletirea tivității de stat cu cea a noilor ganisme democratice, necesitatea glementăril prin lege a întregii ganizări și funcționări a statului

In același spirit creator, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dezvoltat în mod strălucit teoria despre partid ca forță politică conducătoare a societății socialiste, a evidențiat transformarea partidului nostru într-un partid revoluționar de masă, care se afirmă tot mai puternic •— prin rolul și funcțiile sale — in calitate de nucleu și centru vital al națiunii, în jurul căruia gravitează întreaga societate. Cu o deosebită putere de generalizare a expecțenței practice, de evidențiere a concluziilor impuse de viață au fost definite căile și modalitățile creșterii tot mai puternice a rolului conducător al partidului — necesitate legică, obiectivă' a construcției socialiste — prin integrarea sa organică în viața societății, prin angajarea sa directă în conducerea organelor de stat, economice, științifice și sociale în vederea înfăptuirii politicii de dezvoltare cială a țării.Oferind un strălucit abordare dialectică a obiectiv și subiectiv, dintre existența socială și conștiința socială, secretarul general al partidului a subliniat rolul mereu mai important al revoluționare, socialiste, intensificării activității educative, culturale de omului nou. constructor ________socialismului și comunismului. în acest sens, prezintă o deosebită semnificație tezele referitoare la înarmarea tineretului, a tuturor oamenilor muncii cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane in general, ridicarea nivelului de pregătire profesională, tehnică, culturală, politico-ideologică, perfecționarea și modernizarea învă- țămîntului, integrarea sa organică cu cercetarea și producția, dezvoltarea activității cultural-artistice de masă, cultivarea trainică în rindurile întregului popor a patriotismului revoluționar. a dragostei și față de tară și partid, mentalităților și practicilor grade de orice fel.

economi co-so-exemplu de relației dintre
conșliinței necesitatea politice, formare a devotat al

răspunderii combaterea retro-
Slujind și de energie lntere-

educație patriotică cetățeneascărale cu numeroase și puternice virtuți instructive și educative. Toate acestea sînt acțiuni care pun în valoare un fond muzeal bogat, adunat de-a lungul deceniilor, prezent în expozițiile de bază ale celor cinci secții ale muzeului ; s-a ajuns astfel la o corelare judicioasă a funcției muzeistice de bază, aceea de a oferi permanent vizitatorilor exponate reprezentative, de a le ocroti șl spori, concomitent cu afirmarea potențialului științific și educativ al colectivului muzeului și al colaboratorilor acestuia prin acțiuni ce se adresează cu mijloace multiple unor categorii foarte diverse de cetățeni. A fi deschis vizitatorilor nu mai rămine funcția pasivă a muzeului, ci una din modalitățile de a fi prezent in viața localității, a județului șl a țării. Caracterul activ, mobilizator, anticipativ al muncii muzeului se desprinde astfel clar din ansamblul preocupărilor reflectate In expoziția permanentă, centru de cercetare și îndrumare, for cultural de prim ordin, instituție cu largi responsabilități in formarea omului zilelor noastre.Organizarea și activitatea cotidiană permit colectivului derularea firească, eficientă a complexului de activități. Secția de istorie concretizează în expoziția de bază aspectele esențiale ale evoluției noastre ca popor cu precizări și detalii care evidențiază contribuția specifică olteană. In bogăția exponatelor se regăsesc și eforturile cercetării proprii din șantierele de la Coțofenii de Jos, Locusteni, Circea, Dioști, Ghidici. Sălile expoziției devin adesea spațiile ideale pentru lecții deschise de istorie, care vorbesc șoimilor patriei, elevilor, pionierilor. tinerilor, maturilor despre un trecut glorios, despre o cultură materială

și spirituală superioară, adevărate lecții de patriotism urmărite cu neistovită pasiune. Capacitatea cognitivă poate fi ușor observată și în secția de științele naturale, ale cărei colecții cu zeci de mii de piese oferă doritorilor un vast cîmp de documentare și admirare. Valorificarea acestui patrimoniu se face prin acțiuni de educație materialist-ștlințifică, ecologică, estetică, de protecție a mediului ambiant atît prin expoziția de bază, prin expoziții temporare
Din activitatea și ini
țiativele Complexului 
muzeal al județului Dolj

ltineranta în unități economice și instituții, sau cercurile „Prietenii naturii" și „Micii naturaliști" deschise mal ales elevilor șl studenților, dar și altor categorii de iubitori ai naturii. Toate aceste activități sînt completate prin numeroasele lecții deschise cu pronunțat caracter practic, aplicativ cînd e vorba mai ales de studenții facultăților de medicină și agro- inomie.în această parte de țară cu o străveche și vie cultură populară, secția de etnografie găzduită în „Casa Băniei", cea mai veche construcție din municipiu, atrage prin bogăția și varietatea exponatelor, deoarece vizitatorul are posibilitatea să cunoască ocupațiile tradiționale, meșteșugurile, portul popular. ceramica cu vestitele centre de la Oboga și Horezu, scoarțele și covoarele oltenești, sculptura în lemn, icoanele pe lemn și sticlă. Măiestria artistului popular se îmbină cu rigoarea utilitară a meșteșugurilor șl ocupațiilor

tradiționale într-o elocventă imagine creatoare Pentru mai noaștere muzeul organizează activități cultural-educative periodice cum sînt „Tîrgul meșterilor populari", cu participarea creatorilor populari olteni și invitați din alte zone, sau „Săp- tămîna artei populare contemporane", manifestări care urmăresc promovarea și afirmarea artei populare autentice, stimularea creației populare contemporane și combaterea tendințelor de poluare a tradiției, rea- lizînd și pe această cale educația civică și estetică. Cu aceste prilejuri se organizează simpozioane, dezbateri cu creatorii populari, expoziții, spectacole.De un bine meritat prestigiu șl largă apreciere se bucură secția de artă a muzeului. Fiind cea mal veche, organizată încă din 1908 ca pinacotecă și colecție de antichități, fondată de Alexandru și Aristia Aman, secția dispune de o clădire monumentală de mare valoare arhitectonică, ea însăși unicat artistic. Colecțiile adăpostite sînt demne de orice mare muzeu, vizitatorii avind de admirat multe lucrări de valoare universală datorate lui Brâncuși, cele din donațiile lui Theodor Aman, lucrări din creația lui C. Lecca, Tattarescu — sala specială Nicolae Grigo- rescu, lucrări reprezentative de Andreescu, Luchian, Tonitza, Petrașcu, Pallady, Ghiață, sălile „Natură statică" sau Tuculescu (muzeul păstrează cele mai multe lucrări din creația • marelui artist), ceea ce constituie argumentul ho- tărîtor al atragerii unui public larg din localitate sau din alte părți ale țării. Acest excepțional potențial de educație intru frumos este pus in valoare

a capacității a oamenilor, buna lor cu- și păstrare,
printr-o serie de acțiuni larg desfășurate, cu sprijinul unor cunoscuți artiști sau specialiști. O serie de expoziții se află la confluența marii tradiții cu izbîn- zile și căutările abtuale. Astfel, expozițiile „Epoca contemporană, epoca celor mai mărețe realizări ale societății socialiste — sursă de inspirație pentru plastica românească contemporană", „Satul românesc în pictura și grafica contemporană", a V-a bienală de artă fotografică „Portretul", expoziții de fotografie și design fac racordare la prezentului, atractivitate serile de artă colaborare cu țional. Teatrul Liric și Filarmonica „Oltenia", care derulează la sediu, în instituții și întreprinderi mari cicluri de cunoaștere a artei, cum sînt „Prin marile orașe și muzee ale lumii", „Destăinuirile artei", „Evoluția artei românești și universale de-a lungul timpului". Tot aici se organizează medalioane de artă sau gale de filme pentru copii, care întregesc preocupările de cunoaștere a patrimoniului artistic românesc șl universal.Instituție modernă, cu preocupări majore, Complexul muzeal Dolj se înscrie, prin posibilitățile sale expoziționale, ca și prin ansamblul manifestărilor științifice, cultural- educative, printre factorii importanți în opera de formare a generațiilor actuale și viitoare ca oameni multilaterali, cu înalt orizont de cunoaștere, cu mare simțire pentru prezentul, trecutul și frumusețile patriei, cele ale naturii sau create de mari artiști.

Emil VASILESCU 
Nicolae BABAEAU corespondentul „Scînteiî"

necesara preocupările De o mare se bucură organizate in Teatrul Na-

ac- or- re- or« ș.a.

Slujind cu inepuizabilă și devotament patriotic sele vitale ale țării și poporului nostru, cauza edificării socialismului, președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a afirmat, totodată, în conștiința omenirii ca promotor de seamă al cauzei independentei naționale, păcii și colaborării internaționale, al unui mod nou de gindire și acțiune in abordarea și rezolvarea problemelor lumii contemporane, căruia îi sint caracteristice : înțelegerea aprofundată, științifică a cursului mentelor, abordarea lor într-o concepție sistemică, globală, prinzătoare. aprecierea realistă, lucidă a evoluției raportului mondial de forțe, a situației internaționale.O dimensiune definitorie a con- , tribuției conducătorului partidului și statului nostru la dezvoltarea gîndi- rii revoluționare. înaintate o constituie și fundamentarea rolului națiunii ca forță motrice de prim rang a progresului și păcii, a corelației dialectice dintre afirfnarea statelor și adînclrea Interdependențelor mondiale. a necesității dezvoltării largi a colaborării intre toate statele pe baza respectării stricte a independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și reciproc, renunțării la amenințarea cu forța, dreptului fiecărui popor bill singur calea de dezvoltare. A- ceste principii constituie conținutul fundamental al conceptului românesc de nouă ordine economică și politică internațională, ce exprimă direcțiile reașezărilor obiectiv necesare in vederea depășirii crizei economice mondiale, soluționării globale a problemei datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare, asigurării progresului și prosperității tuturor popoarelor, în primul rînd ale țărilor rămase în urmă, participării largi, democratice a tuturor țărilor lumii, fără nici o deosebire, le dezbaterea și soluționarea problemelor de interesPornind dialectică schimbări lă, tovarășul Nicolae Ceaușescu

eveni-atotcu

avantajulul forță și la asigurării de a-și sta-

general.de la analiza materialist- și istorică a uriașelor produse pe arena mondia- _ a formulat și fundamentat o concepție înnoitoare, originală, consecvent revoluționară, cu privire la făurirea noii unități și solidarități a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor progresiste, democratice, înaintate, pe temelia deplinei egalități în drepturi, respectului autonomiei și independenței fiecărui partid, neamestecului în treburile interne ale altor partide, strînsei colaborări și sprijinului reciproc.Prin conținutul său revoluționar, democratic, profund umanist, prin tezele și concluziile formulate, pătrunse de suflu înnoitor, cutezanță revoluționară șl originalitate, de înaltă răspundere pentru destinele poporului român și ale întregii u- manități, prin adevărurile, idealurile și valorile pe care le promovează, opera teoretică și întreaga activitate ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, marchează o de mare profunzime șl anvergură la dezvoltarea gindirii revoluționare înnoirea teoriei, a cialismului științific, ternica afirmare a cialiste și comuniste.

contribuțieși practicii contemporane, principiilor la tot mal idealurilor
la so- pu- SO-

Constantln FLOREA
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CREȘTEREA ROIUEUI CONDUCĂTOR Al PARTIDULUI.

(Urmare din pag. I)pe drept cuvint intrebarea care este rolul partidului și dacă mai este necesar ? Golul lăsat de partid va produce un vid în viata politică, socială și care va fi, fără nici o îndoială, umplut de alte forțe politice. NU 1 Partidul nu poate renunța la rolul său fără a dispărea mai devreme sau mai tîrzîu".Așadar, a acționa ca adevărați comuniști revoluționari, a manifesta răspundere față de propria clasă muncitoare, față de propriul popor înseamnă a acționa cu toată fermitatea împotriva oricăror tendințe li- chidatoriste și de slăbire a rolului partidului, a face totul pentru întărirea acestuia, a unității sale politice, ideologice, organizatorice, a rolului său conducător în toate domeniile, în întreaga societate. O asemenea concluzie, de o deosebită însemnătate teoretică și practică, națională și internațională, demonstrează cu tărie înaltul spirit de răspundere, revoluționar, cu care partidul nostru abordează problemele misiunii sale istorice, hotărîrea fermă de a-și îndeplini îndatorirea față de clasa muncitoare, de întregul popor, față de viitorul noii orînduiri în România, de progresul social în general.De altfel, preocupările teoretico- ldeologice și practic-politice privind rolul și funcțiile conducerii politice sînt reliefate pregnant de confruntările de idei contemporane, problema puterii fiind fundamentală pentru viitorul social. Desigur, trebuie să se țină seama de natura economi- co-socială a sistemului politic, de esența lui de clasă, o constatare mereu reluată de științele politice, în diferite abordări și concepții filozofice, fiind aceea că forța de afirmare istorică a unor colectivități largi — între care un loc important îl ocupă partidele politice — se măsoară prin capacitatea lor de creație in interesul maselor și împreună cu masele. In legătură cu aceasta, așa cum a probat și susține deschis teoria marxistă, cum arată practica șl este de dorit a se confirma la un nivel superior prin aplicarea consecventă a principiilor socialismului științific, fructificarea avantajelor civilizației noi, socialiste, depinde de efortul creator, conștient, militant pentru progresul social. O asemenea contribuție este expresia funcționalității sistemului politic al noii orînduiri, în cadrul căreia partidul clasei' muncitoare, fără a se substitui celorlalte componente ale acestui sistem, deține locul central.între problemele teoretice și practice ale organizării și perfecționării socialismului, funcțiile partidului în sistemul politic reprezintă o temă frecvent abordată. Din acest punct de vedere, spre deosebire de etape trecute. in politologia nemarxistă. chiar antimarxistă, dezbaterile nu se mai referă, ca în urmă cu 3—4 decenii, ja „legitimitatea" partidelor de gu- vernămînt din țările socialiste, vehement contestată atunci, îndeosebi de teoriile anticomuniste, ci la modalitatea exercitării conducerii politice, la structurile acesteia, echivalate aprioric și tezist cu „modelul" burghez. Unele doctrine de acest gen, contrapunînd. din așa-zisa „perspectivă democratică", sistemul „multi- partid" celui „monopartid", pornind de la prejudecata „absenței democrației în absenta mai multor partide politice", aduc în discuție pretinsa discordantă dintre conducerea unitară și „diversitatea" de interese sociale. Extrapolare și apologie a „modelului conflictual" propriu societății capitaliste, concepția „pluralist-de- mocratică" nu este altceva decît aprecierea ideologică tendențioasă a acestui „model" ca fiind aplicabil oricărui sistem politic.Referindu-se la caracterul neștiinți- fic al unei asemenea teze, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage atenția că esențialul nu este numărul mai mic sau mai mare al partidelor, deoarece poate fi un singur partid și să existe o viață democratică largă, adevărată, după cum pot exista multe partide și să nu existe o democrație reală. Pe de altă parte, este un adevăr evident că sistemul partidului; unic nu reprezintă nici el un „etalon" universal valabil : condițiile

cinema
• Expediția: SCALA (11 03 72) — 9; 
II; 13; 15; 17; 19, FAVORIT («3170)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 •
• Chirlța in Iași : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, LIRA (317171)
— 9; 11; 13; 15; 17;T9
• Misterele Bucureștilor : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Miracolul : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19
• Niște băieți grozavi : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Evadarea : MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19
• Cantemlr : ARTA (21 31 86) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Călătorie peste mări ■ PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12; 15; 18
• Sonata Kreutzer : SALA MICA A

O recomandare pentru sezonul de iarnă-primăvară : Eforie Nord, Mangalia vremeaStațiunile Eforie Nord și Mangalia. atît de solicitate in timpul verii, sînt la fel de atrăgătoare și in această perioadă a anului.Cu baze de tratament bine utilate, încorporate în hoteluri moderne, confortabile. Eforie Nord și Mangalia sînt stațiuni în care persoanele cu diferite afecțiuni ale aparatului locomotor, ale sistemului nervos periferic, dermatologice, ginecologice, metabolice pot veni la o cură balneară.Bazele de tratament din EFORIE 'NORD și MANGALIA dispun de cabinete specializate pentru aplicații cu nămol cald, bazine cu apă sărată pentru kinetoterapie, săli de gimnastică, băl de plante ; au condiții pentru aplicarea a numeroase alte proceduri majore și asociate.Cel care optează pentru EFORIE NORD și MANGALIA beneficiază și de o nouă formă de asistență medicală în stațiuni : CURA BAL

concret-istorice sînt acelea care generează. în procesul revoluționar, formele și structurile de conducere so- cial-politică.Dezvoltarea noii orînduiri, funcționalitatea optimă a mecanismelor societății noastre depind tot mai mult de creșterea rolului partidului, de adaptarea permanentă a formelor sale de organizare și activitate la schimbările din viața socială. în această direcție acționează o serie de factori obiectivi și subiectivi, între care un loc important îl ocupă relația de structură dintre partid și clasa muncitoare, dintre partid, clasa muncitoare și masele largi populare ; elaborarea — în strînsă legătură cu masele — a unei linii politice unitare, coerente, care exprimă interesele fundamentale ale națiunii socialiste. ale tuturor categoriilor sociale ; luarea în considerare a principiilor generale ale socialismului științific și îmbogățirea lor prin aplicarea creatoare la condiții concret-istorice, la particularitățile naționale ; asigurarea unei conduceri științifice și optimizarea organizării societății în contextul avîntului forțelor de producție, sub impactul stadiului avansat al revoluției tehnlco- științlfice, al modernizării noii orînduiri în întregul său ; ridicarea nivelului de conștiință și competență al comuniștilor, al oamenilor muncii în general ; complexitatea crescîndă a dezvoltării economico-sociale. a condițiilor ințerne și externe caracteristice acestui proces.Obiectivele și sarcinile actualului stadiu de dezvoltare, cerințele perfecționării noii orînduiri și afirmării superiorității sale relevă pregnant adevărul potrivit căruia cu cît sarcinile legate de aplicarea principiilor generale, a legităților obiective ale socialismului se dovedesc mai complexe, cu atît mai necesară devine conducerea politică unitară. O asemenea interdependentă constituie unul din raporturile esențiale pe care se întemeiază cerința creșterii rolului conducător al partidului, din care emană unitatea dintre premisele obiective și subiective ale exercitării acestuia, pornind de la interesele generale. ale societății în condițiile omogenizării sociale.Sînt, desigur, străine concepției revoluționare, științifice tezele și părerile emise uneori în literatura so- cial-politică de peste hotare potrivit cărora rolul partidului comunist ca partid de guvernămînt ar trebui privit exclusiv din perspectiva unei funcții abstract-ideologice, de elaborare „teoretică" a căilor dezvoltării, ur- mind ca aplicarea lor practică să ră- mină in seama altor structuri și instituții' social-politice, uneori a unor forme sau forțe așa-zis „alternative", ceea ce echivalează cu golirea de întregul său conținut a unuia din principiile de bază ale socialismului științific. în același timp, este de semnalat unilateralitatea concepțiilor, la fel de greșite, ce restring rolul politic al partidului la cel al unui simplu instrument al puterii, al unui organism practic-administrativ.în concepția și experiența social- politică din țara noastră, forța partidului revoluționar, condiția realizării depline a funcției sale rezidă in îmbinarea unitară a muncii ideologice cu munca politică și organizatorică, în exercitarea simultană a tuturor atribuțiilor conducerii social-politice, între care asumarea directă a răspunderii pentru îndeplinirea programelor elaborate ocupă un loc primordial. Se înțelege că acest proces nu poate fi imaginat ca desfășurindu-se după tipare date o dată pentru totdeauna, ci în evoluția sa permanentă, corespunzător condițiilor și sarcinilor specifice fiecărei etape. ,Elaborind concluzii științifice, revoluționare din analiza întregii dezvoltări sociale, subliniind funcția și rolul partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu relevă, în Expunerea din noiembrie 1988, că „Orice perfecționare a principiilor economice, a conducerii economico-sociale trebuie să asigure dezvoltarea pe baze socialiste a societății, să nu deschidă in nici un fel calea spre

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)
— 9; 11,15; 13,30; 16,15; 19, CULTURAL 
(83 50 13) — 9 ; 11; 13; 15; 17; 19
• Moment glorios : VICTORIA 
(1628 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9; 11; 13
• Transport secret : DOINA — 15; 
17; 19
• Uită, dacă poți ! : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Sacrificiul suprem : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
A Sentința suspendată : DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Unde rturile curg repede : PACEA 
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fata fără zestre: COSMOS (27 54 95)
— 9; 12; 15; 18

NEARA PROFILACTICA ACTIVĂ.Biletele pentru cură sau odihnă în cele două stațiuni, precum și orice informații suplimentare se 

forme capitaliste, care nu pot decît să afecteze grav dezvoltarea viitoare, construcția socialismului, bunăstarea popoarelor și independența lor".Ca factor de unificare a eforturilor națiunii, acționînd și conducînd împreună cu poporul și pentru popor, partidul — iar în acest cadru organele și organizațiile sale, comuniștii — acționează în toate sferele vieții sociale, de la producția de bunuri materiale la activitatea ldeologico-e- ducativă, de la perfecționarea relațiilor sociale la viața științifică, artistică și culturală ; de la politica internă la cea externă ; pe scurt, partidul este prezent și acționează în toate unitățile și colectivele de oameni ai muncii. Rolul său de conducător politic se realizează astfel în totalitatea componentelor acestei funcții, intr-un proces ce relevă unitatea organică, indisolubilă dintre elaborarea liniei politice generale și aplicarea acesteia prin desfășurarea unei vaste activități politico-organi- zatorice, în cadrul sistemului larg cuprinzător al democrației noastre socialiste, al autoconducerii muncitorești. „Creșterea răspunderii organelor de stat, a organelor democrației muncitorești-revoluționare, a colectivelor de oameni ai muncii nu vine în contradicție cu întărirea rolului conducător ai partidului, nu presupune in nici un fel o slăbire a rolului conducător al partidului — relevă secretarul general al partidului. Dimpotrivă, tocmai dezvoltarea democrației impune ca o necesitate obiectivă intensificarea activității partidului, creșterea răspunderii cadrelor de partid, a activului, a comuniștilor în toate domeniile, in vederea bunei funcționări a acestor organisme".întărirea rolului conducător al partidului se înfăptuiește în condițiile adîncirii democrației interne de partid, ale asigurării dezbaterii largi și participării active a comuniștilor Ia elaborarea și înfăptuirea politicii partidului.Un exemplu concludent în această privință îl constituie ampla și profunda dezbatere a Tezelor din a- prilie, expresie a caracterului profund al democrației de partid, al democrației muncitorești-revoluționare, a puternicei unități dintre partid și popor.Aplicarea fermă a principiilor democrației interne de partid pornește de la considerentul că o lege a vieții de partid este aceea ca membrii partidului să analizeze problemele ce preocupă fiecare organizație, să ia parte activă la luarea deciziilor. Desigur, o cerință esențială este aceea ca membrii de partid să-și formuleze observațiile, propunerile, părerile în cadrul forurilor de partid, adică acolo unde se realizează clarificarea oricăror probleme. Se înțelege că, în concordanță cu principiul centralismului democratic, după luarea hotărîrilor se trece efectiv, cu toate forțele, la realizarea lor, democrația internă de partid, stilul de muncă fructificîn- du-se în procesul de înfăptuire a sarcinilor. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază că „este necesar să perfecționăm continuu stilul și metodele de muncă ale organelor șl organizațiilor de partid, să dezvoltăm puternic democrația de partid, asigurînd dezbaterea tuturor problemelor politicii interne și externe de către întregul partid, participarea tuturor organelor și organizațiilor de partid, a comuniștilor Ia adoptarea politicii generale, la înfăptuirea hotărîrilor".înnoirea formelor și metodelor de activitate, perfecționarea organizării și conducerii societății constituie condiția vitală ca sarcinile fundamentale privind dezvoltarea economică. modernizarea industriei și agriculturii, înfăptuirea noii revoluții tehnico-științifice și a noii revoluții agrare, înflorirea științei și culturii, îmbunătățirea activității tuturor organismelor sociale, ridicarea nivelului vieții materiale și spirituale a națiunii, desfășurarea unei a- devărate revoluții în sfera conștiinței să fie înfăptuite armonios, unitar, consecvent. Aceasta presupune a se face totul pentru păstrarea spiritului revoluționar, pentru ca parti

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18; (sala Amfiteatru) : Un 
anotimp fără nume — 18; (sala Ate
lier) : Clovnii — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Program : Johann Sebastian Bach 
— 18
O Teatrul de operetă (13 63 48) : Vă
duva veselă — 18 
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : A treia 
țeapă — 18
O Teatrul Mie (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18,30

pot obține de la agențiile oficiilor județene de turism, ale I.T.H.R. București și de la comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții. 

dul să rămînă permanent tînăr, receptiv la tot ceea ce este nou, iar unitatea de măsură a spiritului revoluționar, a atitudinii înaintate o constituie rezultatele concrete obținute, activitatea fiecărei organizații de partid fiind apreciată după felul în care se îndeplinesc programele de dezvoltare economico-so- cială, de ridicare a nivelului de viață materială și spirituală al oamenilor mhncii.Programul ideologic al partidului relevă că marile transform mări revoluționare, noile relații sociale și economice, 'cuceririle științei. ale cunoașterii impun, ca o necesitate, intensificarea activității politico-educative, de ridicare a conștiinței oamenilor muncii, de formare a omului nou, pe temelia trainică a concepției revoluționare despre lume și viață — socialismul științific, materialismul dialectic și istoric. Organele și organizațiile de partid sînt chemate să pornească de la cerința potrivit căreia noua etapă a construcției socialiste necesită un nou spirit' del luptă și muncă revoluționară, o activitate de partid tot mai eficientă, caracterizată prin creșterea puternică a răspunderii, a ordinii și disciplinei.„Este necesar — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. — ca toate județele să tragă concluziile ce se impun privind perfecționarea in continuare a stilului și metodelor de muncă, creșterea spiritului de răspundere în toate domeniile de activitate. Nu este suficient să vorbim doar de spirit revoluționar, să ne luăm angajamente, ci trebuie să lucrăm cu toată răspunderea 1 Activitatea fiecăruia, a comitetelor județene, a consiliilor populare, a organizațiilor de partid este apreciată după felul cum rezolvă problemele, după modul cum asigură dezvoltarea economico-socia- lă, cum știu să acționeze pentru înfăptuirea planurilor și programelor de construcție socialistă și ridicare a nivelului de trai al Doporului."Partidul nostru își îndeplinește rolul său asigurînd deplina unitate dintre politioa internă și externă, pornind de la adevărul fundamental că misiunea sa istorică, îndatoririle sale față de clasa muncitoare, de poporul român se realizează in cadrul evoluției generale a omenirii spre socialism, în contextul unei multitudini de evenimente și fenomene internaționale și ale realității că noua orînduire, socialismul, a ridicat la un nivel superior independența și suveranitatea națională, categorii politice de însemnătate esențială în epoca actuală. în această privință, sînt de hotăritoare importanță'teoretico-ideologică și prac- tic-politică principiile de relații dintre partidele comuniste și muncitorești : egalitatea, respectul independenței, al dreptului fiecăruia de a-și elabora linia proprie, conlucrarea și solidaritatea în abordarea și soluționarea problemelor de interes comun. Respectarea lor reprezintă astăzi, in condițiile unei noi gindiri politice, temelia dezvoltării și intăririi solidarității și colaborării, a realizării unității reale și solidarității efective și eficiente care să excludă orice amestec al oricărui partid în treburile altor partide.Mărețele obiective stabilite pentru actualul cincinal, tezele și orientările pentru Congresul al XIV-lea pornesc de la necesitățile dezvoltării economico-sociale a țării în actuala etapă și in perspectivă, partidul acordînd, în spiritul concepției secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o atenție deosebită perfecționării permanente a conducerii sociale, corespunzător schimbărilor ce au loc în viața materială și spirituală. Mersul înainte pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate constituie o operă socială conștientă, de imensă răspundere, a cărei chezășie o reprezintă afirmarea și mai puternică a misiunii istorice a partidului de centru vital al întregii națiuni.
Ion MITRAN

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul și... femeile — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) ) 
Regele Ioan — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovll — 17,30; (sala 
Studio) ; Ex — 18,30
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34): Arta conversației — 18; (sala 
Glulești, 18 04 85) : Bărbierul din Se
villa — 18
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Tempo, 
tempo — 18
O Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 15; Baltagul — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Turandot — 9; Vrăjitorul din Oz
— 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade — 
15; (sala Cosmonauțllor, 11 12 04) ; 
Cartea cu jucării — 15
• Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 18,30

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 19 ianuarie, ora 
20 — 22 ianuarie, ora 20. In țară : 
vremea va fi caldă cu cerul mai mult 
noros în regiunile nordice și nord- 
estice și parțial noros în restul terito
riului. Vor cădea pe alocuri precipitații 
sub formă de burniță, ploaie și ninsoare 
in nordul și nord-estul țări! și cu to
tul izolat la începutul intervalului in 
celelalte regiuni. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat cu unele Intensificări 
din sectorul nord-vestic in estul țării 
și Ia munte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre minus 7 și 3 grade, 
mal coborite local în depresiuni, iar 
maximele se vor situa între minus 2 
și 8 grade, izolat mal ridicate în zonele 
extracarpatice. în zonele joase din 
vestul și centrul țării se va semnala 
ceață asociată și cu depunere de chi
ciură. La București : vremea va fi 
caldă cu cerul parțial noros. Condiții 
reduse de precipitații slabe la Începutul 
intervalului. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile mlnime vor 
fi cuprinse între minus 5 șl minus 2 
grade, iaf maximele între 4 și 8 grade. 
Dimineața ceață slabă.

Cronica zileiTovarășul Ion Dincă, prim vice- prim-ministru al guvernului, a primit, ipiercuri, delegația canadiană condusă de Jack Howett, director general al Organizației Industriilor „CANDU", președintele părții tării sale în Comitetul mixt de cooperare româno-canadiană în domeniul nuclear, ale cărui lucrări se desfășoară la București.Au fost discutate probleme privind dezvoltarea in continuare a colaborării economice și tehnico-științifice dintre întreprinderi românești și firme canadiene in domenii de interes comun.La primire au participat Petre Fluture, ministrul energiei electrice, și Nicolae Andrei, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării .economice internaționale, președintele părții române în Comitetul mixt.A fost de față Saul Grey, ambasadorul Canadei la București.
REPOR TA JE • NOTE» INFORMA ȚII

ALBA; Panoramic județean• După ce au realizat, în cadrul acțiunii de modernizare, primul cuptor de ardere rapidă a porțelanului în fază de decor, specialiștii întreprinderii „Porțelanul" din Alba Iulia au trecut la valorificarea experienței cîștigate. De curind. a fost terminată construcția primului cuptor din tară de ardere rapidă a masei de porțelan. Avantaje : scurtarea de aproape 7 ori a ciclului de ardere, reducerea cu peste 30 la sută a consumului de combustibil, diminuarea consumurilor materiale. îndeosebi de produse refractare.• Noi produse in nomenclatorul de fabricație al întreprinderii de accesorii pentru mașini-unelte din Blaj : ghidaje cu role concave simple și duble, dispozitive de rectificat adaptabile pe strung, clemente de ghidare cu bile, dispozitive de placat bucșe cu bronz și altele. Noile produse, multe realizate pentru prima dată în tara noastră, sînt rezultatul eforturilor proprii ale colectivului. Comparativ cu anul trecut. ponderea produselor noi a sporit cu 15 la sută.• In municipiul Alba Iulia a fost dat în folosință un complex de magazine profilat pe desfacerea mobilei si a articolelor pentru decorațiuni inferioare. Acesta este cel mai mare complex cu asemenea profil din județ. Este si firesc, dacă avem în vedere faptul că în județul Alba există trei mari combinate de prelucrare a lemnului, precum și o întreprindere de covoare.• Orașul Cîmpenî întinerește. aspirînd la renumele de „Perlă a Tării Moților". Au fost construite, pină în prezent. 1 000 apartamente, un modern spital cu 250 paturi și policlinică, un

hotel, un nou local de postă, o nouă autoga- ră. unități comerciale și prestatoare de servicii. Iubind prezentul. moții cinstesc cu respect trecutul. De curind. în localul care a adăpostit in anii 1848—1849 cartierul general al lui Avram Iancu, a fost amenajată o expoziție isto- rico-documentară care funcționează ca secție a Muzeului Unirii din Alba Iulia. Locul central al acestei instituții muzeistice îl ocupă evocarea marilor evenimente și personalități istorice legate de lupta pentru unitate, dreptate și libertate a locuitorilor zonei ; revoluția lui Horea. Cloșca și Cri- san. Avram Iancu sl Revoluția de la 1848. Cum este și firesc, un mare spațiu este destinat exponatelor care evocă împlinirile socialiste ale prezentului. chipul contemporan al orașului. al Țării Moților.• Apartamentul cu numărul 40 000 construit în județ, în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, a fost dat în folosință într-un prim ansamblu de locuințe aflat în fază finală de execuție in zona centrală a municipiului Alba Iulia. în noul ansamblu au fost predate „la cheie". pînă acum, peste 250 apartamente. Aici au mai fost construite spatii comerciale care. împreună cu magazinul universal „Unirea", însumează o suprafață de peste 12 000 m.p. Tot aici va începe în curind construcția unei hale agroalimentare.• In cei 35 de ani de activitate. Teatrul de păpuși din Alba Iulia și-a făcut multi prieteni in lumea copiilor. Dovadă : numai în anul trecut, numărul micilor spectatori s-a ridicat la 80 000.• Chimiștii de la Combinatul de produse
CONSTANȚA: Activitate portuară intensăMarele port maritim Constanța cunoaște în aceste zile o activitate intensă. Numeroase nave se află în danele portuare sub operațiuni de încărcare sau descărcare, pînă în prezent derulîndu-se un important volum de mărfuri românești destinate exportului. Printre cei care acționează cu maximă respon

HARGHITA : In ajutorul mecanizatorilorîn actuala campanie de reparații și întreținere a tractoarelor, combinelor și utilajelor agricole, care se desfășoară în ritm susținut și in județul Harghita. mecanizatorii dispun de noi și îmbunătățite condiții tehnico-materiale ce asigură calitate și operativitate sporită tuturor lucrărilor. Astfel, la stațiunile de mecanizare a agriculturii din Miercurea-Ciuc, Sîncrăieni și Mărtiniș s-au construit și dat în folosință spațioase ateliere specializate în executarea reviziilor teh
SCHI. • Sub genericul competiției sportive naționale „Daciada", în organizarea Asociației sportive I.P.A.-București, la Poiana Brașov s-au desfășurat întrecerile competiției la schi alpin, la care au participat concurenți din Constanța, O- radea. Brașov și București. Iată clasamentele : feminin — 1. Cristina Aldulea ; 2. Maria Ticușan ; 3.Ileana Negoiță ; masculin — 1.Vlad Pauncev ; 2. Eugen Pop ; 3. Dumitru Chirteș ; copii — 1. Ion Lazăr ; 2. Florin Jurcan ; 3. Ruxan- dra Moldovan. • Proba masculină de slalom uriaș din cadrul concursului internațional de schi de la Adelboden (Elveția) a revenit lui Marc Girardelli (Luxemburg), înregistrat in două manșe cu timpul de 2’31”84/100. Pe locurile următoare : norvegianul Christian Furuseth (2’32” 49/100) și italianul Alberto Tomba (2’32”74/100).VOLEI. Miercuri la Craiova, în meci retur pentru „Cupa campionilor europeni" la volei feminin, echipa Universitatea C.F.R. Craiova a întrecut cu scorul de 3—1 (15—12,9—15, 15—fi, 15—13) formația Olimpia Teodora Ravenna. Pentru faza finală a competiției s-a calificat însă echipa italiană, care cîștigase prima întîlnire cu 3—0. • Sala Dinamo din Capitală a găzduit aseară, in cadrul grupelor semifinale ale „Cupei campionilor europeni" la volei masculin, meciul dintre echipa Steaua București și formația vest-germană S.V. Hamburg. întîlnirea s-a încheiat cu scorul de 3—1 (15—8, 16—14,

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu multă satisfacție și gratitudine amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare transmis cu ocazia aniversării Zilei independenței Republicii Sudan.Vă rog să acceptați sincerele noastre salutări, Împreună cu cele mai bune urări de fericire și sănătate personală, de progres și prosperitate pentru țara dumneavoastră.

AHMED AL MIRGHANI
Președintele Consiliului Suprem 

al Republicii Sudan

tv
19,00 Telejurnal
19,25 Pe drumul înfăptuirii noii revo

luții agrare
19,45 OPERA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU — AMPLE 
ORIZONTURI DESCHISE TEORIEI 
ȘI PRACTICII REVOLUȚIONARE

sodice din Ocna Mureș sînt hotărîți să continue seria succeselor în muncă. Rezultatele de pînă acum confirmă. Asigurînd parametri superiori de funcționare a instalațiilor și o productivitate ridicată, modernizarea unor mașini și fluxuri tehnologice, în perioada care a trecut din acest an, colectivul combinatului a realizat importante depășiri la producția fizică. Astfel, au fost livrate suplimentar 140 tone sodă calcinată, 50 tone bicarbonat și silicat solid. 300 tone sodă caustică paiete. întreaga producție suplimentară este de calitate superioară.• Serviciile oferite de cooperația meșteșugărească din județ s-au extins prin darea în folosință a unor unități la parterul blocurilor din noile ansambluri de locuințe din Alba Iulia, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș, în acest an se vor înființa 42 de noi unități cu profil de mecanică fină, reparații obiecte de uz casnic, confecții artizanale, bijuterie, cosmetică etc. O atenție sporită se' acordă extinderii și diversificării modului de valorificare a resurselor locale. Astfel, pentru atelierele proprii de producție se vor înființa o linie de fabricare a nitrolacului la Zlatna și un atelier de produs vopsele pe bază de; pigmenți din argile colorate la Teiuș.• în orașul Cugir se află în pragul inaugurării un modern stadion cu aproape 20 000 locuri. La amenajarea acestei moderne baze sportive, localnicii, îndeosebi oamenii muncii de la întreprinderea mecanică din localitate. au dat un sprijin prețios, efec- tuînd zeci de mii de ore de muncă patriotică.
Ștefan D1N1CĂ

sabilitate și eficiență se numără echipele complexe de docheri-meca- nizatori ale întreprinderii de exploatare portuară a Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, care au înregistrat în primele zile ale acestui an un avans de peste 15 000 tone trafic. (Lucian Cristea).
nice și a reparațiilor curente Ia tractoare șl combine, pentru recon- diționarea pieselor de sehimb. Cu ateliere noi. mașini-unelte și aparatură tehnică adecvată au fost înzestrate secțiile de mecanizare din Siculeni, Joseni, Feliceni, Eliseni și altele. Conform programului stabilit, în acest an toate stațiunile de mecanizare a agriculturii din județ vor avea ateliere specializate pentru repararea combinelor. (Nicolae Șandru).

INFORMAȚII SPORTIVE11—15, 15—13), în favoarea echipei din Hamburg.FOTBAL. La sfîrșitul anului 1988, cele 35 de federații membre ale Uniunii europene de fotbal (U.E F.A.), organism creat în 1954, aveau înscrise in scriptele lor 268 083 de cluburi, cu 563 347 echipe. Numărul jucătorilor legitimați era de 19 545 552, în timp ce numărul arbitrilor ajunsese la 420 502. U.E.F.A., unul dintre cele mai importante foruri sportive mondiale, organizează în fiecare an 11 competiții oficiale.PATINAJ. ® După executarea figurilor impuse, în proba de dansuri din cadrul Campionatelor europene de patinaj artistic de la Birmingham conduce cuplul sovietic Marina Klimova — Serghei Ponomarenko. Pe locul secund se află Maia Usova — Aleksandr Zulin (U.R.S.S.). • în ultima zi a concursului de patinaj viteză de la Davos, contînd pentru „Cupa mondială", Uwe-Jens Mey (R.D. Germană) a cîștigat proba de 500 m cu timpul de 36”73/100. în cursa de 3 000 m pe primul loc s-a clasat o- landezul Gerard Kenkers (4’06” 32/100).SĂRITURI CU SCHIURILE. • „Cupa mondială" la sărituri cu schiurile a programat pe trambulina de la Harrachov (Cehoslovacia) un concurs, în care victoria a revenit suedezului Jan Bokloev, cu un total de 209 puncte (sărituri de 116,5 m și 115,5 m). L-au urmat RistoLaakonen (Finlanda) — 195,5 puncte și Ladislav Dluhos (Cehoslovacia) — 193,5 puncte. în urma aces

(color) • Sentimentul înălțător al 
istorici glorioase a poporului nos
tru

20,05 Laureați ai Festivalului național 
„Cîntarea României44 (color)

20,35 Tinerețe, educație, spirit revoluțio
nar (color) o Școala — citadelă a 
muncii și învățăturii, a educației 
revoluționare

20,55 Film serial (color) „Jane EyreM. 
Ultima parte

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

CORABIA : Sporește 
zestrea edilitar- 
gospodăreascăO dată cu crearea, în ultimele două decenii, a unei puternice platforme industriale, orașul Corabia, din județul Olt, a cunoscut și cunoaște o necontenită întinerire și dezvoltare urbanistică. Au apărut noi cartiere cu tot mai multe blocuri de locuințe, o rețea întinsă de magazine și unități prestatoare de servicii către populație, străzi modernizate și spații verzi. De curînd, în cartierul „Tudor Vla- dimirescu" au fost date în folosință trei noi blocuri de locuințe, la parterul cărora au fost amenajate unități comerciale și prestatoare de servicii. (Mihai Grigoroșcuță).
REGHIN : Utilaj 

pentru valorificarea 
superioară a masei 

lemnoaseLa întreprinderea de utilaje șl piese de schimb din Reghin — unde procesul de înnoire și modernizare a producției avansează în ritm consiîerabil — noul an de producție a debutat cu un deosebit succes în muncă. Este vorba de realizarea utilajului „TOREX" — tocătorul mobil pentru material lemnos mărunt. Destinat valorificării resturilor lemnoase rezultate din exploatările forestiere, noul utilaj are drept scop mărunțlrea și sortarea acestor resturi în vederea utilizării lor în industria plăcilor aglomerate din lemn. De remarcat că acest utilaj, cu o productivitate de aproape 8 metri cubi pe oră, are acces în condiții de teren accidentat și poate pregăti materialul lemnos atît din specii ie foioase, cît șl din răși- noase. (Gheorghe Giurgiu).
DOLJ : Noi unități 

prestatoare de serviciiPe baza programului județean privind dezvoltarea activității de prestări servicii către populație, care în ultimii ani a sporit considerabil, se acționează cu răspundere sporită în vederea înființării de noi unități prestatoare ale consiliilor populare. Așa cum ne spunea Florea Băluță. șeful secției planificare-dezvoltare-organizare a consiliului popular județean, în anul recent încheiat, paralel cu construirea a 3 807 apartamente, s-au dat în folosință 115 noi unități prestatoare de servicii pentru populație, aparținind consiliilor populare. Sînt unități înființate în urma propunerilor făcute de cetățeni. (Nicolae Băbălău).
JĂNDĂREI : O producție 

de trei ori mai marePentru colectivul de muncitori șl specialiști de la Fabrica de ulei Țăndărei, unitate cu însemnată pondere pe platforma industrială din acest tînăr oraș ialomițean, 1989 este considerat anul în care rezultatele in producție să fie dintre cele mai bune. în această perioadă se urmărește cu exigentă și rigurozitate punerea în funcțiune a capacităților prevăzute prin recuperarea restantelor, astfel îneît linia de făinuri alimentare să producă de trei ori mai mult decît în anul trecut. întregul spor de producție se va realiza prin creșterea gradului de folosire a utilajelor șl instalațiilor. prin modernizări aduse fluxului tehnologic. în prezent, prin eforturi proprii, se montează două mori cu ciocănele și filtre de siloz. Buna pregătire profesională a celor care execută această lucrare asigură funcționarea la capacitate a noilor linii ca, și calitatea produselor. (Mihai Vișoiu).
tei victorii. Jan Bokloev a trecut pe primul loc în clasamentul general, cu 155 puncte, fiind urmat de vest- germanul Dieter Thoma, 131 puncte. • Concursul internațional de sărituri cu schiurile desfășurat pe trambulina olimpică de la Sapporo a fost dominat de sportivii japonezi, clasați pe primele trei locuri. A cîștigat Noriaki Kasai, cu 216 puncte (sărituri de 114 m și 107,5 m).

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :După acțiunile cu caracter deosebit, de mare anvergură, care au oferit participanților ocazia de a obține mari cîștiguri cu prilejul începutului unui nou an, în curînd se va relua și seria TRAGERILOR LOTO 2, atît de îndrăgite de către partlcipanți, datorită formulei tehnioe — pe cit de simplă, pe atît de avantajoasă (reamintim că se poate cîștiga și cu numai 2 numere). Prin urmare, prima TRAGERE LOTO 2 a a- cestui an va ave^ loc duminică, 22 ianuarie, cînd participanții își vor putea valorifica din nou șansele, jucîndu-și numerele favorite pe bilete cu valoare unică (de numai 10 lei). Este de reținut că mai multe bilete jucate înseamnă și mai multe șanse de cîștig și că ultima zi pentru participare este sîmbătă, 21 ianuarie.



Poziția României, concepția și considerentele 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire

la edificarea securității și întărirea cooperării 
in Europa

prezentate de ministrul român al afacerilor externe

Schimb de mesaje la nivel înalt 
romănn-cubanez

Luind cuvintul in cadrul lucrări
lor intilnirii finale a reprezentanți
lor statelor participante la Reuniu
nea Conferinței pentru Securitate și 
Cooperare in Europa (C.S.C.E.), mi
nistrul român al afacerilor externe, 
Ioan Totu, a spus :Domnule președinte,Stimați reprezentanți,în legătură cu încheierea lucrărilor Reuniunii gene'ral-europene de la Viena, am onoarea să vă prezint poziția Republicii Socialiste România, concepția și considerentele președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la edificarea securității și întărirea cooperării în Europa, ca parte integrantă a realizării unei păci trainice și dezvoltării colaborării multilaterale în întreaga lume.Problemele securității și cooperării în Europa ocupă un loc de prim ordin în activitatea internațională a României. După cum este cunoscut, încă de la începuturile procesului C.S.C.E. și semnarea Actului final de la Helsinki, în 1975, România a desfășurat o activitate susținută pentru creșterea încrederii, a securității și cooperării pe continent, în direcția dezarmării, înțelegerii și conlucrării rodnice între toate popoarele europene.în concordanță cu aceste poziții fundamentale, România a luat parte și la lucrările Reuniunii de la Viena, cu dorința, așa cum menționa recent președintele României, Nicolae Ceaușescu, ca înțelegerile convenite „să asigure o colaborare egală în Europa, să ducă la o Europă unită în diversitatea orîndui- rilor sociale, a națiunilor libere și independente, care să respecte orîn- duirea socială, năzuințele, tradițiile și felul de muncă al fiecărei na- Ițiuni".Apreciem că, pe ansamblu, prin eforturile tuturor statelor. Reuniunea de la Viena a reușit să adopte unele prevederi importante, a căror traducere in viață va fi de natură să contribuie la o mai bună înțelegere și colaborare între popoarele noastre, la intărirea păcii și securității in Europa. Acordăm o mare însemnătate reafirmării necesității respectării stricte și neabătute în relațiile dintre state a tuturor principiilor înscrise in Actul final de la Helsinki, instituirii unui nou fpr da negocieri privind forțele armate și armamentele convenționale in Europa și reluării negocierilor pentru adoptarea de noi măsuri de incredere și securitate, altor prevederi menite să ducă la dezvoltarea cooperării in domeniile economic, tehnico-științi- fic, al culturii, educației și umanitar.Problema care se pune acum este ca. în etapa următoare, să acționăm pentru ca aceste măsuri și prevederi să ducă mai departe cauza întăririi securității și cooperării pe continent, să asigure dezvoltarea înțelegerii și conlucrării între țările noastre.Domnule președinte,România consideră că înfăptuirea securității și colaborării în Europa trebuie să se întemeieze pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător calea dezvoltării sale economico-so- ciale. Aceste principii sînt confirmate de viață, de întreaga experiență internațională, ca fiind singurele în măsură să asigure dezvoltarea de relații normale între state, pacea și progresul tuturor națiunilor. în acest sens, considerăm că reafirmarea în documentul final a necesității respectării dreptului fiecărui stat de a-și alege și dezvolta' în mod liber sistemul său politic, social, economic și cultural răspunde unei cerințe fundamentale a cooperării și întăririi securității în Europa, a promovării relațiilor prietenești, pe bază de respect reciproc, între statele continentului.Problema cardinală a continentului european, ca de altfel a întregii lumi, este acumularea masivă de armamente, pericolul pe care îl prezintă înarmarea nucleară pentru însăși existența vieții pe Pămînt.Deși în ultimul timp s-au înfăptuit unii pași pozitivi pe calea dezarmării și a soluționării politice a unor conflicte, in lume nu s-a produs încă o schimbare radicală ; a continuat cursa înarmărilor, în primul rind sub forma modernizării și perfecționării armamentului nuclear, chimic și convențional.De aceea, România acordă o mare însemnătate hotărîrii de începere a negocierilor pentru reducerea forțelor armate și armamentelor în Europa și de reluare a negocierilor pentru adoptarea de noi măsuri de încredere și securitate.Ținînd seama de evoluțiile intervenite in producerea armelor de distrugere in masă și a armelor convenționale, de pericolul mare pe 

AGENȚIILE DE PRESA
scurt

PLENARA. La Varșovia s-au încheiat lucrările celei de-a X-a plenare a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. Plenara a examinat tezele Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P. cu privire la perfecționarea activității pe plan politic, economic și social, informează agenția P.A.P.CEREMONIE. Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului

care îl prezintă armele nucleare, România consideră că trecerea la dezarmarea generală și totală, care să cuprindă simultan toate categoriile de arme, constituie obiectivul major al etapei actuale.Securitatea în Europa nu poate fi asigurată prin acumularea și perfecționarea de arme nucleare, chimice sau convenționale și nici prin așa-numita „descurajare nucleară" sau alte concepții care promovează cursa înarmărilor. Dimpotrivă, securitatea se poate realiza numai prin dezarmare, în toate domeniile, prin interzicerea și eliminarea tuturor armelor de distrugere în masă. în primul rînd nucleare, prin reducerea substanțială a armamentelor convenționale, a forțelor și cheltuielilor militare. In acest fel, securitatea va fi egală pentru toate statele, se va înlătura orice posibilitate de șantaj cu folosirea unei arme sau alteia, cu folosirea forței și amenințării cu forța din partea unui stat asupra altuia.De pe această poziție, România va participa activ la lucrările Conferinței pentru dezarmare de la Geneva, precum și la negocierile privind dezarmarea convențională în Europa.Considerăm, de asemenea, că interesele colaborării în Europa reclamă să se acționeze susținut pentru adoptarea și punerea în practică a unor măsuri cit mai angajante și concrete de lărgire a cooperării în producție și tehnico-științifice. a transferului de tehnologie, pentru eliminarea restricțiilor și obstacolelor discriminatorii în calea schimburilor comerciale și economice între statele participante. în acest scop vor trebui folosite activ reuniunile convenite în aceste domenii.Asigurarea unui asemenea curs In relațiile economice și tehnico-știin- țifice, domeniu care a fost în bună măsură neglijat în cadrul activităților de pînă acum ale C.S.C.E., reprezintă un element esențial al continuării și dezvoltării procesului general-european pe o bază echilibrată.Este necesar, după părerea noastră, să se acționeze mai hotărît, cu spirit de răspundere, pentru dezvoltarea schimburilor și cooperării economice între țările noastre, ca și cu alte țări ale lumii, avînd în vedere potențialul economic și tehnico- științific al țărilor participante.Reafirmăm și in acest cadru voință României de a participa activ la dezvoltarea colaborării economice, tehnico-științifice și în alte domenii între toate statele europene, hotărîrea ei de a-și aduce întreaga contribuție la promovarea fermă a unor relații întemeiate trainic pe deplină egalitate și respect reciproc, care să aibă ca obiectiv fundamental asigurarea progresului economic și social al fiecărei națiuni, dezvoltarea sa suverană, liberă și independentă.Domnule președinte,Un obiectiv major al întregii politici a României este realizarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, pentru toți cetățenii țării, fără nici o deosebire.Dezvoltarea susținută a industriei, a celorlalte ramuri aie economiei, repartizarea rațională a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării asigură pentru toți cetățenii condiții de muncă și viață egale, înfăptuirea efectivă a drepturilor fundamentale la muncă, la educație și formare profesională, la locuință, la ocrotirea sănătății, la realizarea veniturilor după muncă, fără deosebire de sex, religie, naționalitate. Totodată, în România s-a creat și funcționează un cadru instituțional de largă și reală democrație, care asigură participarea nemijlocită a întregului popor la organizarea și conducerea întregii societăți.Nu am avut în vedere să mă refer în cuvintul meu la poziția și la situația din diferite țări participante. Regretăm că reprezentantul Statelor Unite ale Americii a adoptat» o poziție contrară spiritului de la Helsinki, contrară spiritului de înțelegere și colaborare dintre toate statele, fără deosebire de orinduire socială. De aceea, mă simt obligat să mă refer la unele din problemele pe care le-a ridicat.Din cele declarate aici de reprezentantul Statelor Unite ale Americii, rezultă că acesta nu este interesat in dezvoltarea relațiilor cu țările socialiste — respectîndu-se orin- duirea socială din aceste țări — ci în slăbirea pozițiilor socialismului și de aceea recurge la tot felul de denaturări, la prezentarea deformată a realităților din unele țări socialiste, inclusiv din România.Se pare că secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii ar vrea să dea certificat de bună conduită privind realizarea socialismului într-o tară sau alta, după dorința sa și a cercurilor pe care le reprezintă, făcînd aceasta, fără îndoială, nu din intenția de consolidare și întă

Sovietului Suprem al U.R.S.S., a înmînat înalte ordine și medalii cosmonauților Vladimir Titov și Musa Manarov, care au evoluat timp de un an de zile la bordul stației științifice orbitale „Mir", informează agenția T.A.S.S.CONVORBIRI. La Varșovia au început convorbirile dintre Mieczy- slaw Rakowski. președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, 

rire a socialismului, ci cu scopul de slăbire a țărilor socialiste. După cum a reieșit din declarațiile reprezentantului Statelor Unite ale Americii, România nu se află printre țările care construiesc socialismul după placul domniei sale.Doresc să reamintesc și în acest cadru că România nu a cerut permisiunea nimănui în alegerea căilor de construcție a socialismului și realizează aceasta în conformitate cu legile generale sociale, cu realitățile din România, cu dorința și voința unanimă a poporului român. Respingem încercările de denigrare a politicii economico-sociale din țara noastră și de prezentare denaturată a realităților din România.Nu ne-am întîlnit în acest forum pentru a analiza și pune in discuție situația din diferite țări, deși ar fi multe de spus despre lipsa locurilor de muncă pentru o bună parte a populației, și în special pentru tineret, despre lipsa de locuințe, despre adincirea decalajului dintre săraci și bogați și alte probleme social- economice grave, care afectează viața a milioane de oameni, inclusiv din Statele Unite ale Americii, așa cum rezultă chiar din datele oficiale publicate în S.U.A. De asemenea, ar fi multe de spus despre politica de jefuire a țărilor în curs de dezvoltare promovată de cercurile financiare internaționale și chiar de unele state, care lovește în interesele popoarelor. lipsindu-le de condiții elementare de viață.Am dori ca problemele sociale, ale libertăților democratice, ale drepturilor fundamentale ale tuturor oamenilor, inclusiv ale naționalităților, să fie soluționate în toate țările cel puțin la nivelul la care au fost rezolvate și asigurate în România. A- ceasta ar constitui un mare pas înainte spre echitate, spre progresul și prosperitatea tuturor popoarelor, spre colaborare și pace.Regretăm că in documentul Reuniunii de la Viena nu au fost înscrise, ca angajamente ferme ale statelor, unele propuneri ale României privind drepturile fundamentale ale omului, cum sînt : asigurarea de locuri de muncă pentru fiecare cetățean al țării, și în primul rînd pentru tineret ; lichidarea șomajului ; formarea profesională și ridicarea nivelului de pregătire a tineretului ; satisfacerea necesarului de locuințe pentru toți membrii societății ; eliminarea inegalităților dintre bărbați și femei pe plan economic și social.De asemenea, faptul că în documentul final nu se reflectă în mod corespunzător angajamentul statelor pentru instruirea și educarea oamenilor pe baza cuceririlor științei și tehnicii, pentru lărgirea orizontului lor general de cunoaștere și formare a unei conștiințe bazate pe știință și cultură este în contrast cu cerințele obiective ale epocii contemporane. în acest context, menționăm și faptul că unele prevederi introduse în acest document, sub pretextul așa-ziselor preocupări pentru circulația liberă a persoanelor și libertățile religioase, nu sînt în concordanță cu principiile și spiritul Actului final de la Helsinki, cu realitățile epocii în care trăim, contravin unor norme și reglementări internaționale la care au aderat statele. Delegația română a prezentat, în curSul lucrărilor reuniunii, ca și cu ocazia adoptării documentului final, prin declarația ' făcută, observațiile și rezervele sale concrete față de unele prevederi din acest document.Reafirmăm și în acest cadru poziția fermă a României că toate prevede- . rile documentului final, 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 sale specifice și, totodată, in spirit de cooperare, cu respectarea strictă a principiilor relațiilor dintre statele participante.Domnule președinte.România este hotârîtă să conlucreze activ cu celelalte țări și popoare pentru traducerea în viață a principiilor și obiectivelor stabilite în Actul final, pentru ca procesul general-european să se dezvolte în direcția întăririi încrederii, respectului reciproc, înțelegerii și conlucrării rodnice între state suverane, independente și egale în drepturi. Aceste cerințe vor trebui respectate cu strictețe și în organizarea și desfășurarea viitoarelor întîlniri și reuniuni, a oricăror acțiuni ce vor avea loc în cadrul C.S.C.E.Continuarea eforturilor noastre în această direcție răspunde intereselor popoarelor continentului, cauzei păcii. progresului și civilizației.
★In cadrul lucrărilor de miercuri au mai luat cuvintul miniștrii de externe ai R. S. Cehoslovace, R. P. Polone, Spaniei, Danemarcei, R. P. Ungare. R. F. Germania. Monaco, Portugaliei, Irlandei, Suediei, Iugoslaviei.

și primul-ministru al Iranului, Mir Hussein Moussavi, care întreprinde o vizită oficială în Polonia. După cum relatează agenția P.A.P., în cursul convorbirilor sînt abordate probleme ale relațiilor bilaterale și ale actualității internaționale.DECLARAȚIE. într-o declarație făcută la Lima, coordonatorul a- liantei forțelor democratice populare peruane „Stingă Unită", senatorul Gustavo Mohme, s-a pronunțat pentru continuarea neabătută a procesului național de transformări democratice și respingerea fermă a oricăror încercări de denaturare a acestui proces. In context, s-a făcut apel la întărirea unității de acțiune a forțelor de-

HAVANA 18 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a transmis tovarășului Fidel Castro Ruz, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist' din Cuba, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, un salut tovărășesc revoluționar, iar poporului cubanez cele mai bune urări de progres și prosperitate.Mulțumind, tovarășul Fidel Castro Ruz a rugat să se transmită
ORIENTUL MIJLOCIU
• Apelul adresat de secretarul general al O.N.U. guvernului 
israelian • Noi luări de poziție în sprijinul convocării unei 

conierinte internaționale de paceNAȚIUNILE UNITE 18 (Ager- pres). — Exprimindu-și adinca îngrijorare fată de ultimele evenimente din teritoriile arabe ocupate, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a reînnoit apelul adresat guvernului israelian de a respecta prevederile celei de-a IV-a Convenții de la Geneva, care se referă la tratamentul civililor din teritoriile ocupate.Observatorul permanent al Palestinei la Națiunile Unite a adresat secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, o scrisoare în care denunță escaladarea de către Israel, în ultimele săptămîni, a măsurilor represive în teritoriile palestiniene ocupate — relatează Departamentul pentru Informații al Națiunilor Unite. Acțiunile armatei israeliene în teritoriile ocupate — se arată în scrisoare — s-au soldat, numai în ultima săptămînă, cu moartea a 10 palestinieni și rănirea multor altora.Secretarului general al O.N.U. 1 s-a prezentat, de asemenea, o scrisoare din partea guvernului libanez în care este informat despre ultimele acțiuni agresive ale Israelului în teritoriul din sudul Libanului, aflat sub ocupație.HELSINKI 18 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă organizate la încheierea vizitei sale la Helsinki, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat, a subliniat' necesitatea unor eforturi internaționale comune în vederea găsirii unei soluții pașnice conflictului din Orientul Mijlociu. Nu există alternativă la. instaurarea păciî în această regiune,, a declarat Yasser Arafat. în această idee, noi ne pronunțăm pentru convocarea, încă în cursul acestui an, a unei conferințe internaționale sub egida O.N.U, cu participarea membrilor permanent! ai Consiliului de Securitate al O.N.U. și a tuturor țărilor interesate.KUWEIT 18 (Agerpres). — Secretarul general al Organizației Conferinței Islamice, Hamid Al Ghabid, a relevat că problema palestiniană se află în centrul preocupărilor O.C.I. Intr-un interviu acordat cotidianului kuweitian _,A1-Watan“, el a arătat că organizația islamică urmărește cu atenție evoluțiile în problema pelestiniană, subliniind importanța convocării unei Conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu, care să restabilească drepturile legitime ale poporului palestinian, informează agenția FANA.BOGOTA 18 (Agerpres). — Președintele Columbiei, Virgilio Barco,
Pentru realizarea unei păci juste și durabile 

in America Centrală
Declarații, inițiative ale unor state din zonăMANAGUA 18 (Agerpres). — Președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega, a reînnoit apelul către viitoarea administrație americană de a urmări căile coexistenței cu țara sa și ale unei soluționări pașnice a conflictului din regiune, bazată pe legalitatea internațională, transmite agenția Prensa Latina.El a exprimat convingerea că guvernele și organizațiile din zonă care sînt interesate într-o evoluție pozitivă a evenimentelor pot contribui la realizarea unei păci juste și durabile în America Centrală, în conformitate cu acordul de la Esquipolas, semnat în august 1987.

„Asia de sud-est să devină o zonă a păcii**
Declarația ministrului de externe filipinezMANILA 18 (Agerpres). — Intr-o alocuțiune rostită la Manila, ministrul de externe al Republicii Fili- pine, Raul Manglapus, a expus o serie de principii ale politicii externe a țării sale. In acest sens, el a exprimat dorința și necesitatea de întărire a cooperării politice și economice regionale, de transformare a

mocratice populare din Peru și elaborarea unei platforme electorale comune în perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor.REUNIUNE. La Tripoli a avut loc o reuniune ministerială in problemele industriei a țărilor din regiunea Maghrebului — Algeria, Maroc. Mauritania, Jamahiria A- rabă Libiană și Tunisia. Agenția Jana, citată de QNA, a anunțat că au fost examinate căile de îmbunătățire a colaborării în domeniul schimburilor industriale, al informaticii și cercetării.ÎNTÎLNIRE, La Palermo s-a desfășurat o reuniune în problemele ordinii publice și ale luptei împotriva „criminalității organizate". 

tovarășului Nicolae Ceaușescu urări de noi succese in înfăptuirea mărețului program de dezvoltare multilaterală a României Socialiste.Mesajul a fost transmis de către tovarășul Radu Bălan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat al Planificării, cu prilejul primirii1 de către tovarășul Fidel Castro Huz a delegațiilor participante la cea de-a 43-a ședință a Comitetului C.A.E.R. pentru coordonarea activității de planificare, care și-a desfășurat lucrările la Havana.

s-a pronunțat, într-o declarație făcută la Bogota, in favoarea dreptului poporului palestinian de a a- vea un stat propriu și de a trăi în pace, subliniind că problema din O- rientul Mijlociu necesită o soluție globală. Ea poate fi obținută numai dacă se ține seama de dreptul la existentă și securitate al tuturor părților interesate, a subliniat președintele Columbiei, relevind că acțiunile diplomatice întreprinse in ultima vreme constituie premise favorabile în această direcție.DAMASC 18 (Agerpres). — Vicepreședintele Siriei, Abdel Halim Khaddam, l-a primit pe adjunctul secretarului general al O.N.U. pentru probleme politice, Marrack Goul- ding, aflat în turneu în Orientul Mijlociu. Au fost abordate subiecte privind mandatul Forței Interimare O.N.U. în Liban (UNIFIL) și situația actuală din regiune, a anunțat agenția SANA, citată de China Nouă.PARIS 18 (Agerpres). — La Strasbourg a avut loc o întilnire între deputa'ți ai Parlamentului vest-euro- pean și o delegație alcătuită din reprezentanți ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei și din Israel,, relatează agenția T.A.S.S. Scopul întîlnirii a constat în discutarea unor „direcții concrete" de acțiune a Parlamentului vest-european în vederea sprijinirii reglementării pașnice a situației din Orientul Mijlociu.BEIRUT 18 (Agerpres). — Noi survolări ale teritoriului sudic al Libanului au fost înregistrate în ultimele 48 de ore. Postul de radio Vocea Libanului, citat de agenția MENA, a anunțat că avioane de luptă israeliene au survolat, la joasă înălțime, în cadrul unor raiduri de recunoaștere, orașul Saida și alte zone ale regiunii sudice libaneze.Trei palestinieni au fost uciși și cel puțin 29 au fost răniți în ultimele 24 de ore în timpul ciocnirilor dintre forțele israeliene de ocupație și participanții la demonstrațiile care au continuat în Cisiordania șl Gaza. Trupele de ocupație au recurs la acțiuni represive, au deschis focul. în localitățile Qalqiliya, Jenin, Tulkarm, Nablus și în mai multe tabere de refugiați palestinieni au fost instituite interdicții de circulație. Autoritățile de ocupație au închis, totodată, 33 școli în Ierusalimul de est, Hebron, Beth- Ieem și alte localități și au interzis accesul ziariștilor la Nablus.(Agerpres)

CIUDAD DE GUATEMALA 18 (A- gerpres). — Președintele Guatemalei, Vinicio Cerezo, a lansat inițiativa de a se organiza conferința centro- americană la nivel înalt consacrată realizării unui climat real și durabil de pace, Securitate și cooperare în America Centrală, la 8 februarie — transmite agenția T.A.S.S. El a menționat că data propusă corespunde condițiilor actuale și conjuncturii politice regionale și pentru ea și-au dat acordul, pînă în prezent, președinții Nicarăguei, Costa Ricăi și Salvadorului.

Asiei de sud-est într-o autentică zonă a păcii, libertății și neutralității, din care să fie eliminate focarele de tensiune și conflict. Pe de altă parte, ministrul de externe filipinez a menționat hotărîrea țării sale de a acționa pentru lărgirea și dezvoltarea relațiilor cu toate țările. indiferent de sistemul lor social- politic.
Au participat miniștrii afacerilor externe și justiției, înaltul comisar pentru lupta împotriva Mafiei, alte personalități, care au dezbătut o serie de probleme privind îndeosebi combaterea activităților organizațiilor de tip mafiot.SENTINȚA. La Viena s-a pronunțat sentința în procesul unei organizații austriece de traficanți de droguri care introdupea stupefiante în închisori. In cadrul procesului, care a durat un an și jumătate. au fost implicate 288 de persoane. Activitatea filierei a durat zece ani, timp în .care o mare cantitate de droguri — mai ales heroină — a fost introdusă în închisori, 12 persoane au fost condamnate la detenție pe diferite termene.

în spiritul bunei vecinătăți, 
al extinderii colaborării in Balcani
Intervenția reprezentantului român la reuniunea interbalcanică 

Tiranade laTIRANA 18 (Agerpres). — Corespondență de la I. Madoșa : La Tirana s-au deschis, miercuri, lucrările reuniunii adjuncților miniștrilor afacerilor externe ai statelor balcanice, consacrate unui schimb de opinii și identificării de noi căi și mijloace privind extinderea conlucrării dintre țările regiunii, pe diverse planuri, in spiritul tendințelor pozitive ce se manifestă în Balcani, al cauzei păcii, înțelegerii și bunei vecinătăți. Delegația română este condusă de Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe.în mesajul adresat reuniunii, președintele Consiliului de Miniștri al R.P.S. Albania. Adil Carcani, a reliefat caracterul pozitiv al procesului de cooperare inițiat în regiune, subliniind înalta apreciere acordată de țara sa eforturilor constructive destinate acestui obiectiv, interesul ei în instaurarea unui climat de înțelegere și securitate în Balcani. Mesajul primului-ministru albanez a fost prezentat de ministrul afacerilor externe al R.P.S. Albania, Reis Malile, care i-a salutat pe participanți, urînd succes lucrărilor reuniunii.In intervenția sa, conducătorul delegației române a expus poziția României privind necesitatea unei cotituri radicale, in întreaga viață internațională, a promovării unui nou mod de gindire și acțiune, relevind, în acest context, atenția con
GENEVA

Încheierea Conferinței internaționale a educațieiGENEVA 18 (Agerpres). — La Geneva au luat sfîrșit lucrările celei de-a 41-a sesiuni a Conferinței internaționale a educației, organizată sub egida UNESCO. Reuniunea a adoptat o serie de rezoluții și recomandări care includ elaborarea de programe privind modernizarea în- vățămîntului, luîndu-se în considerare progresele tehnico-științifice și
Președintele S.W.A.P.O. despre necesitatea creării 

unei atmosfere propice alegerilor libere in NamibiaNAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă organizate la O.N.U., președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, a declarat că situația din teritoriul Namibiei este critică și explozivă. El a relevat că Republica Sud-Africană menține trupe însumînd 130 000 de militari în Namibia și instruiește noi efective pentru a le încorpora în forțele de poliție deja cantonate in acest teritoriu. Liderul S.W.A.P.O. a subliniat că UNTAG (Grupul de asistență al O.N.U. pentru perioada de tranziție în Namibia) trebuie să creeze o atmosferă de pace care să permită
Un apel în apărarea victimelor 
represiunii rasiste din R.S.A.PRETORIA 18 (Agerpres). — Consiliul Național al Sindicatelor Sud- Africane (N.A.C.T.U.) a lansat comunității internaționale un apel de salvare a „celor 25 de la Upington", condamnați de un tribunal sud-afri-

„EXPORT" DE... MANEVRE
Este un adevăr îndeobște cunoscut 

că manevrele militare, reprezentînd 
un factor permanent al încordării 
internaționale, se soldează adesea 
cu grave accidente ce afectează in
clusiv populația civilă.' Din acest 
punct de vedere, presa vest-germa- 
nă vorbește de o adevărată „fatali
tate" ce s-a abătut, în ultimul timp, 
asupra R.F.G.

Au stirnit, astfel, un val de oroa
re cele petrecute la 28 august anul 
trecut la baza aeriană americană 
de la Ramstein, cînd, in timpul unși 
demonstrații cu public, unul din a- 
vioanele ce efectuau in grup o pri
mejdioasă acrobație s-a prăbușit 
deasupra spectatorilor, ucigind 70 
de persoane, alte cîteva sute fiind 
rănite. La cîteva luni după aceea, 
la începutul lui decembrie, un avion 
de luptă american de tipul „Thun
derbolt", prăvălindu-se ca un bolid, 
avea pur și simplu să radă de pe 
suprafața pămintului pe o porțiune 
de peste 350 de metri imobilele si
tuate de-a lungul unei artere din 
localitatea Remscheid. Bilanțul: 
cinci morți și numeroși răniți, unii 
in stare foarte gravă. Ziarele au 
considerat un adevărat noroc că ac
cidentul s-a intimplat la ora prin- 
zului. cind majoritatea locuitorilor 
se aflau la lucru, altminteri numă
rul victimelor ar fi fost mult mai 
mare. In schimb, a fost violent cri
ticată atitudinea autorităților mili
tare americane pentru efectuarea 
unor asemenea zboruri la joasă alti
tudine, in imediata apropiere a unor 
centre populate, și pentru a nu fi 
comunicat decit cu intîrziere, in ce 
privește cazul respectiv, că la bord 
nu se aflau muniții radioactive, 
ceea ce a îngreunat munca echipelor 
de salvare, care s-au temut la în
ceput de o asemenea posibilitate. 
Cu acest prilej s-a reamintit că in 
cursul lunii martie un avion de 
vinătoare se prăbușise la o mică 
distanță de centrala nucleară de la 
Philippsburg, ziarele intrebîndu-se, 
pe bună dreptate, ce s-ar fi intim
plat dacă ar fi fost avariată cen
trala.

Indignarea a luat asemenea pro
porții incit fostul secretar de stat 
la Ministerul vest-german al Apără
rii, Peter Wurzbach, a ordonat, fără 
a se mai consulta cu ministrul de 
resort, Rupert Scholz, suspendarea 

stantă acordată de țara noastră dezvoltării colaborării bilaterale și multilaterale cu celelalte state balcanice, transformării acestei regiuni într-o zonă a păcii și colaborării, fără arme nucleare și chimice — obiective privite într-o sțrînsă legătură — fără baze militare și trupe străine. S-a subliniat că asemenea relații pot oferi un exemplu de coexistență in diversitatea sistemelor sociale și politice, a apartenenței la grupări politice, militare sau economice, dacă se manifestă voința de a coopera activ. Pornind de la acest adevăr fundamental. România apreciază că este posibil și necesar ca toate statele acestei regiuni să acționeze cu perseverență în vederea creării condițiilor pentru convocarea conferinței la nivel înalt a țărilor balcanice, la București, chemată să confere noi dimensiuni întăririi încrederii și cooperării în zonă.Au fost prezentate o serie de acțiuni de cooperare în diferite domenii, ce urmează să fie organizata de România în 1989.In cadrul ședinței de miercuri au luat cuvintul, de asemenea, reprezentanții Albaniei, Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei și Turciei.
★Cu prilejul reuniunii, adjuncțil miniștrilor afacerilor externe au fost primiți de ministrul afacerilor externe al R.P.S. Albania, Reis Malile.

necesitățile economice ale statelor. S-a cerut, de asemenea, UNESCO mobilizarea de resurse pentru sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare în domeniul educației. Reuniunea a recomandat intensificarea cooperării regionale și internaționale în îndeplinirea sarcinilor în domeniul dezvoltării învățămîntului.

realizarea de alegeri libere și democratice.ROMA 18 (Agerpres). — Oliver Tambo, președintele Congresului Național African, aflat într-o vizită la Roma, a conferit cu ministrul italian al afacerilor externe, Giulio Â"" dreotti. De asemenea, el a avut trevederi cu secretarul general al Partidului Socialist Italian. Bettlno CFaxi. și cu Nilde Iotti, președintele Camerei Deputaților.Cu acest prilej, au fost examinate probleme referitoare la evoluția situației din Africa australă, cu prioritate perspectivele accesului la independență al Namibiei, informează agenția ANSA.

can la pedeapsa cu moartea. Este vorba despre 25 de militanți africani antiapartheid acuzați de autoritățile de la Pretoria de așa-zisă „tentativă colectivă de omor", recursul lor ur- mînd să se judece în februarie anul acesta.

temporară a tuturor zborurilor mi
litare la mică altitudine — hotărire 
susținută de covirșitoarea majori
tate (71 la sută) a participanților 
la un sondaj de opinie. Ea a fost 
insă primită cu mai puțin entu
ziasm de cercurile N.A.T.O., care 
au declarat că măsura e de natură 
să pericliteze „alianța atlantică". Si 
așa se face că, dezavuat de propriul 
său ministru și de predecesorul a- 
cestuia (astăzi secretar general al 
N.A.T.O. !), Wurzbach s-a văzut ne
voit să-și dea demisia. în ultimă 
instanță, o „victimă" in plus a lan
țului de accidente...

Intre timp, suspendarea tempora
ră a luat sfirșit la 1 ianuarie. Zbo
rurile razante au fost reluate. Iată 
insă că nu au trecut nici două săp
tămâni și la 13 ianuarie trei avioane 
militare, unul britanic și două vest- 
germane, care participau la un zbor 
efectuat la numai 150 de metri dea
supra pămintului, s-au ciocnit, doi 
dintre piloți decedind pe loc, iar al 
treilea fiind grav rănit. Printr-o 
adevărată minune, nu s-au produs 
victime printre civili, unul din a- 
vioane căzind la numai 200 de me
tri de o școală.

Evident, polemica a izbucnit din 
nou cu putere, cererile de suspen
dare totală a zborurilor razante de*, 
venind tot mai insistente. Pentru a 
potoli corul protestelor, Ministerul 
vest-german al Apărării a anunțat 
că o mie de zboruri de acest fel, 
desfășurate pînă acum in R.F.G., 
vor fi transferate in Belgia, cu a- 
sentimentul autorităților in cauză. 
Cu alte cuvinte, un export... de ma
nevre. Iată intr-adevăr o soluție 
salvatoare !

Se ridică însă întrebarea : și-a 
dat asentimentul și opinia publică 
belgiană sau măcar a fost ea con
sultată ? Pentru că nimic nu garan
tează că „exportul" de manevre nu 
va fi însoțit și de „exportul" de ac
cidente, de felul celor amintite. Lip
site de căutare pe piața internă, ma
nevrele sînt o „marfă" care are toa
te șansele să fie respinsă și la ex
port. Orice bun „negustor" s-ar 
grăbi să tragă concluzia logică ce 
se impune : reducerea drastică a 
„producției", dacă nu oprirea ei cu 
desăvirșire.

R. CAPLESCU
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