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Răspundere și competență 

în buna organizare a producției
La recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. pe probleme ale activității din economie, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU accentua necesitatea mobilizării puternice a tuturor colectivelor de oameni ai muncii pentru desfășurarea întregii activități economice din acest an la cote superioare de eficiență. Relevind cerința privind îndeplinirea exemplară a planului la toți indicatorii, secretarul general al partidului sublinia, intre factorii care trebuie să acționeze ferm în această direcție, asigurarea unei cit mai judicioase folosiri a forței de muncă și a capacităților de producție, a timpului de lucru, pentru creșterea mai rapidă a productivității muncii.Planul național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1989 stabilește : productivitatea muncii în industria republicană — calculată pe baza valorii producției-marfă — urmează să sporească într-un ritm de 7—8 la sută. Dacă ținem seama că valoarea producției-marfă industriale și, implicit, a celei din industria republicană va crește într-un ritm inferior, de 6—7 la sută, este clar că întreg acest spor urmează a fi obținut pe seama ridicării productivității muncii — fenomen economic propriu unei economii moderne, intensive, în care se pune accentul pe laturile calitative, de eficiență ale activității în ramurile producției materiale.Este o cerință asupra căreia conducerea partidului revine cu insistență. „In mod deosebit este necesar să acționăm cu toată hotări- rea în direcția creșterii productivității muncii pe baza bunei organizări a întregii activități, a mecanizării, automatizării proceselor de producție" — sublinia secretarul general al partidului în Expunerea din 28 noiembrie 1988. Se înțelege de aici, în primul rînd, că toate preocupările pentru înfăptuirea sarcinilor ce revin fiecărui colecAv de oameni ai muncii in legătură cu creșterea productivității muncii se înscriu, în mod firesc, in acțiunea de 

interes național major de perfecționare a organizării și modernizare a producției, făcind deci obiectul unei strategii bine definite, al unor programe de măsuri concrete și sistematice care trebuie adoptate și duse la bun sfîrșit în fiecare întreprindere, în scopul fructificării superioare a potențialului productiv. In același timp însă, rezultă cu claritate că sporirea productivității muncii nu reprezintă un scop în sine, iar ridicarea generală, pe această cale a eficienței activității productive nu constituie singurul obiectiv urmărit. In acest sens, cu același prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu preciza că „...electronica, automatizarea trebuie folosite ca un mijloc pentru mai buna organizare a producției și a muncii, care să ușureze munca oamenilor, nu să-i elimine din activitatea productivă, nu să-i impingă la marginea societății, devenind șomeri".Cu alte cuvinte, în mine — complexele mecanizate și mijloacele de transport pe bandă să înlocuiască eforturile fizice ale oamenilor care lucrează în subteran și de care este în continuare nevoie pentru a deveni mineri-lăcătuși, mineri-electricieni, mineri-conducători de combină ; în turnătorii — piesele grele să fie manevrate cu mijloace mecanice, muncitorul fiind chemat să supravegheze 

procesul tehnologic de turnare pentru a avea garanția calității ; in combinatele chimice — mijloacele de automatizare să preia informații despre desfășurarea complexelor reacții, deci operatorul chimist, fiind protejat de mediul toxic, își poate concentra atenția asupra dirijării procesului tehnologic în vederea încadrării în parametrii optimi. Sigur, în acest, mod cresc volumul și valoarea producției, iar efortul fizic este, treptat, eliminat. Dar de oameni în producție este în continuare nevoie și in primul rind de muncitori, de specialiști cu un grad de pregătire superior, adecvat noilor condiții de muncă, noilor exigențe ale producției. Altfel spus, economia națională, ca orice economie care dorește a se alinia ferm la cerințele progresului științific și tehnic contemporan, traversează un moment în care este deosebit de evidentă deplasarea accentuată a activității umane din sfera muncii simple in sfera muncii complexe, prin însăși natura sa mai productivă, mai eficientă.Acest fapt are profunde semnificații și implicații de ordin practic. Imediat. Secretarul general al partidului a atras nu o dată atenția că oamenii trebuie nu numai să-și pună problema, ci și să se preocupe efectiv de ridicarea pregătirii profesionale și chiar de obținerea unei calificări intr-o nouă meserie. In acest scop, statul asigură condiții corespunzătoare, iar întreprinderile, precum și instituțiile de profil sint datoare să pună cit mai mult în valoare aceste condiții pentru a permite permanenta racordare a muncitorului sau specialistului la cerințele
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Zilnic, peste 110 000 
tone cărbuneAcționind stăruitor pentru organizarea superioară a muncii și punerea deplină în valoare a puternicului potențial tehnic de care dispun, colectivele de mineri din cadrul bazinului carbonifer al Gorjului au ridicat continuu nivelul producției și livrărilor de cărbune creind premise pentru realizarea in bune condiții a sarcinilor majore ce le revin in primul trimestru, in întregul an 1989. Ca urmare a sporirii ritmului extracției și Îmbunătățirii funcționării circuitelor de transport și instalațiilor din punctele de depozitare și incărcare. livrările zilnice de cărbune au crescut in cea de-a doua decadă a lunii ianuarie la peste 110 000 tone. Cu cele mai bune rezultate se înscriu oină la ora actuală colectivele de muncă din cadrul întreprinderilor miniere Rovinari, Pinoasa. Lupoaia și Ruget, precum și din minele subterane de la Roșiuța, Fărcășești și Motru-Vest, (Dumitru Prună).

Noi sonde 
în funcțiuneLa Schela de producție petrolieră Videle au fost puse în funcțiune primele două noi sonde din acest an, in perimetrele de activitate ale colectivelor de muncă de Ia brigăzile cu numerele 4 și 8. Potrivit programului, în anul 1989 Vor fi date în exploatare încă 80 de sonde noi, urmărindu-se reducerea duratei de efectuare a probelor de producție cu cel puțin trei zile la fiecare sondă. Tot in perioada ce a trecut din luna ianuarie s-au finalizat lucrările de reparații capitale la 7 sonde, care au reintrat astfel în circuitul productiv. După cum ne spunea președintele, consiliului oamenilor muncii, Mihai Pleșa, prin mai buna organizare a activității, prin aplicarea a peste 40 măsuri geologo-tehnologice, producția zilnică de țiței este mai mare in prezent decit în aceeași perioadă a anului trecut cu peste 240 tone. (Stan Ștefan).

în ansamblul marilor probleme pe care le cuprinde strălucita operă teoretică și practică• a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, perfecționarea continuă a conducerii întregii acțivi- tăți economico-sociale reprezintă suportul trainic al făuririi cu succes a socialismului și comunismului pe pămintul României. Subordonind conducerea întregii activități economico-sociale intereselor fundamentale, de durată ale construirii societății multilateral dezvoltate și ale înaintării spre comunism, tovarășul Nicolae Ceaușescu a conceput, încă de la. Congresul al IX-lea al partidului, o nouă viziune, profund științifică, revoluționară cu privire la perfecționarea conducerii întregii activități economico-sociale, a mecanismului de funcționare a economiei naționale, bazată pe aplicarea adevărurilor generale ale socialismului științific la condițiile concrete ale realităților românești.în concepția și strategia Partidului Comunist Român, elaborată cu aportul determinant al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, edificarea și dezvoltarea socialismului și comunismului reprezintă un proces deosebit de complex, ce se desfășoară în mod conștient, cu poporul pentru popor, in concordanță cu acțiunea legilor economice obiective care guvernează progresul social. Pornind de la considerentul că socialismul este opera conștientă a tuturor oamenilor muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a elaborat o serie de teze și idei novatoare, de o inestimabilă valoare teoretică și practică, privind strategia conducerii științifice și totodată a dezvoltării democratice a întregii vieți economice și sociale. Strategie care situează la loc de frunte tezele cu privire la întărirea rolului partidului ca forță politică conducătoare, centrul vital al întregii națiuni, la amplificarea rolului și funcțiilor statului socialist, la dezvoltarea și afirmarea puternică a democrației muncitorești-revoluțio- nare în procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării patriei spre comunism.Partidul Comunist Român iși exercită rolul de forță politică conducătoare atit prin coordonarea ansamblului vieții economice și sociale, cit și prin participarea directă a membrilor de partid la opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. „Rolul conducător al partidului — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — nu reprezintă o lozincă sau o cerință abstractă, el se realizează in munca de zi cu zi a fiecărei organizații, a fiecărui orga

nism de partid, a fiecărui comunist". Tezele secretarului general al partidului cu privire la rolul deosebit de important al partidului și al statului in viața social-economică au o largă semnificație internațională dacă a- vem în vedere și faptul că în unele țări și-au făcut loc o serie de idei care, invocînd un așa-zis liberalism politic și economic, militează pentru diminuarea acestui rol. Asemenea idei vin in contradicție cu însăși esența socialismului științific — și viața demonstrează și va demonstra, in continuare, că ele contravin in general cerințelor progresului social- economic contemporan. In magistrala Expunere la ședința comună din noiembrie 1988, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Teza după care partidul nu trebuie să poarte răspunderea directă pentru înfăptuirea planurilor și programelor economico-sociale, ci trebuie să lase sectoarele și unitățile economico-sociale să soluționeze cum consideră mai bine problemele, o considerăm complet greșită și dăunătoare, de fapt lichidatoristă, care va duce pina la urmă — și nu poate să nu ducă — decit la slăbirea partidului, pu- nind in pericol construirea socialismului".Făurirea unei economii naționale puternice și moderne, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii se pot realiza numai in condițiile conducerii unitare, pe baza planului național unic de dezvoltare economico-socială, de către statul socialist a întregii activități. Dezvoltarea prezentă și Intr-o perspectivă mai largă a țării noastre impune, ca necesitate obiectivă — după cum subliniază secretarul general al partidului — creșterea șl mai puternică a rolului .statului în planificarea, organizarea și conducerea unitară a întregii activități economico-sociale pe baza planului național unic. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a definit trăsăturile conceptului românesc de plan național unic, indivizibil și atotcuprinzător — sistem complex de decizii politico-economice fundamentale care realizează atragerea și valorificarea deplină, in procesul reproducției socialiste lărgite, a totalității resurselor naturale, de muncă și financiare ale țării.Proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, prin caracterul său unic și indivizibil, relațiile de colaborare proprii orînduirii socialiste și existența statului democrației muncitorești, reprezentantul suprem al proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor, organizatorul avuției comune a întregului popor. 

a întregii națiuni, se constituie în premise pentru conducerea planică pe toate treptele dezvoltării economico-sociale. Totodată, fac necesară și posibilă ■ coordonarea unitară și dirijarea conștientă a reproducției sociale, pentru asigurarea echilibrului necesar în dezvoltarea tuturor ramurilor și sectoarelor, asigurînd concentrarea forțelor materiale și u- mane ale societății în vederea dezvoltării rapide a industriei, agriculturii, științei și culturii și, pe această bază, ridicarea nivelului de viață al întregului popor.Acționind ferm pentru întărirea conducerii unitare de către statul socialist, pe baza planului național unic, a întregii activități economico- sociale, partidul, secretarul său general militează în permanență pentru crearea și perfecționarea continuă a unui sistem cuprinzător și unitar de conducere a țării de către popor, format din organisme democratice la toate nivelurile, care iși desfășoară activitatea in strînsă legătură cu organele de stat și pe baza principiului muncii și conducerii colective. Potrivit acestei concepții revoluționare s-a realizat, în epoca inaugurată de Congresul IX, un cadru democratic larg, original și unic in felul său — consiliile oamenilor muncii, adunările generale, congresele pe'domenii, consiliile naționale — care asigură participarea directă a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, a întregului popor Ia conducerea întregii activități eco- nomico-sociale. Accentuînd necesitatea perfecționării în continuare a formelor democratice de conducere, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Să facem totul pentru buna funcționare a consiliilor oamenilor muncii, a adunărilor generale, astfel ca fiecare colectiv de oameni ai muncii — în calitate de proprietari, producători și beneficiari, de participant! direcți la administrarea unei părți a bogăției naționale — să acționeze cu și mai mare răspundere, încît întreaga activitate ce se desfășoară în fiecare unitate să fie rezultatul gîndi- rii colective, creatoare a clasei muncitoare, a inginerilor și tehnicienilor, a tuturor oamenilor muncii".Dezvoltind magistral știința, conducerii societății, secretarul general al partidului promovează cu consecvență o concepție novatoare, care ține seama de strînsa conexiune dintre progresul social și nivelul științific la care se desfășoară activitatea vieții economice și sociale. în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, o conducere competentă se bazează
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Rășpunzind inșuflețitoarelor orientări^ și indicați^ ale tovarășului Nicolae Ceaușescu

pentru depășirea planuluj pe acest an la toțj indicatori^ canțițațiyj și calitativj 
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130 de ani de la formarea statului 
național român prin unirea Moldovei 

și Munteniei
In pagina a IV-a

adresată de organizația 
tuturor organizațiilor județene deCu sentimente de adîncă recunoștință, nețărmurită dragoste. înaltă prețuire și aleasă stimă, comuniștii, oamenii muncii de pe plaiurile județului Sibiu, inimă din inima patriei românești, in deplină unitate de cuget și simțire cu întregul partid și popor, sărbătoresc, în acest început de an, pe marele Erou intre eroii neamului, genialul strateg și-promotor al edificării socialiste și comuniste a României, patriotul; revoluționarul și omul politic apreciat pe toate meridianele, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Asemenea întregii națiuni. angajați plenar în marele efort constructiv al țării, deplin conștienți și mîndri că minunatele înfăptuiri, mutațiile revoluționare de pe întreg cuprinsul patriei, care au condus la făurirea României moderne de azi, sint indisolubil legate de numele, de clarviziunea. spiritul prospectiv și cutezanța gîndirii și acțiunii revoluționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, toți cei ce trăiesc și muncesc în județul Sibiu și-au unit eforturile și elanul muncitoresc in amplul și rodnicul efort creator al națiunii, obțintnd, în cel de-al treilea an al actualului cincinal, realizări remarcabile in toate domeniile vieții materiale și spirituale. în industrie și agricultură, în construcții și transporturi, în circulația mărfurilor si prestațiile de servicii. în învățămint, știință și tehnică, in cultură și artă, în valorificarea superioară a resurselor umane și materiale, in munca nobilă de făurire a omului nou, cu înalta conștiință a menirii sale sociale, profund devotat patriei, partidului, socialismului și comunismului.Acționind cu neprecupețită dăruire pentru Împlinirea mărețelor obiective ale Programului partidului, a istoricelor hotăriri ale celui de-al XIII-lea Congres și Conferinței Naționale ale partidului, a magistralelor orientări, idei. îndemnuri și sarcini din Tezele pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului, oamenii muncii din industria județului au îndeplinit Înainte de termen obiectivele primilor trei ani ai cincinalului. încheind anul 1988 cu realizarea, peste prevederi, a unei productii-marfă industriale în valoare de aproape 1.5 miliarde lei. prin creșterea mai accentuată a productivității muncii, indicator care a fost depășit cu peste 12 500 lei/persoană. Au fost livrate suplimentar pentru nevoile economiei naționale și la export importante cantități de utilaje tehnologice‘Complexe, produse ale industriei electrotehnice și de mecanică fină, materiale de construcții, gaz metan, cherestea, mobilier din lemn, sticlărie de menaj, țesături ș.a. Prin aplicarea fermă a principiilor mecanismului eco- nomico-financiar, prin întărirea spiritului gospodăresc la fiecare loc de muncă, prin afirmarea in viață a triplei calități de proprietari, producători și beneficiari a oamenilor muncii, industria județului a înre-

județeană Sibiu a P.C.R. 
partid și a municipiului București gistrat, In anul 1988, economii de 5 058 tone metal, peste 40 000 tone combustibil convențional și aproape 16 100 MWh energie electrică, ceea ce a contribuit decisiv la reducerea față de nivelurile din 1987 a costurilor totale și materiale la 1 000 lei pro- ducție-marfă cu 3,5 lei și respectiv 3,6 lei. Exportul total realizat în anul trecut a fost mai mare decit în 1987 cu peste 13 la sută, din care, pe relația devize convertibile, sporul a fost de circa 23 la sută, onorin- du-se integral contractele cu partenerii externi. Toate aceste înfăptuiri s-au concretizat. în ce privește eficiența, prin depășirea beneficiilor planificate.Pe baza indicațiilor și îndrumărilor de înaltă competență ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și învă- țămîntului, privind introducerea în producție a celor mai noi cuceriri ale revoluției științifice și tehnice, promovarea fermă a progresului tehnic, ponderea produselor noi și modernizate în industria județului a atins in anul trecut 49 la sută, s-au introdus 63 tehnologii de înalt randament și au fost aplicate peste 1 870 de măsuri din programele de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, cu o eficiență de peste 1,2 miliarde lei ; au intrat in circuitul productiv 63 obiective industriale. agrozootehnice și dezvoltări de capacități, realizîndu-se peste plan un volum total de investiții și de construcții- montaj de peste 400 milioane lei.Au fost puse, de asemenea, Ia dispoziția populației noi obiective în domeniul comerțului, serviciilor și al telecomunicațiilor, precum și un număr însemnat de apartamente în municipiile, orașele și comunele județului. în același timp, planul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist a fost depășit cu 175 milioane lei.Angajați cu Întreaga lor capacitate creatoare in înfăptuirea tezelor, indicațiilor și orientărilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în magistrala Expunere rostită la Consfătuirea de lucru pe probleme ale activității economice și la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 13 ianuarie a.c., oamenii muncii din județul Sibiu se angajează solemn, cu înaltă răspundere revoluționară, să acționeze, în cel de-al patrulea an al cincinalului, pentru a ridica întreaga activitate economico-socială la cote superioare de calitate și eficiență, prin accentuarea factorilor dezvoltării intensive, a spiritului creator și gospodăresc.Cu convingerea nestrămutată că stă în puterea noastră să înfăptuim minunatul program de muncă și acțiune revoluționară pe care-1 reprezintă Tezele pentru Congresul al XIV-lea, cu voința fermă de a întîmpina cu noi înfăptuiri cea de-a 45-a
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adresată de organizația 
tuturor organizațiilor județene deComuniștii, oamenii muncii din județul Galați, cu sentimente de profundă dragoste și recunoștință, aduc, o dată cu întregul popor, un vibrant și cald omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii, erou între eroii neamului, revoluționarul încercat, patriotul înflăcărat, ilustră personalitate a vieții politice internaționale, a cărui vastă activitate s-a identificat cu interesele vitale ale poporului român, cu aspirațiile sale de pace, libertate, independență și de progres și bunăstare.încredințați că ne Îndeplinim o îndatorire de onoare, aducem și pe această cale un profund omagiu și întreaga noastră gratitudine activității neobosite a tovarășului Nicolae Ceaușescu, genial strateg și ctitor al României moderne, angajîndu-ne să depunem toate eforturile pentru transpunerea in viață a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului.Succesele dobîndite în dezvoltarea economico-socială a țării in anii care au urmat Congresului al IX-lea al partidului sint datorate rolului determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și fundamentarea obiectivelor economice. în strategia dezvoltării ramurilor, cu accent pe modernizarea producției și creșterea factorilor calit'ativi-intensivi. Un puternic stimulent în activitatea organizației noastre județene cțe partid, a celor de pe platforma siderurgică și de la șantierul naval. al tuturor colectivelor de oameni ai muncii l-a constituit vizita de lucru efectuată în județul nostru în septembrie 1987 de tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. Analiza exigentă, observațiile critice făcute, indicațiile și orientările valoroase de care am beneficiat ne-au permis să ne îmbunătățim stilul și metodele de muncă, să acționăm cu răspundere sporită pentru rezolvarea tuturor problemelor care condiționează îndeplinirea planului.Oamenii munci! din județul Galați raportează secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu nețărmurită mîndrie patriotică, că în anul 1988 au acționat cu mai multă fermitate pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, pentru a- plicarea consecventă a principiilor mecanismului economico-financiar și economisirea resurselor materiale și financiare, înfăptuirea măsurilor de modernizare a producției, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, de reducere a consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie electrică a condus la obținerea unei eficiente superioare în industrie, construcții și transporturi. Comparativ cu anul 1987, producția-marfă industrială a fost cu 3,6 miliarde lei mai mare, fiind înregistrate importante creșteri la producția fizică de fontă, oțel, laminate finite pline, table și benzi laminate la

județeană Galați a P.C.R. 
partid și a municipiului București rece, produse ale industriei electrotehnice, detergenți, mobilă, conserve de legume și fructe, alte produse. Planul pe 1988 a fost depășit la producția de energie electrică cu 738 milioane kWh, oțel aliat și aliat superior cu 104 mii tone, țevi din oțel sudate cu 12,5 mii tone, table și benzi din oțel inoxidabil și refractare laminate la rece cu 1 330 tone, table și benzi zincate cu 25,5 mii tone, profile formate la rece cu 8,7 mii tone, prefabricate din beton cu 4,6 mii mc ș.a.Planul la export a fost depășit cu 10 la șută. îndeplinindu-ne în bune condiții și în devans , obligațiile asumate în contractele cu partenerii externi.Prin aplicarea măsurilor de perfecționare a organizării producției și a muncii, de îmbunătățire a indicilor de utilizare extensivă și intensivă a capacităților de producție la bateriile de cocsificare, furnale convertizoare și laminoare, la utilajele specifice din sectorul naval și din celelalte ramuri, productivitatea muncii în unitățile din industria republicană a crescut cu 7,9 la sută față de anul 1987, întregul spor de producție fiind obținut pe această cale. De asemenea, în construcții și transporturi sarcina de creștere a productivității muncii pe anul trecut a fost depășită.Accelerarea progresului tehnic. Introducerea de noi tehnologii s-au materializat in realizarea a 157 produse noi și modernizate, aplicarea a 47 tehnologii perfecționate. Reproiectarea produselor și gospodărirea judicioasă a resurselor materiale și energetice au condus la economisirea a 6 000 tone metal și 81 000 tone combustibil convențional, consumul de energie electrică la un milion lei producție diminuindu-se cu 5 la sută comparativ cu anul 1987.în anul trecut au fost puse in funcțiune ?1 capacități importante de producție, printre care laminorul de benzi la rece nr. 2 de 220 mii tone pe an, laminorul de țevi sudate pe generatoare de 100 mii tone pe an, banda nr. 7 de aglomerare de 1 900 mii tone pe an.S-au dat în folosință peste 3 100 apartamente și importante obiective social-cul- turale.Desfacerile de mărfuri au depășit 6,9 miliarde lei, iar prestațiile de servicii către populație au însumat peste 2,1 miliarde lei, fiind superioare cu 3,1 la sută față de prevederile planului.In anul 1988 s-a acționat cu mai multă consecvență pentru înfăptuirea programelor de normare economico-fimnciară, de gospodărire a fondurilor circulante și încadrarea în normele aprobate. Stocurile supranormative au fost diminuate cu peste 2,3 miliarde lei, valoarea facturilor nein- casate la termen a fost* redusă simțitor, fapt ce a permis diminuarea creditelor nerambursate cu mai mult de 3 miliarde lei. Un număr de 52 unități s-au încadrat în

(Continuare in pag. a III-a)

Imagine de muncă din cadrul întreprinderii de vagoane din Drobeta-Turnu Severin. O unitate modernă, reprezentativă pentru industria Mehedințiului și a țării. MEVA (Mehedinți- vagoane) este în prezent o marcă de prestigiu bine apreciată în țară și peste hotare. Peste 60 Ia sută din producția care se realizează aici este destinată exportului. Numai în acest an se vor realiza 17 tipuri de va- goane-marfă, din care 5 vor intra în proiucția de serie pentru prima dată. In cadrul programului de modernizare continuă

a producției, colectivul de muncă din această puternică citadelă muncitorească își propune ca obiectiv permanent realizarea unor vagoane-mar- fă cu caracteristici tehnice și funcționale superioare. Numai în perioada care a trecut din actualul cincinal au fost aplicate 123 măsuri teh- nico-organizatorice care vizează reducerea consumului de metal. S-au economisit in a- cest interval de timp peste 2150 tone metal, cantitate din care se pot realiza circa 142 va- goane-marfă de diferite tipuri.
CU PRILEJUL INSTALĂRII NOULUI PREȘEDINTE AL S.U.A.

5

Domnului GEORGE BUSH
Președintele Statelor Unite ale AmericiiStimate domnule președinte,Instalarea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Statelor Unite ale Americii îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și succes deplin în activitatea dumneavoastră de mare responsabilitate.Sint încredințat că, prin eforturi comune, acționind pe baza înțelegerilor româno-americane și în spiritul principiilor deplinei egalități în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, vom colabora fructuos în anii care vin, pentru adincirea și diversificarea raporturilor politice, economice, tehnico-științifice și în alte domenii de interes comun Consider, de asemenea, că vom extinde conlucrarea țărilor noastre pentru soluționarea marilor probleme internaționale, pentru o politică de destindere, dezarmare și pace, pentru libertatea, progresul și bunăstarea tuturor popoarelor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 
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STABILIREA SI FINALIZAREA PRIORITĂȚILOR
— condiție a perfecționării si eficientei stilului de muncă» r » » »

al organelor și organizațiilor de partid
Sondaj în organizații de partid din sectorul 5 al CapitaleiO imagine a complexității problemelor economice aflate în atenția organelor și organizațiilor de partid din sectorul 5 al Capitalei este sugerată, fie șl parțial, de faptul că in cadrul acestuia își desfășoară activitatea importante unități ale industriilor constructoare de mașini și electrotehnice — „Vulcan", „Autobuzul", „Electromagnetica", „Metalica" ș.a. —. ale industriilor ușoară și alimentară, ale construcției urbanistice, precum și 11 institute de cercetare științifică și inginerie tehnologică.începutul noului an de muncă a pus și pune în fața organelor și organizațiilor de partid de aici cerința — de atitea ori subliniată de secretarul general al partidului — de a stabili cu toată grija problemele prioritare ale fiecărei etape, de a orienta munca politico-organizatorică spre îndeplinirea lor. de a asigura prin intreaga lor strategie de lucru îndeplinirea sarcinilor de plan, a programelor stabilite, promovarea unei conduceri eficiente a activității economice. Ce priorități și-au stabilit comitetul de partid al sectorului, organizațiile de partid pentru acest început de an, cum acționează pentru finalizarea lor ? — iată tema sondajului de față.

ACTIVITATEA DE PROIECTARE, 
MAI PRODUCTIVĂ, MAI EFICIENTĂ

După felicitări, întrebarea : 
„Cu ce probleme deosebite 

vă confruntați ?"în ziua de 3 ianuarie — conform tradiției — în colectivele de muncă (desigur, acolo unde a fost cazul) s-au transmis felicitări pentru rezultatele obținute in anul încheiat. Nu s-a abătut de la această regulă nici comitetul de partid din sector, cînd a convocat în prima reuniune de lucru pe acest an pe secretarii de partid și directorii unităților industriale. Și, într-adevăr, au existat și motive de felicitare. Anul 1988 a fost încheiat pe ansamblul sectorului cu îndeplinirea și depășirea tuturor indicatorilor de plan, cu obținerea celor mai bune rezultate pe Capitală în realizarea exportului. Dar nu acesta a fost scopul principal al primei reuniuni de lucru. Pentru că felicitările au fost însoțite de întrebarea : „Cu ce probleme deosebite vă confruntați in acest început de an, ce sprijin solicitați pentru soluționarea lor ?“Cineva ar putea spune că nu e nimic nou intr-o asemenea modalitate de lucru. în cazul de față ea a relevat două elemente deosebit de importante. Pe de o parte, înțelegerea clară de către comitetul de partid al sectorului a necesității de a cunoaște temeinic realitățile și problemele fiecărei unități și a acționa, in funcție de această cunoaștere, pentru rezolvarea lor. Pe de alta — și asupra acestei chestiuni vom reveni — ea a relevat capacitatea (și. din păcate, și incapacitatea unor factori importanți din unități) de a sesiza probleme prioritare ale momentului și de a adopta cea mai potrivită strategie pentru rezolvarea lor. Ceea ce l-a determinat pe primul-secretar al comitetului de partid al sectorului, tovarășul Ștefan Goage, să spună : „Trebuie să înțelegem cu toții că termenul prioritate în munca de partid nu este o simplă expresie lingvistică. El exprimă capacitatea noastră de a ști să conducem, prin selecționarea problemelor, prin stabilirea clară a forțelor și modalităților, pentru îndeplinirea lor".
Ce spune și ce nu spune 

o ezitareAm cerut unor secretari de comitete de partid din sector să răspundă la una și aceeași întrebare : Ce priorități se află pe agenda de lucru a organului de partid respectiv in acest început de an și cum se acționează pentru finalizarea lor ? O întrebare obișnuită, strict necesară pentru a cunoaște modul in care își gîndește un secretar de partid activitatea. Fiecare din interlocutori (Gheorghe Niculae — „Electromagnetica", Alexandru Nicolae — „Vulcan", Maria Petre — „Tinăra gardă") a a- vut reacții diferite la auzul ei. Secretarul comitetului de partid de la „Electromagnetica" a adoptat tactica — ca să ne exprimăm așa — a ezită
DE IERI, A ÎNCEPUT RECENSĂMÎNTUL ANIMALELOR DOMESTICE

Acțiune de mare însemnătate pentru dezvoltarea 
în continuare .a zootehniei

ALBA Prima zi de recensămînt a evidențiat și în județul Alba, atît in unitățile socialiste, cit și in gospodăriile populației, preocuparea sporită care a existat anul trecut pentru creșterea animalelor, pentru dezvoltarea zootehniei. Condițiile naturale, la care se alătură puternica și moderna bază materială creată în zootehnie, au stimulat, an de an, creșterea efectivelor, îmbunătățirea calității acestora. încă din primele ore ale recensămîntului, in multe unități agricole socialiste datele consemnate de comisii evidențiază cifre superioare celor de anul trecut. Sporuri de efective au fost înscrise în registrele de recensămînt la întreprinderile agricole de stat Blaj și Lunca Mureș, la cooperativele agricole de producție din Mi- răslău, Berghin, Lopadea Nouă, Beța, Bucerdea Grînoasă, Bia, Gir- bova ș.a.La cooperativa agricolă din Drim- bar. după Încheierea programului de grajd din zorii zilei de vineri, loan Magda, președintele unității, a mai efectuat un control suplimentar in ferma zootehnică in așteptarea comisiei de recenzare. „Noi am făcut zilnic recensămîntul animalelor — ne spune cu subînțeles președintele. Ferma zootehnică este o sursă importantă de venituri bănești pentru unitatea noastră, pentru cooperatori. Este firesc să ne îngrijim de, asigurarea furajelor, de întreținerea corespunzătoare a animalelor. De altfel, comisia de recensămint a consemnat la bovine o creștere a efectivelor față de anul trecut de 50 capete, din care 15 la vacile de lapte. La ovine sporul de efective este de 120 capete. Noi nu deținem un sector de porcine important, dar avem de gînd să-1 dezvoltăm. Așa că și aici efectivele sint mai mari cu 15 capete. Recensămîntul este astfel pentru noi un moment de bilanț, dar și un prilej pentru decizii importante de viitor". (Ștefan Di- nică).

rilor. Enunța o problemă, o abandona. aborda apoi alta. Ca în final să ne spună că „e obosit și nu se poate concentra asupra problemelor prioritare". Secretarii comitetelor de partid de la „Vulcan" și „Tînăra gardă" ne-au prezentat ca prioritare aproape toate problemele începutului de an. E adevărat că la început de an există multe probleme ce trebuie urmărite, dar prioritățile nu se „ghicesc", ci se stabilesc. în funcție de urgența sau de complexitatea lor.De ce am adus în discuție acest aspect ? Pentru a clarifica mai bine ce înseamnă a detașa problemele care prezintă prioritate într-un moment sau altul, de problemele obișnuite. Pentru că numai printr-o înțelegere clară a caracterului acestora. numai printr-o strategie clară față de rezolvarea lor se învestește sau nu efortul politic, organizatoric sau tehnic necesar finalizării lor.
Fondul problemei: 
atitudinea față de 

obiectivele importantePentru directorul Întreprinderii „Electromagnetica", Victor Popescu, sînt clare nu numai prioritățile începutului de an, ci și atitudinea față de ele. Acestea sînt, în ordinea importanței, aplicarea programului de modernizare, promovarea mai puternică a exportului și ridicarea nivelului de pregătire tehnico- profesionaiă a oamenilor muncii. Nu e întimplător faptul că prima analiză efectuată anul acesta în biroul executiv al consiliului oamenilor muncii a fost consacrată înfăptuirii programului de modernizare. Analiză care a relevat trei concluzii deosebit de importante : a) programul de modernizare să fie privit ca un program flexibil și să fie adaptat mereu cerințelor (ideile noi. apărute fie din necesități noi, fie pe baza aprofundării mai temeinice a lucrurilor, să aibă „cont deschis" permanent) ; b) asigurarea unei depline concordanțe intre concepția tehnică, nouă, avansată a programului de modernizare și organizarea practică a activității de producție (in ultimii doi ani in întreprindere ponderea produselor noi a înregistrat un ritm ridicat, dar ele continuă să fie realizate in caCe concluzii se impun atenției la capătul acestui sondaj ?în primul rînd, preocuparea comitetului de partid din cadrul sectorului de a cere organizațiilor de partid să-și fixeze cu claritate prioritățile în activitatea curentă și de perspectivă. O fixare care să se facă nu întimplător, formal, ci pe baza unei bune cunoașteri a realităților și sarcinilor fiecărui colectiv. Am reținut din aprecierea primuiyi-secretar al comitetului de partid din cadrul sectorului că acest deziderat este și va fi, și în continuare, o trăsătură permanentă a stilului de muncă al acestui organ în exercitarea atribuțiilor sale de control, îndrumare și sprijin al organizațijlor de partid.în al doilea rînd, necesitatea de a adopta față de priorități un mod de lucru clar. Pentru că. adeseori, se stabilesc priorități, se argumentează importanta lor. dar nu se asigură punerea în mișcare. într-o gîndire clară, a tuturor forțelor politice, tehnice, umane necesare îndeplinirii obiectivelor acestora. Ceea ce face ca nu întotdeauna prioritățile stabilite să-și găsească locul cuvenit în modul cum sint concepute și organizate activitățile practice, politico-organizatorice, menite să determine finalizarea lor.
Constantin PRIESCU

IAȘI. Recensămîntul animalelor din acest an găsește sectorul zootehnic din județul Iași mai dezvoltat. peste 52 la sută în ansamblul producției agricole. Concomitent, au crescut și producțiile animaliere. Aceste realizări sînt consemnate cu exactitate acum, cu prilejul recensă- mintului. Ora 8 din dimineața zilei de 20 ianuarie i-a găsit pe toți cei aproape 1 000 de recenzori la datorie, pe teren, în unitățile agricole socialiste și în gospodăriile cetățenilor.în asociațiile și fermele unităților agricole înscrierea în formularul nr. 1 al recensămîntului se face concomitent cu numărarea efectivelor in prezenta și a președinților comisiilor teritoriale sau a secretarilor comitetelor executive ale consiliilor populare sau recenzorilor-șefi.Inginerul Gheorghe Mustață, directorul direcției județene de statistică, vicepreședinte al comisiei județene de recenzare a animalelor domestice, ne-a precizat : „Consiliile populare. care răspund în conformitate cu prevederile Decretului nr. 1 din 1982 al Consiliului de Stat de recenzarea animalelor, urmăresc îndeaproape ca întreaga activitate de recensămînt să se desfășoare conform măsurilor stabilite in acest scop, res- pectindu-se cu strictețe dispozițiile legale in vederea cunoașterii exacte a evoluției numerice și calitative a efectivelor de animale din județul Iași. Avem recrutați și recenzori de rezervă pentru a-i înlocui operativ pe cei care din cauze obiective nu vor putea lucra pină la încheierea acțiunii sau să facem suplimentări în diverse sectoare dacă se vor ivi astfel de cerințe". (Manole Corcacl).
VRANCEA. Vineri dimineață, în satul Negrilești, județul Vrancea, recenzori! se aflau de acum în plină 

drul unor fluxuri tehnologice cu o organizare depășită concepțional) ; c) analizarea programelor de modernizare să pună accentul pe laturile calitative și nu numai pe cele cantitative, cum, din păcate, s-au manifestat anul trecut asemenea tendințe.Iată deci nu numai o definire limpede a uneia din prioritățile începutului de an, dar și o atitudine clară, bazată pe o analiză temeinică, față de traducerea ei în viață. Mai puțin definite sint pină Ia ora actuală preocupările atît ale comitetului de partid, cît și ale consiliului oamenilor muncii față de ridicarea pregătirii profesionale a oamenilor muncii. Produsele noi pe care întreprinderea le are în „portofoliul de lucru" solicită o reciclare, o recalificare a întregii forțe de muncă. Dacă pentru primul eșalon — circa 20 la sută din forța de muncă — s-a a- doptat soluția unei reciclări intensive, pe bază de testare socio-teh- nică. modalitățile de antrenare la perfecționarea cunoștințelor profesionale a celorlalți oameni ai muncii nu s-au conturat încă.Prioritățile in activitatea comitetului de partid de la „Vulcan" — întreprindere care a încheiat anul 1988 cu un bilanț pozitiv la toate capitolele — se înscriu. în primul rînd, așa cum ne-au fost prezentate, în sfera politico-organizatorică. Prima acțiune în acest sens a constituit-o intilnirea de lucru cu activul de partid. O întîlnire distinctă, care a avut ca obiectiv numai probleme economice, axată pe trei cerințe dis- • tinete : prezentarea și accentuarea laturilor calitative ale sarcinilor anului 1989; redefinirea răspunderilor întreprinderii, în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de îndeplinirea programelor prioritare in domeniul energetic ; orientarea întregii munci politico-organizatorice din primele zile ale anului — propaganda vizuală, munca de Ia om la om, conținutul adunărilor de partid — spre asigurarea unui climat de ordine și disciplină, de spirit revoluționar Ia fiecare loc de muncă.Regăsim in această preocupare prioritară a comitetului de partid de aici înțelegerea clară a cerinței formulate de secretarul general al partidului de a aduce mai repede activitatea politico-organizatorică in prima linie a luptei pentru promovarea unei calități noi in toate domeniile. Ceea ce este, indiscutabil, un important pas înainte. Dar față de o altă prioritate — reanalizarea în prima decadă a lunii ianuarie a programului de modernizare pentru ca el să reprezinte „platforma" progresului tehnic în acest an — și-a făcut apariția, din nou, inconsecvența. Reanalizarea a fost amînată.în alte două unități importante ale sectorului, „Autobuzul" și „Tînăra gardă", in categoria priorităților am regăsit preocuparea pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, creșterea capacității organizațiilor de partid de a conduce mai eficient activitatea economică.

activitate în sectoarele repartizate. Pe drumul de la sediul primăriei pînă în sat, primarul comunei Bîr- sești. Dumitru Dochioiu, ne-a spus :— Aici, în Munții Vrancei, oile sînt la ele acasă. Ne-am propus ca anul acesta efectivele de animale să depășească realizările anului trecut. Este hotărîrea celor peste 1500 de gospodari. Din toamnă și pînă acum am avut răgazul de a discuta ce și cum să facem ca într-adevăr în fiecare gospodărie ograda să fie mai bogată.— Concret, ce s-a stabilit ?— Să ajungem la sfîrșitul acestui an la cel puțin 12 000 oi, 1 800 bovine, 900 porcine, peste 15 000 păsări. A fost firesc să ne gîndim ca și la fondul de stat și de autoapro- vizionare al județului să livrăm cantități în plus de produse față de anul trecut. Bază materială — pășuni, finețe — avem. Ceea ce ne-am propus, și cu siguranță că vom reuși, este să facem ca pe aceste pășuni și finețe să crească mai multă iarbă. De altfel, am și început lucrările de întreținere, de curățire a acestora.în satul Negrilești erau de pe acum completate mai multe fișe de recensămînt. Fără să răpim din timpul de (lucru al celor cinci recenzori repartizați în cele cinci sectoare din acest sat. ne-am aruncat privirile peste primele date. în gospodăria lui Ion D. Eșanu erau înregistrate 60 oi, 4 bovine, 2 cai, iar în cea a lui Ionică Rusu — 40 de oi și capre, două bovine, un . cal. Fișe de recensămînt „mai pline" au mai fost completate și in gospodăriile lui Toader I. Eșanu, Toma C. Lazăr, Ion Văsuianu și ale altora. (Dan Drăgulescu).
BISTRIȚA-NĂSAUD.în celelalte zone ale tării, vineri, 20 ianuarie, ora de referință a celui de-al 30-lea recensămînt al animalelor i-a găsit pe cei 513 recenzori din județul Bistrita-Năsăud în fermele

Secolul 21, secol In care societatea umană este gata să pășească, a- ducind cu ea o civilizație și o cultură ce au suferit adinei prefaceri de-a lungul mileniilor. Nici una din aceste prefaceri nu a fost însă atît de spectaculoasă și impresionantă ca apariția calculatorului electronic, care a avut un impact important nu numai pe plan tehnic, dar și pe cel psihologic. Unii oameni de știință au lansat chiar ipoteza că omul e pe cale să-și găsească, cel puțin, un egal. Privind obiectiv și cu ochii minții, este însă limpede că un calculator electronic, oricit de evoluat, nu va înlocui niciodată omul, singura ființă în care a rodit rațiunea, cu dorința Iul avidă de a atinge perfecțiunea, rămas singur pe tărimul creativității. O mașină oricît de perfectă ar fi nu-1 va putea ajuta decit în calcule complicate, îi va furniza datele unei analize sofisticate, dar nu va putea gindi și simți alături de el. în această privință, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta foarte plastic, într-una din recentele sale cuvîntări, că electronica și automatizarea trebuie folosite ca un mijloc pentru buna organizare a producției, pentru a ușura munca oamenilor.Ce ne rezervă, așadar, viitorul în domeniul informaticii ? Viitorul începe practic din momentul în care tandemul om-calculator va ști cu exactitate să funcționeze ca un întreg. Este exact ceea ce se așteaptă, o înțelegere cît mai bună și de către un număr cît mai mare de specialiști în mod deosebit a importanței calculatorului electronic în activitatea noastră zilnică, dar mai a- les a rolului decisiv pe care-1 are a- cesta în dezvoltarea economiei. A sosit timpul să înțelegem că fără implementarea imediată în producție a ultimelor cuceriri ale științei și tehnicii nu se poate vorbi despre un progres real și nici despre o dezvoltare armonioasă.Implicarea calculatorului electronic în proiectarea și fabricația produselor a devenit un imperativ a- cum, cind economia cere o producție industrială de calitate și de un înalt nivel tehnic. Astfel, implementarea proiectării asistate de calculator în institutele de proiectare, precum și a fabricației asistate în uzine este explicată prin avantajele majore pe care le oferă. Astfel, în cazul apariției unor neajunsuri în timpul utilizării unor produse noi, cauzele cu ponderea cea mai ridicată se regăsesc în domeniul proiectării produsului respectiv și rar intervin erorile ce se strecoară în timpul fabricației, într-adevăr, volumul de muncă pe care îl depune un proiectant este mare și gradul de dificultate este da asemenea ridicat.Ce înseamnă, de fapt, munca de proiectare ? Documentare, calcule da predimensionare, calcule de dimensionare. calcule de verificare, elaborarea desenelor de execuție. întocmirea tehnologiei, iată in mare sta

Imagine din depozitul de cărbune al carierei Husnicioara, județul Mehedinți Foto : S. Cristian

zootehnice ale unităților agricole și în gospodăriile populației. în comuna Zagra, situată la poalele Munților Țibleș, care mai cuprinde alte patru sate — Aluniș, Subplai. Perișor și Poienile Zăgrii — a fost impărțită în 7 sectoare. Locuitorii de aici, cuprinși în 1 247 gospodării individuale, sînt cunoscuți ca buni crescători de animale, activitate de pe seama căreia ei valorifică la fondul de stat în
Scrisoarea unui gospodar exemplar

Creșterea animale
lor este o veche înde
letnicire in familia 
noastră. Specia cea 
mai îndrăgită, care 
mi-a adus cele mai 
multe satisfacții, sint 
bovinele. De mai mult 
timp mă ocup de creș
terea lor. de amelio
rarea rasei Bălțata 
românească, specie 
care atît datorită pro
ducției de carne, cit st 
de lapte oferă mari 
avantaje. Defin 14 tau
rine din rasa Bălțata 
românească, toate tes
tate si aflate sub con
trolul Oficiului jude
țean Covasna de re
producție și selecție a 
animalelor. Nu de 
mult, la o expoziție 
organizată de organe
le agricole ale județu
lui Covasna, la Tirgu 
Secuiesc, am obținut 
3 diplome, din care 
două pentru locul I la 
vaci multipare și o 
diplomă pentru locul 
II datorită valorii bio

logice a animalelor pe 
care le-am prezentat 
in fața juriului. Am 
ajuns să cresc exem
plare de la care obțin 
40 de litri de lapte pe 
zi, de la o vacă. Pro- 
dușii obținuți sint de 
o inaltă valoare biolo
gică și îmi dau spe
ranțe că la viitoarele 
expoziții munca mea 
va fi răsplătită cu 
aceleași satisfacții pe 
care le-am avut și 
pină acum.

Cu aceeași dragoste 
mă ocup și de cele
lalte specii de anima
le. Am In ogradă pes
te 70 de porci, 200 de 
ol, 5 cai, dtn care 3 
iepe de prăsită și 2 
armăsari testați.

Sint conștient că 
gospodăriile populației 
trebuie să contribuie 
cu o cit mai mare 
cantitate de produse 
agroalimentare la fon
dul de stat și cel de 
autoaprovizionare. De 
aceea, numai pentru 
acest an am contrac

diile care se parcurg în această etapă. Ce se ascunde în spatele acestor strădanii ?Vă asigurăm că proiectantul „transpiră bine" de la început pînă la sfîrșit, luptînd din greu cu documentația, cu calculele lungi și laborioase, cu întocmirea formei constructive, elaborarea tehnologiei, a- legerea sculelor și dispozitivelor. în permanență trebuie să țină seama de solicitările la care este supus produsul în timpul exploatării, uneori fiind cazul să construiască modele, machete pe care să se facă încercări în regim de lucru real.Concluzia este, credem, evidentă. O mare cheltuială de timp, solicitarea intensă, de lungă durată a proiectantului, consum de materiale și manoperă pentru întocmirea de modele și machete. Or, toate aceste 

[
CUMPOATE SPORI APORTUL INFORMATICII 

LA MODERNIZAREA PRODUCȚIEI? j
dificultăți se pot remedia ușor ape- lind la calculatorul electronic. Există produse-program puse la dispoziția proiectantului dornic să-și ușureze șl „să-și împartă" munca cu calculatorul. S-a stabilit că. în medie, aceste programe reduc timpul afectat activității de proiectare cu circa 30 pînă la 70 la sută, în funcție de cerințele și dificultățile proiectului, înlătură cheltuielile aferente întocmirii de modele și machete, elimină necesitatea întrunirii unui colectiv sau a aprecierii unui expert care să analizeze și să decidă varianta optimă pentru un proiect.Să privim avantajul acestor produse-program, care derivă și din faptul că ele sînt ușor accesibile proiectantului nespecializat în informatică. Familiarizarea proiectantului cu produsul-program pe care urmează să-l utilizeze se poate realiza fie prin studiul individual, respectiv prin consultarea manualului de utilizare livrat o dată cu produsul, sau prin stagii profesionale la unitatea de specialitate. Stagii care nu necesită o perioadă îndelungată de timp decît dacă proiectantul dorește să-și perfecționeze cunoștințele în domeniul informaticii, in vederea modificării pe parcurs a produsului-pro- gram. Ceea ce, la urma urmei, nici nu este prea complicat, deoarece, în ultimul timp, aceste produse-program sînt concepute sub formă de module.Beneficiind de toate aceste noutăți de ultimă oră în domeniul cercetării și proiectării, adesea se resimte totuși o tendință din partea proiec- tanților de a respinge ideea introducerii cercetării și proiectării asistate de calculator.De ce oare ? Să nu fie mai avan

semnate cantități de produse animaliere. Familia gospodarului loan Zimveli, situată la numărul 39 in satul Zagra. este doar una dintre sutele de astfel de familii.După întocmirea declarației de recenzare. care cuprinde 4 capete bovine. din care 2 boi. o vacă și un tău- raș, 33 ovine și caprine. 3 porci și 20 de păsări, gospodarul a spus : „în acest an am contractat și voi livra un tăuraș, un porc, 12 miei și 1 200 litri lapte. Dar pînă în decembrie eu și cei 3 membri ai familiei mele vom găsi posibilitatea să livrăm mai mult, dar să și încasăm mai mult".Asemenea afirmații firești au rezultat și din discuțiile celorlalți recenzori cu gospodari vrednici, cum sint Bojor Victor și Emil Drăgănuț din Zagra. Sidor Maxim din Poienile Zăgrii, Leon Dunca și Vasile Timoce din Aluniș. loan Vlasin din Perișor și mulți alții care, prin munca lor, prin strădaniile lor. cu sprijinul direct al statului, sint ferm hotăriți ca la finele lui 1989 în perimetrul 
tat 65 de porci, ceea 
ce înseamnă o canti
tate de peste 6,6 tone 
de carne, 700 kg de 
lină, 1 500 kg caș de 
oaie și alte produse 
din care obțin nume
roase avantaje mate
riale, stimulente ce 
mă îndeamnă să des
fășor cu și mai multă 
pasiune și la un inalt 
nivel calitativ înde
letnicirea mea de cres
cător de animale. Nu
mai în ultimii 3 ani 
am contractat cu sta
tul produse animalie
re in valoare de aproa
pe 800 mii lei.

In ce mă privește, 
voi face tot posibilul 
de a dezvolta, pe mai 
departe, fondul ani
malier. in interesul 
meu și al întregii so
cietăți.

Molnar 
FRANCISC crescător de animale din Sfintu Gheorghe, județul Covasna 

tajos lucrul la calculator decit la planșetă? Greu de crezut. Indiscutabil, a reduce tot acel volum de muncă despre care aminteam mai sus la o simplă operație, in plus, pentru introducerea de date inițiale in memoria calculatorului în vederea obținerii unui proiect nu poate constitui un motiv serios de a respinge ideea cercetării și proiectării asistate de calculator atît în activitatea de cercetare și proiectare, cît și în fabricație.Nu ne rămîne decît să credem că proiectantului îi este teamă că va fi înlocuit de mașină. Lucru total nejustificat, pentru că o mașină electronică nu-și va atribui niciodată sarcina de a crea, lăsînd aceasta în exclusivitate în atribuția expertului uman. Cum spunea un cunoscut specialist, „Un calculator nu este un 

înlocuitor pentru o idee". Ce va face deci inginerul proiectant ? Evident, utilizarea calculatorului electronic în activitatea de cercetare și proiectare va produce unele transformări în a- cest domeniu, transformări ce nu trebuie să ne trezească temeri, ci să ne stimuleze.în ce s-ar materializa aceste transformări ? Să ne oprim la două aspecte majore, factorul timp și expertul uman. Timpul, această amenințare din umbră, care se scurge constant și ireversibil, pare în sfîrșit că începe să devină aliat al expertului uman, care, eliberat de imensul volum de muncă ce-1 mobiliza și îl „uza", poate crea, se poate ocupa în exclusivitate de cercetarea propriu-zisă. Activitate pentru care în prezent adeseori aproape nu prea mai rămîne vreme deoarece specialiștii își consumă timpul șl energia pentru efectuarea analizei, evaluarea unor rezultate, întocmirea diagramelor și observațiilor obținute pe baza cercetărilor, testărilor și experimentelor — deci pentru o muncă de rutină.Desigur, trecerea de la planșetă la calculator nu este ușoară și nu se poate face imediat, ci gradat și „din mers". înlocuirea cercetării și proiectării tradiționale cu cercetarea și proiectarea asistată necesită în primul rînd o analiză judicioasă a condițiilor și cerințelor specifice fiecărui institut de proiectare în vederea obținerii unor rezultate superioare celor existente pe planul creșterii eficienței, exprimată în reducerea timpului de proiectare — deci creșterea productivității, reducerea costurilor, dînd posibilitatea amortizării rapide a cheltuielilor.în scopul asigurării unei conlu- 

comunei Zagra șeptelul să numere : 3 000 bovine, 2 200 porcine, 15 000 ovine și caprine, mai bine de 15 800 păsări. Sînt acestea niveluri aprobate în recenta sesiune a consiliului popular comunal, care întrunesc condiții de a fi îndeplinite și chiar depășite. (Gheorghe Crișan).
MARAMUREȘ. Comuna Co’ pâlnie Mănăștur este recunoscută în zonă pentru hărnicia locuitorilor, în cele mai multe din gospodăriile prin care au trecut comisiile de recensămînt, formularele sint completate aproape la toate rubricile, ceea ce dovedește că și locuitorii acestei comune, alături de ceilalți din așezările Maramureșului, sînt vrednici gospodari, cu dragoste de pămînt și animale.Ajungem cu una din echipe la casa gospodarului Nechita Petrehuș din satul Cărpiniș. Omul deschide grajdul și arată : 4 bovine, 2 cai, 40 oi, 4 porci și 30 de păsări. Aflăm că din primele zile ale anului gospodarul a livrat la fondul de stat animalele contractate. în curtea altui gospodar. Gheorghe Marc, din satul Vad, comisia trece în foaia de recensămînt : 2 vâci, 10 oi. 2 porci. 20 păsări. El a livrat anul trecut peste 1000 litri lapte. La ieșirea din curte, gospodarul ține să spună celor prezenți : „Anul acesta voi spori cantitatea de lapte și de alte produse la fondul de stat deoarece noi știm că sintem oameni ai pămintu- lui din tată in fiu și am înțeles că e de datoria familiei mele să contribuim cu cît mai multe produse". Ca el gindesc și alți gospodari, cum sint Ion Cont, din Copalnic, care are in curte 2 vaci, 6 porci, 2 cai. ori Cornel Durian, din satul Copalnic Mănăștur, care declară 2 vaci, 8 oi, 3 porci și 20 păsări.Spre seară, Fiore Mihailă, primarul comunei, ne poate spune cu satisfacție : „Dacă anul trecut in comună au fost 4 330 bovine, 5790 ovine și 4042 porcine, după datele estimate la această oră putem afirma cu certitudine că efectivele sint in creștere. Acest fapt dovedește eficienta acțiunilor pentru lărgirea asistentei zooveterinare. ameliorarea și selecția animalelor, lucrările pentru sporirea potențialului productiv al pajiștilor naturale, toate acestea adăugîndu-se la dragostea locuitorilor pentru această ocupație strămoșească. Putem spune că efectivele prevăzute în acest an vor fi mult mai mari, cum tot mai mari vor fi și produsele predate la ■ fondul de stat". (Gheorghe Pârja). 

crări strînse și eficiente Intre proiectarea și fabricația unul produs trebuie ținut cont, în primul rînd, de necesitatea unei corelări exacte a informațiilor. Astfel, întreprinderilor producătoare le revine obligația să livreze o listă actualizată, la zi, a stocurilor de materii, materiale, piese de schimb, scule, dispozitive și verificatoare pe baza căreia institutul de proiectări care realizează proiectul de execuție al produsului să elaboreze un proiect corect, real și ușor executabil. Această listă, o dată introdusă, cu ajutorul unui program, in memoria calculatorului, poate fi mult mai ușor actualizată decît în cazul sistemului clasic de evidență și preluare a informațiilor, care impune reîntocmirea listei ori de cîte ori s-au operat modificări, adăugări sau ștergeri. Proiectantul și beneficiarul, aflați intr-un permanent dialog cu calculatorul, vor elimina discuțiile interminabile în vederea punerilor de acord.Totodată, va dispărea și fuga de răspundere privind calitatea produsului, răspundere care în prezent este „pasată" de la unul la celălalt E știut faptul că. adesea, beneficiarul acuză proiectantul că i-ar fi indicat să folosească materiale pe care nu le are sau pe care le poate procura greu și cu întîrziere ; sau că în elaborarea tehnologiei unui produs au fost prevăzute scule și dispozitive ce nu intră în dotare, fie pentru procurarea sau confecționarea lor apar cheltuieli suplimentare, fie că îi diminuează productivitatea muncii. Pe de altă parte, proiectantul se scuză uneori, dînd vina pe beneficiar, care n-a ținut legătura cu proiectarea pe parcursul întocmirii documentației, deși a fost solicitat; alteori se invocă faptul că Ia întocmirea documentației s-au furnizat liste de materiale și s.d.v-uri ce nu erau actualizate, nu reflectau situația reală.De aici se desprinde limpede că se impune introducerea calculatorului electronic, singurul care poate a- sigura o strinsă și eficientă colaborare, pe baze obiective, între proiectare și fabricație. Mai mult decît atît, este timpul să trecem pe scară largă la cercetarea și proiectarea constructivă și la proiectarea tehnologică asistate de calculator. Desigur, există o anumită experiență în această privință sub forma unor a-/ teii ere de cercetare și proiectare asistată atît în cadrul centrelor dă calcul, cît și în întreprinderi, care desfășoară o muncă susținută pentru a pune la dispoziția beneficiarilor produse-program in vederea realizării la cel mai înalt nivel a tehnicilor de programare necesare muncii proiectantului. De asemenea, sînt elaborate mai multe produse-program care, putem spune fără să greșim, reprezintă deja o bună bază de pornire. Ele urmăresc realizarea unui produs, începînd de la proiectarea constructivă, proiectarea tehnologică și mergînd pînă la obținerea benzii perforate pentru mașinile cu comandă numerică, adică practic pînă la fabricația produsului respectiv.Prin aceste rînduri am dorit să a- tragem atenția celor interesați că se pot obține rezultate bune și foarte bune atunci cind se aplică efectiv în practică ultimele cuceriri pe care știința și tehnica ni le oferă. Calculatorul electronic există și, cu voia sau fără voia noastră, mai devreme sau mai tîrziu, se va impune. De ce să aminăm obținerea a ceea ce acum este clar în avantajul nostru ?
Inq. Ovidlu ZAMFIRESCU

LUDUȘ : Repere social- 
edilitarePînă in anii socialismului, cînd a fost declarat oraș. Ludușul era o comună oarecare din Cimpia Transilvaniei. Singurul „eveniment" notabil din viața locuitorilor era... tirgul săptămînal. Și, în mod paradoxal, deși localitatea era așezată pe malul drept al Mureșului, apa potabilă era o raritate, imaginea sacalei trase de cai stăruind și azi în amintirea celor virstnici.Azi, la nici trei decenii de la includerea sa în rîndul orașelor tării, Ludușul este, asemenea tuturor localităților patriei, de nerecunoscut. Podul mare de peste Mureș, durat in anii din urmă, a făcut posibil ca Ludușul Nou să se dezvolte pe malul sting al riului, orașul — privit din „Dealul Sal- cîmilor" — oferind azi imaginea panoramică a unei așezări moderne, în plină dezvoltare. In legătură cu aceasta, tovarășul Gheor- ghe Sărăcuț, primarul orașului,, ne-a spus :— Prin darea în folosință, în anul precedent, a unor noi blocuri, numărul apartamentelor nou construite in orașul nostru se ridică la 2 623. Apariția pe harta orașului a unor cartiere moderne — Dacia, Independenței, Viitorului — cu toate dotările necesare, a făcut ca numai spațiile comerciale puse la dispoziția cetățenilor să însumeze 13 500 metri pătrați, iar cele destinate unităților de prestări servicii — peste 4 500 metri pătrați. Totodată, prin construirea unei mari uzine de apă (o mai veche aspirație a ludușenilor), aprovizionarea cu apă potabilă a orașului a fost pe deplin soluționată. Acesteia i se adaugă stația de epurare, canalizarea orașului, modernizarea străzii Republicii (o, arteră cu 4 benzi de circulație), construirea unor dispensare medicale de întreprindere, amenajarea de spații verzi și altele.Sublinierile primarului relevă doar o mică parte din realizările social-edilitare ale Ludușului. Stau mărturie, între altele, hotelul „Continental" — prin care orașul de pe Mureș a intrat în circuitul turistic național —, școlile și liceele sale, edificiile de cultură, la care se adaugă marile unități industriale — întreprinderea de prelucrare a sfeclei de zahăr. Fabrica de anvelope. Topitoria de cînepă și altele, a căror dezvoltare a fost hotărîtoare pentru prosperitatea locuitorilor. De remarcat că, în a- cest an. Ludușul își va spori zestrea edilitară cu alte aproape 200 apartamente. Totodată, edilii orașului au în vedere amenajarea unei zone de agrement pe malul rîului Mureș, extinderea oficiului pentru telefonie automată, modernizarea șoselei naționale pe distanța Che- țani — Luduș. Toate acestea, ca și alte realizări fac ca Ludușul de azi să fie unul din orașele înfloritoare ale județului Mureș. (Gheorghe Giurgiu).
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
CHEMAREA LA ÎNTRECERE

adresată de organizația județeană Sibiu a P.C.R. 
tuturor organizațiilor județene de partid și a municipiului București

(Urmare din pag. I)aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă și marele Forum al Partidului, puternic mobilizați de îndemnurile vibrante și de pilduitoarea activitate revoluționară ale celui mai iubit și stimat fiu al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sîntem ferm hotăriți să facem din cel de-al patrulea an al cincinalului anul cu cele mai bune rezultate in industrie, cu cea mai mare producție agricolă, cu realizări superioare in investiții, în toate celelalte domenii ale vieții economico-sociale.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, organizația județeană de partid Sibiu adresează tuturor organizațiilor județene de partid și a municipiului București, tuturor colectivelor de oameni ai muncii din industrie, construcții și circulația mărfurilor o vibrantă chemare la întrecere pentru îndeplinirea exemplară și depășirea prevederilor din Planul de dezvoltare eco- nomico-socială a României pe anul 1989, angajîndu-se să realizeze următoarele obiective :
I. în activitatea industrială :1. Prin utilizarea la capacitate a mașinir lor-unelte, utilajelor și instalațiilor și depășirea cu cel puțin 1,6 la sută a indicilor planificați de utilizare a acestora, îmbunătățirea permanentă a organizării producției și a muncii, vom asigura depășirea volumului producției-marfă industriale cu 1,2 miliarde lei, intregul spor obținîndu-se pe seama creșterii productivității muncii.Această depășire se va concretiza în realizarea suplimentară la export și pentru intern a unor importante cantități de produse fizice, printre care :— 120 milioane mc gaze naturale— 1 000 tone utilaj tehnologic pentru metalurgie— 600 bucăți autobasculante și autospeciale frigorifice— 12 milioane lei mijloace de automatizare electronice— 15 milioane lei produse ale industriei electrotehnice— 20 milioane lei utilaje pentru construcții și lucrări de drumuri— 500 mc prefabricate din beton-armat— 1 milion mp geamuri trase— 2 000 mc cherestea— 25 milioane lei mobilier din lemn— 1 milion mp țesături tip lină— 500 mii bucăți tricotaje— 125 milioane lei confecții textile— 15 milioane lei sticlărie menaj.2. în activitatea de export se vor depăși prevederile planului cu cel puțin 100 milioane lei, acționindu-se pentru adaptarea operativă a producției la cerințele pieței externe, reproiectarea constructivă a produselor și creșterea cu 5 la șută față de anul trecut a ponderii produselor destinate exportului în producția-marfă industrială, prin intensificarea contractării și lichidarea stocurilor de export, pregătirea tehnologică și lansarea în fabricație, asigurarea cu prioritate a bazei tehnico-materiale și a forței de muncă cu înaltă calificare, execuția de calitate superioară a produselor, livrarea lor la termenele contractate și în devans. Toate acestea vor asigura realizarea, pină la 15 decembrie, a tuturor contractelor încheiate cu partenerii externi pentru anul 1989.3. Acționînd cu răspundere și perseverență pentru înfăptuirea prevederilor programelor de perfecționare a organizării și modernizarea proceselor de producție, prin aplicarea celor 1 500 măsuri cuprinse in acestea, din care 300 în devans, generalizarea acțiunilor de mecanizare, automatizare și cibernetizare a proceselor de fabricație, mai buna organizare și conducere a muncii, perfectionarea pregătirii profesionale a personalului muncitor se va asigura, pe ansamblul județului, depășirea productivității muncii planificate cu 15 000 lei/persoană.4. Prin aplicarea tehnologiilor noi, prin creșterea randamentelor de utilizare și reducerea consumurilor de materii prime.

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de organizația județeană Galați a P.C.R. 

tuturor organizațiilor județene de partid și a municipiului București
(Urmare din pag. I)normele de stoc, iar 28 nu au mai apelat la credite bancare, trecind practic la autofinanțare. Au fost diminuate cu 14,4 lei Ia mie cheltuielile totale de producție comparativ cu anul 1987, iar planul de beneficii a fost depășit.Mobilizați de indicațiile, orientările și exigențele formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, în Expunerea la ședința comună, din 28—30 noiembrie 1988, în Mesajul de Anul Nou și la Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central al Partidului Comunist Român din 9—10 ianuarie a.c., pentru a cinsti cu noi fapte de muncă cele două mari evenimente ale acestui an — a 45-a \aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIV-lea Congres al partidului — oamenii muncii din județul Galați, în frunte cu comuniștii, sint ferm hotăriți să muncească cu dăruire revoluționară și înaltă răspundere patriotică pentru a înfăptui în mod exemplar sarcinile deosebit de importante ce le revin din Planul național unic de dezvoltare economico-socia- lă pe anul 1989.Cu convingerea nestrămutată in capacitatea noastră organizatorică de a acționa cu forțe sporite pentru punerea in valoare a potențialului tehnic Și uman de care dispunem, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, organizația de partid a județului Galați adresează organizațiilor județene de partid și a municipiului București, tuturor colectivelor de oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi și circulația mărfurilor o vibrantă și însuflețitoare chemare la întrecere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor in profil teritorial din Planul național unic de dezvoltare economico-socială' pe anul 1989. angajîndu-se să realizeze următoarele obiective :

I. în activitatea industrială1. Prin folosirea intensivă a capacităților de producție din siderurgie, construcția da mașini și celelalte ramuri industriale, indicii ie utilizare vor fi depășiți cu 1,5 la sută la mașini-unelte și utilaje specifice. Măsurile de perfecționare a organizării și modernizare a producției, de asigurare a bazei tehnico-materiale vor permite realizarea contractelor încheiate la intern și export și depășirea planului la producția- marfă industrială cu 1.5 la sută, concretizată în principal în următoarele sporuri la producția fizică planificată :— cocs metalurgic 50 000 tonefontă brută 60 000 tone 

materiale, combustibili și energie, se vor obține economii de :— 5 000 tone metal— 15 000 MWh energie electrică— 20 000 tone combustibil convențional.Pe această bază și prin diminuarea continuă a celorlalte categorii de cheltuieli, se va asigura reducerea sub nivelurile planificate a cheltuielilor totale la 1 000 lei pro- dupție-marfă cu 5 lei și cu 4 lei a celor materiale.în toate întreprinderile județului se va acționa pentru aplicarea măsurilor de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor. Va fi depășit cu cel puțin 5 la sută indicele planificat al produselor de calitate superioară și I în unitățile care realizează producția pe clase de calitate.5. Prin mobilizarea mai puternică a potențialului creator din industrie, cercetare- proiectare și învățămînt tehnic superior, prin generalizarea inițiativelor muncitorești și stimularea mișcării de invenții și inovații, ponderea produselor noi și modernizate în volumul producției-marfă realizate va ajunge la sfîrșitul acestui an la peste 65 la sută, față 62 la sută planificat.6. Se va acționa cu consecvență și spirit gospodăresc pentru depășirea cu cel puțin 5 la sută a planului valoric de colectare a materialelor refolosibile, colectînd peste prevederile de plan 6 000 tone produse feroase și 1 500 tone metale neferoase. Vor fi depășite cu 6 la sută prevederile de plan in domeniul recondiționării pieselor de schimb și subansamblelor.Totodată, prin aplicarea măsurilor stabilite, va spori gradul de valorificare a energiei refolosibile din sectoarele metalurgiei neferoase, chimiei, sticlăriei și construcțiilor de mașini, depășindu-se prevederile de plan în aceste sectoare cu cel puțin 8 la sută.7. Prin aplicarea fermă a principiilor au- toconducerii, autogestiunii, prin încadrarea strictă în normativele econorpico-financia- re. prevederile de plan la productia-marfă vindută și încasată vor fi depășite cu 1,5 la sută, iar volumul de beneficii planificat cu 2 la sută.
II. în activitatea

de investiții-construcții:1. Prin organizarea superioară a activității pe șantiere, creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor și îmbunătățirea indicelui de utilizare a fondului de timp, se va asigura devansarea punerii în funcțiune, cu cel puțin 30 de zile, a 25 capacități și obiective de producție industriale și agrozootehnice.2. Acționînd pentru sporirea eficienței utilizării fondurilor de investiții, prin conlucrarea strinsă a unităților de proiectare, de construcții si beneficiare, precum și prin gospodărirea judicioasă a resurselor materiale, se va asigura :— economisirea față de consumul normat a 1 500 tone ciment ;— reducerea, sub nivelul planificat, a costurilor la 1 000 lei producție de con- strucții-montaj cu 2,5 lei ;— depășirea nivelului planificat al productivității muncii în unitățile de con- strucții-montaj cu 1,5 la sută.
III. în activitatea 
de transporturi:1. Prin folosirea rațională a mijloacelor de transport auto, de mărfuri și călători, optimizarea transporturilor, îmbunătățirea activității de întreținere și reparații a parcului din dotarea unităților, prin aplicarea strictă a normativelor de utilizare a fiecărui autovehicul se vor depăși cu 2,2 la sută indicele planificat de utilizare a mijloacelor de transport auto și cu 1.5 la sută productivitatea muncii.2. Prin recondiționarea unui volum spo

— oțel— laminate finite pline din oțel— tablă și benzi zincate— profile formate la rece— prefabricate din beton— conserve legume— conserve fructe— uleiuri comestibile
70 000 tone40 000 tone500 tone1 000 tone4 000 mc1 000 tone250 tone100 tone2. Se va acționa cu toată energia pentru înfăptuirea exemplară a programelor de perfecționare a organizării și de modernizare a proceselor de producție, urmărind aplicarea la termen și obținerea eficientei prevăzute la cele 1 050 măsuri scadente în acest an, acordind prioritate ridicării nivelului tehnic și calitativ al producției prin lansarea în fabricație a unor produse noi și modernizate.Un accent deosebit se va pune pe dezvoltarea activității de cercetare, proiectare și inginerie tehnologică prin asimilarea unor noi mărci de oțeluri cu caracteristici fizico-chimice și tehnologice superioare, realizarea unor nave maritime competitive, cu consumuri reduse, îmbunătățirea calitativă și diversificarea produselor din industria ușoară și alimentară. Vor fi introduse in producție, peste plan, 20 produse noi și 45 tehnologii și va crește la 35 la sută ponderea produselor noi și modernizate.3. Prin măsurile de îmbunătățire a organizării muncii, de utilizare cu maximă eficiență a timpului de lucru, de extindere a mecanizării și automatizării, de întărire a ordinii și disciplinei sarcina de creștere a productivității muncii în industrie va fi depășită cu 1.5 la sută.4. Măsurile de introducere a unor tehnologii moderne, de reproiectare constructivă și tehnologică, de încadrare în normele de consum, de valorificare superioară și gospodărire rațională a resurselor materiale și energetice vor conduce la economisirea față de plan a : ’— 6 500 tone metal ;— 20 000 tone combustibil convențional ;— 20 000 mii kWh energie electrică.îmbunătățirea randamentelor de utilizare, reducerea consumurilor materiale și energetice, aplicarea unui regim sever de economii în toate fazele proceselor de producție, urmărirea pe baza bugetelor de venituri și cheltuieli a costurilor de producție vor asigura diminuarea cheltuielilor totale la 1 000 lei producție-marfă cu 6 lei față de cele planificate și a celor materiale cu 5 lei.5. Se va acționa cu răspundere pentru îndeplinirea programelor de recuperare și refolosire a materialelor și pieselor de schimb, planul valoric pe județ de colectare a materialelor recuperabile va fi depășit cu 5 Ia sută, prin preluarea supli

rit de piese de schimb și subansamble, precum și prin economisirea a 220 tone combustibil se va realiza o reducere a cheltuielilor, la 1 000 lei venituri brute, cu 2,5 lei.
IV. în domeniul desfacerii 
mărfurilor și prestărilor 

de servicii către populație :1. Se va acționa pentru înfăptuirea integrală a programelor de autoconducere și autoaprovizionaie teritorială, pentru asigurarea tuturor resurselor, in vederea bunei aprovizionări a populației cu produse a- groindustriale și bunuri industriale de consum.2. Se vor lua măsuri pentru îmbunătățirea calității preparatelor și semiprepa- ratelor culinare, diversificarea gamei sortimentale a acestora și depășirea prevederilor planului cu 5 la sută.3. Prin dezvoltarea rețelei cu 86 unități noi. diversificarea și modernizarea serviciilor se vor depăși sarcinile de plan la prestările de servicii către populație cu cel puțin 2,5 la sută.4. Se va acționa pentru reducerea cu 2,0 la sută a cheltuielilor de circulație și pentru creșterea beneficiilor unităților comerciale.în scopul înfăptuirii neabătute a acestor obiective, organizația județeană de partid va acționa cu fermitate revoluționară, așa cum a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești din 28—30 noiembrie 1988, astfel incît să întărim spiritul revoluționar. răspunderea față de îndeplinirea și depășirea planului, ordinea și disciplina în toate domeniile și sectoarele. în centrul activității tuturor organelor și organizațiilor de partid, a organelor de conducere colectivă vom situa cu consecventă înfăptuirea programelor prioritare cu privire la perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor,: creșterea competitivității acestora pe piețele externe, valorificarea superioară a resurselor materiale și energetice, sporirea e- ficienței și rentabilității în toate sectoarele vieții economico-sociale.încredințați că întrecerea ce se va desfășura intre organizațiile județene de partid, în 1989, va constitui un puternic factor mobilizator, asigurînd ridicarea pe noi trepte, calitativ superioare, a activității consacrate înfăptuirii exemplare a mărețelor obiective ale actualei etape de dezvoltare, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Sibiu se angajează să nu precupețească nici un efort, să traducă exemplar în viață sarcinile ce le revin în profil teritorial din hotărîrile Congresului al XUI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, aducîndu-și astfel contribuția la ridicarea scumpei noastre patrii pe noi culmi de progres și civilizație.Cu convingerea că toate organizațiile județene de partid, precum și organizația de partid a municipiului București vor răspunde cu însuflețire la această chemare, pentru a obține rezultate superioare în toate domeniile de activitate ale economiei noastre naționale, adresăm tuturor colectivelor de oameni ai muncii chemarea pentru a obține, în cinstea marilor evenimente ale acestui an — Congresul al XIV-lea al gloriosului nostru partid și cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de e- liberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă —, cele mai bune realizări, răspunzind astfel grijii pe care o poartă tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit și stimat al partidului și statului nostru, fiecărui județ al țării, e- conomiei naționale, ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.
COMITETUL JUDEȚEAN SIBIU 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

mentară a 12 mii tone fier vechi, 1 500 tone fontă, 300 tone neferoase și alte materiale. Programul de recondition are a pieselor de schimb și subansamblelor va fi depășit cu cel puțin 5 la sută.Se vor întreprinde acțiuni speciale pentru creșterea gradului de recuperare a resurselor energetice refolosibile cu 2 procente față de plan, precum și pentru elaborarea unor programe riguroase de folosire a biogazului, energiei solare și a vintului.6. Aplicarea fermă a autoconducerii și autogestiunii economico-financiare, încadrarea strictă in normativele planificate vor asigura depășirea planului la producția- marfă vîndută și încasată și a planului de beneficii cu cel puțin 3 Ia sută, stocurile supranormative se vor diminua cu un miliard lei, imobilizările în facturi și debite se vor reduce cu 500 milioane lei, iar volumul de credite nerambursate în termen se va micșora cu 1.6 miliarde lei. Toate aceste acțiuni se vor solda cu încadrarea în normele de stoc a unităților economice și autofinanțarea integrală prin renunțarea la creditele bancare.
II. în activitatea de export:1. în toate unitățile economice se va acorda o atenție prioritară exportului prin diversificarea continuă a producției, contractarea și livrarea la termenele din contracte a producției destinate exportului, creind astfel condiții pentru depășirea planului de export cu cel puțin 5 la sută.2. Se vor lua măsuri pentru vămuirea integrală și expedierea pină la 15 decembrie a întregii producții contractate pe anul 1989.3. Vom amplifica acțiunile pentru creșterea competitivității pe piața externă a produselor realizate în județ, adaptin- du-ne rapid la cerințele acesteia, cu mărfuri cu performanțe tehnice superioare, avind un grad ridicat de valorificare a resurselor materiale și o eficientă valutară sporită, în special la produsele siderurgice, navale, echipament naval, fire și țesături, mobilier din lemn și altele.4. Vom organiza noi secții de producție și vom intensifica preocupările pentru creșterea participării la export cu noi sortimente. astfel ca ponderea exportului să ajungă la cel puțin 25 la sută din totalul producției pe județ.

III. în activitatea 
de investiții-construcții:1. Perfecționînd activitatea de conducere și organizare a lucrului pe șantiere, intensificînd ritmul de execuție prin ex

tinderea mecanizării șl Industrializării lucrărilor. îmbunătățirea utilizării mijloacelor tehnice și a forței de muncă, întărirea răspunderii la livrarea utilajelor și echipamentelor, vom devansa punerea în funcțiune cu cel puțin 30 de zile a unui număr de 40 capacități industriale și agricole.Vom da în folosință oamenilor muncii în totalitate apartamentele planificate pe anul 1989, asigurindu-se condiții ca 500 din acestea să fie realizate în devans cu 30 de zile față de termenele planificate.2. Se va accentua conlucrarea dintre unitățile de construcții-montaj, beneficiarii de investiții și institutele de proiectare în scopul creșterii eficientei în utilizarea mijloacelor tehnice, materiale și financiare destinate investițiilor, avind drept urmare creșterea productivității muncii planificate în construcții cu cel puțin 2 la sută, economisirea față de consumurile normate a 5 000 tone ciment și diminuarea costurilor la 1 000 lei producție de con- strucții-montaj cu cel puțin 3 lei față de nivelul planificat.
IV. în activitatea 
de transporturi:1. în transportul feroviar se va asigura satisfacerea integrală a tuturor cererilor de transport de mărfuri și călători în condiții de deplină siguranță și regularitate, prin folosirea rațională a capacităților de transport concretizate în depășirea planului la tonajul mediu brut cu un procent, creșterea vitezei comerciale la trenurile de marfă și a productivității locomotivelor cu 0,5 la sută. Se va îmbunătăți rulajul vagoanelor de marfă cu un procent și va fi redus timpul planificat de staționare a vagoanelor și locomotivelor în reparații cu .2 la sută. Consumul de combustibil va fi diminuat cu cel puțin 300 tone, iar cel de energie electrică cu 200 000 kWh față de nivelurile planificate.2. în transportul fluvial se vor lua măsuri pentru creșterea cu 2,2 la sută a indicelui de utilizare a flotei și a instalațiilor portuare, depășirea volumului de mărfuri transportate cu 2 la sută și a numărului de călători transportați cu 5 la sută, a manipulărilor de mărfuri cu 2 la sută. Productivitatea muncii va spori cu

întreprinderea minieră Paroșeni către toate unitățile de extracție a cărbunelui din SubteranSituind la baza întregii lor activități transpunerea neabătută in practică a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-Iea și Conferinței Naționale ale partidului, ac- ționînd cu înaltă răspundere comunistă, în spirit revoluționar pentru înfăptuirea exemplară a indicațiilor și orientărilor de inestimabilă valoare teoretică și practică formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general ai partidului. în Tezele din aprilie, oamenii muncii de la întreprinderea minieră Paroșeni au extras și livrat economiei naționale, in primii trei ani ai actualului cincinal, 247 000 tone huilă peste prevederile de plan.Rezultatele remarcabile pe care le-a obținut colectivul nostru in această perioadă, îndeosebi în anul 1988, cînd pentru prima dată în Istoria întreprinderii s-au realizat peste 1 100 000 tone cărbune cocsifieabil, le datorăm sprijinului direct și permanent, grijii statornice pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, minerul de onoare al țării, o acordă modernizării industriei extractive prin promovarea largă a progresului tehnic, introducerea și extinderea metodelor moderne de exploatare, prin mecanizarea, automatizarea și robotizarea lucrărilor din subteran.Puternic mobilizați de tezele, conceptele și orientările cuprinse în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, de vibranta chemare pe care secretarul general al partidului a adresat-o întregii națiuni, de a face din anul 1989 anul unor realizări de virf in toate domeniile de activitate, minerii din Paroșeni, în frunte cu comuniștii, adresează tuturor colectivelor de muncă din unitățile de extracție a cărbunelui din subteran o însuflețitoare chemare la întrecerea socialistă pe anul 1989, angajîndu-se să realizeze următoarele :1. Depășirea planului la producția de cărbune cocsifieabil cu cel puțin 50 000 tone, prin :— materializarea integrală și în devans a tuturor măsurilor prevăzute în programul de perfecționare a organizării și de modernizare a producției ;— punerea în funcțiune cu cite 30 zile înainte de termenul stabilit a două abataje frontale de mare capacitate, echipate cu complexe mecanizate ;— realizarea, peste prevederi, a cel puțin2 000 mc la lucrările de deschidere și a3 000 mc la lucrările de pregătiri.2. Depășirea prevederilor de plan la productia-marfă vindută și încasată cu cel
întreprinderea de mașini grele București către toate întreprinderile din industria

de utilaj energetic, vagoane și material rulant, utilaj metalurgic și de construcțiiîn vibranta unitate de gînd, simțire și faptă pe care o trăiesc plenar, comuniștii, toți oamenii muncii din întreprinderea de mașini grele București aduc, cu profund respect, un înflăcărat omagiu genialului strateg și ctitor al României modeme, marelui Erou între eroii neamului, proeminentă personalitate a lumii politice .contemporane, strălucit militant revoluționar și promotor neobosit al cauzei socialismului și păcii în lume, tovarășul Nicolae Ceaușescu, urîndu-i din inimă, cu prilejul apropiatei aniversări a zilei de naștere și a peste 55 de ani de activitate revoluționară, ani mulți cu sănătate, putere de muncă, pentru a ne conduce cu aceeași înțelepciune și cutezanță spre visul nostru de aur — comunismul.Mîndri de marea ctitorie — întreprinderea de mașini grele — demnă de epoca pe care o trăim și care poartă amprenta gîn- dirii și forței novatoare a personalității secretarului general al partidului, comuniștii, toți oamenii muncii din întreprinderea noastră exprimă cu profund respect cele mai calde mulțumiri și întreaga lor gratitudine mult iubitului și stimatului conducător al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, pentru grija permanentă pe care o poartă dezvoltării economico-sociale a țării, ridicării ei pe culmile progresului și civilizației socialiste.Puternic mobilizați de istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-Iea și Conferinței Naționale ale partidului, de tezele, sarcinile și orientările de excepțională însemnătate reieșite din Expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și a organizațiilor de masă și obștești, colectivul întreprinderii de mașirii grele București este ferm hotărît să acționeze cu înaltă răspundere comunistă, revoluționară pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce îi revin din Planul național unic de dezvoltare economico-socială a țării pe anul 1989, a programelor prioritare din economie și cheamă la întrecere so

4 la sută față de plan prin utilizarea tehnologiilor moderne de paletizare. pache- tizare și conteinerizare. Se va asigura reducerea timpului de staționare sub operare a navelor cu 20 la sută față de durata normată și va crește gradul de folosire a timpului de lucru cu 2,5 la sută. Consumul de combustibili se va reduce cu 250 tone, iar cel de energie electrică cu cel puțin 25 000 kWh, economii care, împreună cu măsurile de gospodărire eficientă a fiecărei nave și instalații, va conduce la depășirea beneficiilor planificate cu 6 la sută.3. în transportul auto se vor depăși, față de plan, indicii de utilizare a capacității autovehiculelor și a productivității muncii cu 2 la sută. Prin recondiționarea unui volum sporit de piese de schimb și subansamble, precum și prin economisirea a 150 tone combustibil convențional și a 200 000 kWh de energie electrică, se va realiza o reducere a cheltuielilor la mia de lei venituri brute cu 2,5 lei.
V. în domeniul desfacerilor 

de mărfuri și prestărilor 
de servicii pentru populație1. Se vor desfășura acțiuni energice în unitățile agricole, industriale și comerciale, precum și la gospodăriile populației pentru îndeplinirea integrală și in termenele prevăzute a prevederilor programului de autoconducere și aytoaprovizionare, asi- gurindu-se resursele necesare unei aprovizionări diversificate și raționale cu produse agroalimentare, precum și cu bunuri industriale de larg consum.2. Se vor lua măsuri pentru diversificarea sortimentală și calitativă a producției de preparate și semipreparate culinare și depășirea cu 5 la sută a prevederilor din programele aprobate.3. Activitatea de prestări de servicii se va dezvolta prin înființarea a încă 80 unități, cu noi servicii solicitate de populație, asigurîndu-se depășirea planului cu 2 la sută.4. Cheltuielile de circulație vor fi reduse 

puțin 6 milioane lei. iar la producția netă cu 2 milioane lei, în condițiile onorării ritmice a tuturor contractelor încheiate cu beneficiarii.3. Creșterea, peste sarcina planificată, a productivității muncii, calculată pe baza producției-marfă, cu 3 la sută, prin :— sporirea vitezelor medii de avansare cu 5 la sută Ia abatajele frontale și cu 7 la sută la lucrările de pregătire față de vitezele planificate ;— îmbunătățirea indicelui de folosire a timpului de lucru al personalului muncitor cu 1,5 la sută fată de realizările anului 1988 ;— cuprinderea în cursurile de perfecționare profesională a 650 de oameni ai muncii, precum și policalificarea a 60 de muncitori în meserii înrudite.4. îmbunătățirea calității cărbunelui extras cu 1 la sută față de norma admisă la indicatorul cenușă și cu 0,5 la sută Ia indicatorul umiditate, prin aplicarea inițiativei „Cercurile calității". respectarea strictă a tehnologiilor de lucru. întărirea spiritului de răspundere, a ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.5. Aplicind cu fermitate principiile mecanismului economico-financiar, încadrîn- du-ne riguros îp normativele financiare stabilite, vom reduce cheltuielile totale și materiale planificate cu 5 și, respectiv, 7 lei la 1 000 lei producție-marfă.6. Depășirea beneficiilor planificate pentru activitatea de bază cu 22 la sută.7. Prin introducerea unui regim sever de economii la fiecare loc de muncă, prin întărirea disciplinei tehnologice, vom reduce consumurile specifice normate la materialele de bază cu 4 la sută și la energie electrică cu 3 la sută. De asemenea, prin acțiunile pe care le vom organiza și la care va participa întregul colectiv, vom depăși planul de recuperare a materialelor refolosibile cu 10 la sută la aluminiu, cu 5 la sută la bronz și cu 3 la sută la fontă și cupru. Valoarea pieselor de schimb și a subansamblelor pe care le vom recondiționa în acest an se va ridica la 1,6 milioane lei.-8. Sprijinind și stimulînd aplicarea valoroasei inițiative muncitorești „Contul de economii al grupei sindicale", vom obține o economie de cel puțin 2 000 de lei pe fiecare om al muncii, ceea ce la nivelul întreprinderii reprezintă circa 5 milioane lei.9. Vom acorda o atenție deosebită îmbunătățirii condițiilor de muncă și viață ale minerilor, prin :— extinderea dotării cu aparatură și materiale de protecție a tuturor locurilor de muncă, folosirea in cele mai bune condiții a rețelei de degazare și a celei telegrizu- 

cialistă toate colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile din industria de utilaj energetic, vagoane și material rulant, utilaj metalurgic și de construcții, angajîndu-se să realizeze următoarele :1. Depășirea producției fizice planificate cu : 600 tone la utilaj metalurgic, 500 tone la bare și blocuri, 1 000 tone la oțel înalt aliat, cu 30 milioane lei la piese de schimb ;2. Obținerea peste sarcina planificată a unei producții-marfâ și a unei producții- marfă vîndute și încasate în valoare de 80 milioane lei ;3. Producția netă va fi cu 25 milioane lei mai mare față de plan ;4. Realizarea în devans cu minimum 25 zile a tuturor contractelor pentru export și la termen a celor pentru intern ;5. Depășirea planului productivității muncii cu 2 500 lei/persoană prin realizarea integrală a măsurilor cuprinse în programul de perfecționare a organizării și modernizarea producției, prin introducerea pe scară largă a mecanizării, automatizării și robotizării, prin îmbunătățirea indicilor de utilizare a mașinilor-unelte du 1,5 la sută față de plan, aplicarea corectă a acordului global, cuprinderea in cursurile de perfecționare a peste 8 000 de oameni ai muncii și policalificarea a 650 de muncitori.6. Pe baza organizării judicioase a activității și aplicării cu fermitate a mecanismului economico-financiar, a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economice, gospodărind cu grijă baza materială existentă, vom reduce cu 25 milioane lei cheltuielile materiale și vom realiza beneficii suplimentare de 12 milioane lei ;7. Realizarea tuturor obiectivelor de investiții prevăzute în 1989 cu 30 zile înainte de termen ;8. Creșterea ponderii produselor noi și modernizate în valoarea producției-marfă cu 8 Ia sută peste prevederile de plan :9. Creșterea parametrilor calitativi ai produselor fabricate, astfel Incît la finele anului 1989 90 la sută din producție să 

cu 2 la sută prin măsuri de gospodărire rațională a mijloacelor din dotare.Organizația județeană de partid Galați va acționa cu toată fermitatea pentru înfăptuirea integrală a acestor obiective, aplicînd în viață orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru perfecționarea permanentă a stilului și metodelor de muncă, pentru întărirea spiritului revoluționar, a răspunderii față de îndeplinirea și depășirea planului. Vom mobiliza comuniștii, pe toți oamenii muncii la o activitate energică și plină de dăruire, pentru valorificarea la nivel superior a potențialului tehnic și capacității creatoare, pentru sporirea contribuției fiecăruia la realizarea programului de dezvoltare intensivă a acțiunilor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ, al produselor, creșterea mai accentuată a productivității muncii și reducerea cheltuielilor materiale și de muncă.Vom desfășura o muncă sistematică de implicare directă a organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii în rezolvarea problemelor prioritare ale producției, pentru sporirea exportului și competitivității produselor românești, pentru continua creștere a eficienței economice și întărirea proprietății socialiste.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Galați, ferm convinși că întrecerea ce va avea loc în anul 1989 între organizațiile județene de partid va constitui un puternic stimulent în ridicarea pe noi trepte, superioare a activității politico-Organizato- rice consacrate înfăptuirii exemplare a marilor obiective ale actualei etape de dezvoltare, se angajează să nu precupețească nici un efort, să traducă in viață in mod exemplar sarcinile ce le revin in intimpi-, narea celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresului al XIV-lea al partidului, să răspundă cu noi fapte de muncă îndemnurilor insuflețitoa- re adresate întregii noastre națiuni de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit și stimat al partidului și poporului nostru.
COMITETUL JUDEȚEAN GALATI 
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metrice, îmbunătățirea aerajului, întărirea controlului atmosferei în subteran, întreținerea căilor de acces și respectarea strictă a normelor de protecție a muncii, măsuri care vor conduce la creșterea gradului de securitate a muncii ;— trimiterea unui număr de. 600 mineri în stațiunile balneoclimaterice și în stațiunile de odihnă ;— îmbunătățirea dotării centrului de recuperare a capacității de muncă, lărgirea bazelor sportive, extinderea și modernizarea taberei de pe Litoral.10. Organele și organizațiile de partid, organizațiile de sindicat și U.T.C., consiliul oamenilor muncii vor acorda o atenție deosebită intensificării muncii politico-ideolo- gice și cultural-educative în scopul ridicării continue a conștiinței socialiste a întregului personal muncitor, întăririi autoconducerii muncitorești, imprimării unui puternic spirit revoluționar, de ordine și disciplină desăvîrșită la fiecare loc de muncă. Întregul colectiv va fi antrenat în acțiunile educative, de creație tehnică de masă și cultural-artistice, organizate in cadrul Festivalului național „Gintarca României".înfăptuirea exemplară a sarcinilor de .plan, a angajamentelor pe pare ni le-am ■ asumat în acest an va fi răspunsul nostru mineresc la chemarea adresată de secretarul general, al partidului, . tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a dâ țării mai rtuilt cărbune, de a ne aduce un aport sporit la dezvoltarea bazei proprii de materii prime și energetice, cinstind astfel prin fapte de muncă marile evenimente ale acestui an — cea de-a 45-a aniversare a actului istoric de la 23 August 1944 și cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.O dată cu acest angajament muncitoresc, minerii din Paroșeni aduc un cald și respectuos omagiu minerului de onoare al țării, tovarășului Nicolae Ceaușescu, genial conducător de partid și de țară, inițiatorul tuturor victoriilor noastre pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării României spre comunism, urîndu-i din inimă, cu prilejul apropiatei aniversări a zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare, multă sănătate și putere de muncă, pentru a ne conduce pe mai departe, cu aceeași dăruire și pasiune revoluționară, către culmile înalte ale progresului, spre măreția și gloria scumpei noastre patrii.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL SINDICATULUI 
COMITETUL U.T.C.

atingă parametrii tehnici calitativi de nivel mondial ridicat ;10. Prin realizarea măsurilor prevăzute în programul de reducere a consumurilor normate. prin întărirea spiritului gospodăresc lâ fiecare loc de muncă, prin respectarea strictă a disciplinei tehnologice, vom obține o economie de 2 400 MWh energie electrică. 1 500 tone combustibil convențional și 500 tone metal ;11. Prin aplicarea inițiativei: „Contul de economii al grupei sindicale" vom obține o eficiență economică de cel puțin 2 250 lei pe fiecare om al muncii, materializată in economisirea de materii prime, materiale, combustibil și energie electrică și reintroducerea in circuitul productiv, prin acțiuni de recuperare și refolosire, a unei cantități de cel puțin 3 000 tone de metal. De asemenea, vom recondiționa peste plan piese de schimb și subansamble în valoare de 12 milioane lei :12. Diminuarea cu cel puțin 5 la sută a pierderilor tehnologice admise, prin respectarea strictă a proceselor de fabricație și activitatea desfășurată de „Cercurile calității". în special la operațiile turnare- forjare. croire-debitare și sudură, creșterea răspunderii întregului personal față de calitatea muncii prestate ;13. Intensificarea activității de creație tahnico-știintifică de masă, astfel ca prin aplicarea invențiilor și inovațiilor să obținem o eficientă economică postcalculată de minimum 10 milioane lei ;14. Utilizarea timpului de lucru al personalului muncitor va crește cu cel puțin 1 la sută față de anul 1988, prin buna organizare a muncii în toate schimburile, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de munca ;15. O grijă permanentă vom acorda îmbunătățirii permanente a condițiilor de muncă și viață ale personalului muncitor prin asigurarea unui climat adecvat de lucru în toate secțiile de fabricație, îmbunătățirea activității microcantinelor, grădinițelor șl căminelor de nefamiliști.
(Continuare în pag. a V-a)
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„ACTUL
Unirea Moldovei și Munteniei, la 24 Ianuarie 1859. a fost rezultatul firesc, legic, al îndelungatei dezvoltări istorice a poporului român, al luptei sale pentru dreptul de a fi liber și stăpin în propria-i țară. Istoria românilor este istoria luptei neîncetate și a sforțării fără preget pentru unirea în același corp statal a tuturor fiilor gliei strămoșești, pentru păstrarea neatinsă a acestei uniri și pentru fructificarea valorilor ei, în interesul propășirii econo- mico-sociale, al apărării și consolidării independenței. Este un drum care începe din străfundurile istoriei românești și urcă neîntrerupt pină la încununarea Unirii, prin împlinirile naționale din 1918. Așa cum subliniază tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. „Din cele mai vechi timpuri idealurile unirii, libertății și independenței au însuflețit permanent poporul român, constituind făclia care a luminat, generație după generație, drumul spre dreptate, spre progres, spre o viată mai bună, liberă și demnă". Pe acest drum, unirea Moldovei și Munteniei se înscrie ca unul dintre momentele cruciale, care avea să constituie axul tuturor actelor și realizărilor fundamentale din epoca modernă, să amplifice și să aprofundeze lupta pentru unitatea și libertatea națională deplină.Accentuată după revoluția de la 1848, ideea de unitate a Moldovei și Munteniei a fost clar exprimată în adunările ad-hoc, din toamna anului 1857, acestea cerînd unirea Principatelor într-un singur stat cu numele de România. Convenția semnată la Paris, la 7 august 1858, de către Conferința reprezentanților celor șapte puteri, a refuzat aprobarea dezideratului fundamental al poporului român, acceptind doar ca cele două țări să se numească Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, fiecare urmind să aibă domnitori, guverne și adunări legiuitoare proprii. In fața refuzului Europei de a îndeplini vrerile poporului român, acesta a înfăptuit o adevărată revoluție națională, așa cum preconizase cu cîțiva ani mai înainte Nicolae Bălcescu.Realizarea actului istoric de la 24 Ianuarie 1859 este opera întregului popor român, toate păturile și clasele societății contribuind la aceasta. Datorită insă specificului dezvoltării țării, configurației sociale a societății românești, baza de masă a înfăptuirii unirii a fost țărănimea, secole de-a rindul principala forță revoluționară a poporului nostru, a luptei pentru libertate națională și socială, precum și muncitorimea, a- flată in plin proces de dezvoltare și afirmare, care s-a ridicat hotărit și viguros la lupta pentru marile deziderate sociale și naționale ale poporului român, abordind, totodată, o seamă de deziderate specifice condiției sale de clasă. Muncitorii din ateliere și manufacturi, tipografii, tabacii și măcelarii, meșteșugarii și calfele, lucrătorii din prăvălii au fost în primele rînduri ale luptei pentru

Susținători înflăcărați ai ideii 
unității și independenței

Lupta pentru unirea 
Principatelor desfășurată 
in Moldova ți Muntenia 
ori pe plan politico-diplo
matic international incor
porează, la loc de seamă, 
ți acțiunile oamenilor po
litici ți cărturarilor tran
silvăneni, ilustrindu-se, 
astfel, faptul că idealul 
unirii stăpinea inimile ți 
conștiințele românilor de 
pretutindeni. Contribuția 
românilor transilvăneni 
la înfăptuirea unirii 
Principatelor s-a mate
rializat fie in participarea 
lor directă la pregătirea 
și realizarea unirii, fie in 
acțiunile de solidaritate, 
inițiate ți desfășurate pe 
cuprinsul Transilvaniei.

Din rândurile partici- 
panților direcți la lupta 
pentru unire au făcut 
parte : Simion Bărnuțiu, 
Alexandru Papiu llarian, 
Damaschin Bojincă, Flo
rian Aaron, Ion Malores- 
cu, Dionisie Romano, Ga- 
vril Munteanu, Emilian 
Ștefan, Vasile Maniu și 
mulți alții, care au acti
vat in primele rinduri ale 
mișcării unioniste, înde
plinind apoi importante 
funcții în statul național 
român făurit in anul 1859, 
contribuind la consoli
darea sa politică, la dez
voltarea economiei, știin
ței, culturii și invățămin- 
tului. ■

Mișcarea de solidaritate 
cu românii de dincolo de 
Carpați, in lupta acestora 
pentru unirea Principate
lor, a cuprins un mare 
număr de transilvăneni, 
dobindind treptat un ca
racter tot mai general. 
Dintre românii transilvă
neni care s-au solidarizat 
cu frații de peste munți 
și au sprijinit lupta aces
tora pentru unire amin
tim numele lui Aron 
Pumnul, George Barițiu. 
Ilie Măcelariu, preotul 
loan Iosof din Tilișca, 
care împreună cu învă
țătorul Petru fuga de la 
școala confesională din 
aceeași localitate, juristul 
Alexandru Iebu din Ca- 
cova, protopopul loan 
Droc din Miercurea au 
luat parte la întrunirile 
ce au avut loc în casa 
juristului Ilie Măcelariu 
din Miercurea, in legătu
ră cu problema unirii 
Principatelor ți susți
nerea acesteia de către 
românii din zonă.

Izvoarele de epocă 
menționează, in același 
sens, numele cărturarului 
Zaharia Boiu, profesor 
la Seminarul pedagogic 
din Sibiu, juristului dr. 
Iacob Bologa din Marpod,
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unire. Au participat, de asemenea, diverse categorii de funcționari, intelectuali, elevi, ofițeri și soldați. Amplitudinea potențialului de luptă ăl maselor orășenești și țărănești, ca centru polarizator și stimulator al luptei poporului român pentru unire, relevă in toată măreția sa uriașa însemnătate a acestui act, capacitatea lui de înrîurire a idealurilor tuturor românilor în epoca următoare.La sfîrșitul anului 1858 și la Începutul anului următor, într-o puternică tensiune politică determinată de confruntarea dintre partida națională, unionistă, și partida conservatoare. antiunionistă, reacționară, au avut loc alegerile pentru adunările elective care urmau să desemneze noii domnitori. In Moldova, alegerile de deputați au fost favorabile partidei naționale ; in aceste condiții lupta pentru alegerea unui domn progresist care să sprijine realizarea idealurilor întregului popor avea de Ia bun inceput asigurate mari șanse de iz- bindă. Dar și în această situație masele populare din Moldova au fost masiv prezente la momentul istoric de la 5 ianuarie 1859, unde și-au spus cuvintul în favoarea unui pașoptist, Alexandru Ioan Cuza. Intr-o scrisoare către A. G. Golescu, din 19 ianuarie 1859, D. A. Sturdza. secretar al căimăcămiei Moldovei, recunoștea că votul în favoarea lui Cuza a fost acordat „prin presiunea exercitată de masa alegătorilor ve- niți din ținuturi". In ziua de 5 ianuarie, în clădirea unde avea loc ședința pentru alegerea domnitorului Moldovei și în jurul ei. pe lingă țărani se adunase un număr impresionant de locuitori ai Iașilor, din toate categoriile sociale. N. Gane relatează în „Amintirile" sale : „In ziua de 5 ianuarie 1859, zi frumoasă cu soare, tot orașul era în picioare încă de dimineață. Fiecare simțea că în acea zi are să se petreacă un fapt mare, care va lăsa urme adinei în istoria țării noastre". D. A. Sturdza sublinia că alegerea lui Cuza, la 5 ianuarie, a stîrnit o mare bucurie în capitala Moldovei. în piața publică se strinseseră aproximativ 10 000 de oameni. „Ore întregi au durat strigătele entuziaste ale poporului. De aceea, principele era așa de mișcat incit în tot timpul paradei avea lacrimi in ochi".Entuziasmul populației Moldovei pentru alegerea pașoptistului Alexandru Ioan Cuza ca domn era încă in toi, cînd în Muntenia s-au declanșat acțiunile pentru alegerea noului domnitor. Aici lupta pentru unire se desfășura în alte condiții, căci' în alegeri triumfase reacțiunea conservatoare. Partida națională de

lă". Iar cel de-al doilea, 
pentru că a inserat în pa
ginile sale poezia „Apel 
la geniul patriotic al ro
mânilor", scrisă de A. Lă- 
zărescu, „in care locuito
rii celor două Principate 
erau chemați ca (...) să 
folosească prilejul ce li se 
oferea și, printr-o strîn- 
să colaborare, să desăvâr
șească unirea".

Pe lingă publicațiile ve
nite de peste Carpați sau 
din alte țări europene, 
care militau pentru unirea 
Moldovei și Munteniei, un 
rol însemnat in menți
nerea și cultivarea in 
rîndurile românilor arde
leni a unui climat de so
lidaritate cu lupta unio
nistă a fraților de dincolo 
de munți l-au avut zia
rele și publicațiile româ
nești din Transilvania. 
Dintre ele amintim „Te
legraful român" șt „Ga
zeta Transilvaniei", care, 
număr de număr, publi
cau știri din „Principate
le Dunărene", informând 
publicul despre mersul 
luptei pentru unire, atit 
în Muntenia și Moldova, 
cit și in străinătate. Re- 
ferindu-se la cele două 
ziare, Direcția poliției din 
Sibiu aprecia că au „o 
coloratură național-roma- 
nească" și că desfășoară 
o intensă activitate de 
propagandă unionistă in 
rîndurile românilor arde
leni.

Starea de spirit a ro
mânilor transilvăneni era 
expresiv ilustrată și de 
corespondența lor. Astfel, 
intr-un raport al poliției 
din Blaj, din iunie 1857, 
se arăta că aceasta,- cu 
prilejul unei percheziții 
efectuate la domiciliul 
lui Mihai Gusu, profesor 
la gimnaziul din Blaj, a 
găsit o bogată corespon
dență particulară cu ca
racter subversiv, care a 
și fost confiscată. După 
cum se relata, unele din 
scrisori proveneau de la 
Ion Isrăilescu din Galați, 
un militant unionist, șt de 
la Ilarie Dancăș, student 
la Academia de drept din 
Sibiu. Din conținutul scri
sorilor rezulta că profe
sorul Mihai Gusu și stu
dentul Ilarie Dancăț „se 
declară partizani înfocați 
ai ideii unui regat uni
tar și independent al 
României și că nutresc o 
ură pătimașă față de re
gimul habsburgic". Iar 
la interogatoriul luat lui 
Ilarie Dancăș. acesta 
spunea „că dorește din 
suflet unirea Principate
lor dunărene, nutrind 
speranța că pe urmă, cu 
timpul, li se vor alătura

profesorului Ioan Popes
cu din Sibiu, al învățăto
rului loan Brote din Ră
șinari, al lui loan Hannia, 
profesor și director al Se
minarului pedagogic din 
Sibiu, Dumitru Andronic, 
Visarion Roman, amindoi 
din Sibiu, profesorului 
Mihai Gusu, din Blaj, și 
studentului Ilarie Dancăș, 
de la Academia de drept 
din Sibiu, și mulți alții. 
Concludent în această 
privință este faptul că in
tr-un raport al poliției si- 
biene, din anul 1858, se 
arată ci intelectualii ro
mâni din oraș se întru
nesc în casa lui Ioan Po
pescu, unde discută pro
bleme care privesc ideea 
„daco-românismului".

Autoritățile habsburgi- 
ce, nemulțumite de puter
nicul ecou al ideilor unio
niste in Transilvania, 
precum și de atitudinea 
populației românești din 
această provincie, favo
rabilă unirii, și, temin- 
du-se de „exemplul pe 
care l-ar fi oferit un po
por liber așezat la fron
tierele Transilvaniei și 
Bucovinei, popor născut 
din aceiași părinți și vor
bind aceeași limbă, avind 
aceleași obiceiuri și ace
leași idei, ca și românii 
supuși Austriei, și puțind 
foarte ușor să le întindă 
mina", — cum releva un 
document al epocii — au 
interzis pătrunderea in 
Transilvania a cărților, 
revistelor și ziarelor — 
în general a tipăriturilor 
— realizate in străinăta
te, in care se aborda pro
blema unirii Principate
lor ; au intensificat cen
zura asupra publicațiilor 
din interior, interzicind 
orice lucrare, studiu sau 
articol referitor la unirea 
țărilor române de peste 
Carpați ; au amplificat 
măsurile polițienești spre 
a face imposibilă orice 
manifestare cu caracter 
unionist.

La 25 aprilie 1857, Di
recția poliției din Sibiu a 
sechestrat astfel nr. 26 al 
ziarului ..Secolul" și nr. 
34 al suplimentului aces
tuia, intitulat „Albumul 
literar", ce apăreau ta 
București pentru că 
aveau caracter unionist. 
Primul dintre ele cuprin
dea un articol scris de 
Grigore R. Bossueceanu, 
prin care acesta ii sfătuia 
pe români ca la alege
rile pentru Adunarea ad- 
hoc „să procedeze cu gri
jă, incit interesele țării ți 
dorința poporului, anume 
unirea celor două Princi
pate, să devină realizabi
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la București nu o putea infringe de- cît cu sprijinul maselor populare, aceleași care, ia 1848, deciseseră și victoria în revoluție. Ca atare, elementele revoluționare, înaintate, unioniste, au apelat la sprijinul maselor orășenești și țărănești. Astfel, încă la 20 ianuarie 1859, după cum subliniază istoricul T. W. Riker, „țăranii fuseseră îndemnați de Partidul Național să se strîngă în jurul sălii unde se ținea Adunarea și să manifesteze". In vederea atragerii maselor țărănești, partida națională a recurs și la sprijinul fostului deputat al țăranilor în Adunarea ad- hoc, Mircea Mălăeru. La 18 ianuarie 1859, acesta a mobilizat pe sătenii din preajma Capitalei pentru a pătrunde in București, spre a infringe opoziția' partidei conservatoare.Evenimentele care au avut loc îh București, in preajma zilei de 24 ianuarie 1859, precum și în acea memorabilă zi, argumentează că lupta pentru unire a orășenimii și a țărănimii era o mișcare de masă, o adevărată revoluție pentru întemeierea statului național român. Chiar în ajunul deschiderii lucrărilor Adunării elective, la 21 ianuarie, o informație preciza că în Capitală vor veni numeroși săteni pentru a sprijini alegerea unui domnitor pașoptist. In aceeași zi, de 21 ianuarie, autoritățile centrale reacționare dădeau ordin să fie trimise trupe in diverse comune din județul Ilfov, unde emisari ai partidei naționale îi mobilizau pe țărani pentru a veni în București. Cu toate piedicile puse de autorități, truditorii ogoarelor nu numai din satele vecine Bucureștilor. ci și din județele Ilfov și Dîmbovița, au reușit să intre în Capitală, treptat, treptat, in zilele următoare, de 22 și 23 ianuarie, și, împreună cu populația bucureșteană, să pună stăpînire pe oraș.Un rol de mare însemnătate pentru desfășurarea evenimentelor din zilele de 21—24 ianuarie, care au dus la dubla alegere a lui Cuza. I-au avut masele populare bucureștene. Elementele proletare, scria militantul comunist Lucrețiu Pătrășcanu, au sprijinit „fără îndoială negus- torimea și păturile orășenești. Presiunea exercitată însă de populația Bucureștiului în zilele de 21—24 ianuarie 1859, ca să constrîngă majoritatea boierească a adunării să-și dea votul pentru Cuza, era tocmai presiunea elementului muncitoresc". Această populație, împreună cu masele de țărani, a ocupat strada în noaptea de 23 spre 24 și tot ea, prin manifestațiile făcute în fața adunării, a impus Unirea. Ca și in 1848, și în ianuarie 1859 tot tabacii au fost în primele rînduri ale maselor 

a declarat 
este parti- 
sprijinitorul 

na- 
asupra

și. românii din Transilva
nia".

Din rindul numeroșilor 
cărturari ardeleni care 
au militat cu dăruire și 
pasiune pentru unirea 
Moldovei cu Muntenia, 
solidarizindu-se cu ro
mânii de peste munți, 
face parte și juristul Io
sif Sterca Șuluțiu. năs
cut in Cimpeni și domici
liat in Sibiu. Acesta, pe 
la sfîrșitul anului 1858 și 
începutul lui 1859. pe 
cind era funcționar pu
blic la Dumbrăveni, dind 
dovadă de mult curaj și 
patriotism, 
public că 
zaiiul și 
înfăptuirii idealului 
țional. Informat 
atitudinii lui Iosif Sterca 
Șuluțiu, guvernatorul mi
litar al Transilvaniei, 
prințul Friedrich von 
Lichtenstein, l-a avertizat 
în scris, prin ordinul gu
vernamental nr. 2 316 din 
1 iunie 1859, că nu mai 
este demn de încredere și 
oricînd poate fi destituit. 
„Atitudinea dumneavoas
tră politică — se arată in 
acest ordin — a fost 
caracterizată Prezidiului 
Guvernământului drept 
nedemnă de încredere, 
întrucit dumneavoastră nu 
v-ați sfiit a vă declara
adept al unirii Moldo- 
Valahe (...). Prin prezen
ta sinteți somat în modul 
cel mai serios ca pe 
viitor să adoptați o atitu
dine de strictă loialitate 
și să evitați tot ce e de 
netolerat în atitudinea 
unui funcționar al Prin
cipatului. In caz contrar, 
urmind a suporta imedia
ta dumneavoastră 
tuire. 
natorul 

' După 
ordin
Sterca Șuluțiu a răspuns 
in scris : „Pentru că nu 
m-am înfiorat a mă în
sufleți pentru unirea 
Moldovei cu Valahia, am 
primit de la guvernatorul 
principele Lichtenstein un 
decret prin care mă ame
nință cu destituirea din 
oficiu, dacă nu mă voi sili 
a-mi însuși o purtare mai 
loială". Iar peste 46 de 
ani, în 1906, referindu-se 
la acest ordin, el adăuga : 
„Cum de nu m-am înfio
rat de a mă mărturisi și 
de a mă arăta ca parti
zan al unirii Moldovei cu 
Valahia 7 Ei bine, frate I 
— răspunde tot dinsul : 
Nu vezi că nu-s fricos 
deloc !"

desti-
Semnat : guver- 

Lichten stein", 
primirea acestui 
ultimativ, Iosif

Dr. Paul ABRUDAN
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populare care militau pentru un domn al partidei naționale și pentru unire. Alături de ei s-au situat măcelarii, precum și meșteșugarii și calfele acestora, cei mai hotăriți fiind cizmarii. De asemenea, au participat elevi din ultimele clase de liceu și studenți ai școlilor superioare. Din rîndurile negustorilor, pe primele locuri s-au situat cei mici și mijlocii. Au mai fost și locuitori ai mahalalelor care se ocupau, în parte, .și cu agricultura^ precum și diferite categorii de funcționari și intelectuali. Acțiunea fermă a țărănimii și a populației orășenești in favoarea unirii avea un. puternic sprijin șl in rîndurile. armatei, care era. constituită, în marea ei majoritate, din țărani.încă din prima zi a dezbaterilor din adunarea electivă, la 22 ianuarie 1859, masele orășenești și țărănești s-au adunat in număr impresionant pe dealul Mitropoliei și în jur. In acele momente, scria N. T. Orășanu, „Poporul nu mai prezenta o adunătură de oameni, ci o mare vie ale cărei valuri abia se puteau mișca și care amenința să năvălească pe uși și pe ferestre în cameră, ca să-și susție drepturile și principiul său".Știrile despre o posibilă asaltare a Capitalei de către masele de țărani au înspăimintat pe antiunio- niști. Prezența mai multor mii de țărani în noaptea de 23—24 ianuarie pe străzile Capitalei și conjugarea acțiunilor maselor orășenești și țărănești au anihilat orice inițiativă a partizanilor vechilor rinduieli, insu- flind, totodată, curaj deputaților partidei naționale.La vestea alegerii lui Alexandru Ioan Cuza și ca domn al Țării Românești, miile de bucureșteni și țărani au ovaționat această alegere. Ziarul „Naționalul" din 25 ianuarie 1859 descrie astfel entuziasmul maselor populare la aflarea veștii dublei alegeri a lui Cuza : „Cine poate descrie bucuria universală, ce. ca printr-o electricitate, se răspindi în toată Capitala, in toată țara. Cine poate exprima mulțumirea generală ce se afla desemnată pe toate fețele, în toate figurile". In București, la acest eveniment au participat peste 50 000 de oameni, țărani care s-au ridicat să-1 susțină pe noul ales. Un entuziasm de mari proporții a cuprins populația din Muntenia și Moldova cînd s-a aflat că și la București a fost ales același domn. Alexandru loan Cuza. Unirea Munteniei și Moldovei a fost primită cu cea mai mare bucurie și in provinciile românești aflate atunci sub sfăpîniri străine, fiind considerată un nou pas înainte în lupta pentru reîntregirea neamului. Biruința istorică de la 24 ianuarie 1859 a fost așadar rezultatul luptei duse de întreg poporul român, adevăr ne care, memorabil, avea să-l exprime Mihail Kogălniceanu in ședința Camerei din 9 februarie 1863 : „Unirea e actul energic al întregii națiuni... Unirea națiunea a făcut-o".
1

Prof, univ. dr. 
Constantin CORBU

NOI FILME 
DOCUMENTAREFestivalul național „Cîntarea României" se dovedește a fi un permanent cadru stimulativ al cercetării științifice și in rindul tinerei noastre generații, fapt ilustrat și de noul documentar al Studioului „Alexandru Sahia" intitulat „Coordonate ale creativității". Filmul prezintă aspecte ale cercetărilor finalizate de cadrele didactice și studenții Facultății de e- lectronică din cadrul Institutului politehnic București.O altă tematică de interes — ultimele date obținute cu ajutorul sondelor spațiale și telescoapelor, date ce contribuie la o mai exactă înțelegere a legilor ce guvernează traiectoriile planetelor — abordează și documentarul „Planeta Terra pe traiectoria ei galactică". (Agerpres)

Una dintre cerințele subliniate pregnant de conducerea partidului, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este ca școala, învățămintul in general să constituie unul din factorii hotăritori în educarea și formarea conștiinței revoluționare a tineretului, in dezvoltarea spiritului patriotic, a dragostei de muncă, de adevăr, de dreptate, a hotăririi de a acționa in toate împrejurările ca revoluționari, de a servi întotdeauna cauza socialismului. a progresului economic și social.— In deplină concordanță cu aceste cerințe, unitățile de in- vățămint din județul Argeș se preocupă tot mai intens de legarea tot mai strînsă a școlilor de întreprinderile din industrie și agricultură, de unitățile de cercetare, unde elevii au posibilitatea să cunoască direct viitorul lor loc de muncă și să se obișnuiască cu ordinea și disciplina impuse de fluxul producției — ne spune tovarășul Constantin Bujdoiu, inspector general adjunct la Inspectoratul școlar județean Argeș. In acest scop, școlile, in deplin acord cu unitățile patronatoare, au adoptat măsuri privind pregătirea tineretului în profiluri largi, creșterea rolului disciplinelor fuhdamentale în pregătirea in meserie, intensificarea programelor de policalificare și destinarea de specialiști care să conducă cu competență acțiunea de pregătire profesională. Alte măsuri vizează corelarea instruirii cu pregătirea științifică fundamentală, social-po- litică și culturală. In scopul perfecționării colaborării dintre școli și unitățile economice, periodic se organizează brigăzi de îndrumare și control, schimburi de experiență, precum și alte acțiuni menite să influențeze pozitiv practica în producție ; totodată, sint inițiate analize privind calitatea forței de muncă și încadrarea în producție a absolvenților, modul de organizare și dezvoltare a bazei materiale de instruire. Pentru obținerea de rezultate pozitive în pregătire ș-a perfecționat colaborarea dintre unitățile de învățămint șl cele economice patronatoare. acestea din urmă manifestind mai mult Interes in crearea de condiții tehnico-materia- le. de încadrare cu personal tehnic de specialitate corespunzător, asigurarea cu lucrări conform cerințelor programelor școlare, a indicatorilor tarifari de încadrare, precum și a programelor de modernizare a producției.
— Cum arată aceste ateliere, ce

Teatrul de stat Valea Jiului din municipiul Petroșani Foto : S. Cristian
Luminile sceneiCoordonată spirituală fundamentală a revoluției noastre socialiste, viața culturală de pe tot întinsul țării se află în continuă efervescentă, mobilizînd energii creatoare și atrăgind în fasciculul ei de lumină mase tot mai largi de oameni ai muncii, de toate virstela și categoriile. în numeroase județe și localități ale țării, „Zilele culturii" au devenit manifestări periodice cu o solidă și bogată tradiție, înmănunchind sub această / generoasă emblemă acțiuni diverse ca factură, menite a contribui la intensificarea procesului de educare a publicului larg în spiritul idealurilor societății noastre socialiste, lâ dinamizarea operei de formare a conștiinței revoluționare, a omului nou. Pentru a XVIII-a oară, de pildă, la sfirșitul anului trecut, la Reșița și in întreg județul Caraș-Severin. a avut loc o a- semenea manifestare, integrată Festivalului național „Cintarea României", cadru stimulator pentru afirmarea și valorificarea potentelor creatoare ale poporului nostru în toate domeniile de activitate. La Reșița, sub genericul „Zilele culturii — Permanente reșițene", la Bocșa, la Moldova Nouă, la Oravița. Anina, Caransebeș, numeroase acțiuni pluriforme, cu caracter educativ, au polarizat interesul unui public numeros in jurul unei tematici bogate, in care istoria constituia argument al înțelegerii actualității, relevînd continuitatea idealurilor de libertate, unitate și independentă națională ale poporului nostru, valorificînd tradițiile de muncă specifice locului și deschizind, totodată, o amplă perspectivă asupra viitorului, in lumina tezelor și orientărilor cuprinse in cuvintările secretarului general al partidului.în mod firesc, in cadrul acestor nuineroase acțiuni educative. Teatrul de stat din Reșița și-a făcut remarcată prezența semnificativă, sub genericul, devenit și el tradițional. „Luminile scenei reșițene". De altfel, teatrul Cetății de foc. care in curînd va aniversa patru decenii de activitate, constituie o prezență constantă și eficientă, In tot timpul anului, nu numai Ir* oraș, ci în întregul județ, prin frecventele turnee și deplasări pe care le efectuează. Fiind unica instituție profesionistă de spectacole a județului, sarcinile și răspunderile ! sale in difuzarea culturii teatrale în rînduri cit mai largi ale populației sporesc în mod evident. De aceea, uimește, oarecum, numărul mic al pieselor aflate în repertoriul său curent. Dar faptul că Instituția exploatează la maximum fondul de spectacole existent. îm- părțindu-și activitatea între sediu și celelalte localități ale județului. poate fi o dovadă de înțelepciune și de folosire echilibrată, chibzuită, a potențialului colectivului. în această mică zestre repertorială, dramaturgia originală este preponderentă, teatrul avind meritul de a lansa în premieră absolută piese noi, printre care „Casa cu vise" de Petru Vintilă și „Hoțul sentimental" de Tudor Popescu sint cele mai recente. In repertoriu mat figurează „Proștii sub clar de lună" de Teodor Ma- zilu, „Sorana" de Tudor Popescu, piesa pentru copii „Cătălin cel

noutate prezintă față de cele din 
ș'coli ?— Ele sint dotate cu utilaje și asistentă tehnică la nivelul liniilor tehnologice din întreprinderile respective. Este drept că unele școli se prezintă și anul acesta cu ateliere încă necorespunzătoare ca spațiu și dotare, față de posibilități. Intre ele. liceul „Dinicu Golescu" . Liceul de filologie-istorie din Cimpulung, liceele „Nicolae Bălcescu" și „Zinca Golescu" din Pitești. O latură componentă a pregătirii tehnico-productive o constituie și consolidarea cunoștințelor teoretice 

Pregătirea elevilor, 
strîns legată de cerințele 

vieții, ale producției
prin aplicații practice realizate In laboratoare și cabinete de specialitate. Insă unele din ele se prezintă sub normativele de dotare ori sint amenajate în spații improvizate.

— Ce a întreprins sau întreprinde 
Inspectoratul județean pentru a în
lătura asemenea stări de lucruri ?— Acolo unde s-a insistat pe lingă întreprinderi, situația unora dintre ateliere s-a îmbunătățit. E cazul liceelor din Corbeni și de pe lingă întreprinderea de fibre sintetice din Cimpulung.

— Cum apreciațî desfășurarea prac
ticii în producție 7— Condiții bune de Instruire o- feră școlarilor liceele textil, de matematică și fizică nr. 1 din Pitești, nr. 1 Cimpulung, nr. 1 Curtea de Argeș, „Electroargeș", din Domnești etc., școlile din Mălureni, Vlădești, Leicești, Petroșani ș.a. în unitățile enumerate și în multe altele, potrivit cu specificul unităților patronatoare, atelierele sint amenajate in spații corespunzătoare și dotate cu mașini, utilaje și SDV-uri Ia nivelul cerințelor din fabrici. Pentru o mai cuprinzătoare integrare a pregătirii forței de muncă în procesul real al producției ce se realizează în întreprinderi au fost create ateliere pentru elevi direct In unitățile economice, așa cum e cazul la întreprin- 

drept și iepurașul înțelept" de Ion Văran. Prezentarea, anul trecut, a piesei „Pădurea împietrită" de Robert Sherwood a dovedit capacitatea teatrului de a aborda și partituri mai complexe din dramaturgia universală, cum este și „Căsătoria" de Gogol.Recenta ediție a „Luminilor scenei reșițene" s-a constituit din trei momente semnificative, atit pentru posibilitățile colectivului, cit și pentru apetența publicului reșițean pentru teatrul de bună calitate : comedia lui Tudor Popescu „Hoțul sentimental", premiera „Căsătoriei" de N.V. Gogol și „Intilniri- le revistei -Teatrul»", a cincea manifestare.Propunîndu-și să satirizeze gustul pentru un senzațional ieftin, propagat mai ales de o cinematografie de duzină din Occident și,
ÎNSEMNĂRI DESPRE 
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pe de altă parte, să provoace o meditație cu privire la condiția dramatică a artistului fidel vocației și misiunii sale, Tudor Popescu izbutește să-și materializeze artistic îndeosebi prima intenție, construind in „Hoțul sentimental" o farsă benignă cu nuanțe acide, cu cîteva situații comice abil combinate și un cvartet tipologic, la fel de convențional ca și numele pe care le poartă : Dinu, Dona, Dida și Doly. Mai puțin organic integrată în țesătura farsei, cea de-a doua linie tematică rămîne în stadiul enunțului liric, evidențiindu-se în confesiunile rostite de sculptorul Dona în fața „hoțului" de ocazie Dinu, în regia autorului, care a făcut o „punere in scenă" fidelă propriilor intenții, și în scenografia atent proporționată a lui Ion Bobeică, spectacolul se desfășoară intr-o tonalitate voioasă, relevînd interpretarea spiritual nuanțată a lui George Drăgulescu (Dona), comicul exploziv al Constanței Taraulea (Dida) și cel mutat in emoție al Mioarei Tîrzioru (Doly), dar și dic- ția defectuoasă care-1 împiedică pe Valentin Ivanciuc să-și susțină pină la capăt personajul (Dinu).Abordind după mulți ani o partitură clasică, colectivul reșițean și-a depășit tracul și s-a integrat cu fervoare și aplicație concepției și cerințelor tînărului regizor Mihai Lun- geanu, care a „citit" „Căsătoria" lui Gogol intr-o cheie realist-fantastică, interesantă și originală ca propunere și in bună măsură realizată artistic, deși cu unele inconsecvențe. Inventiv și, în același timp, pătrunzător în înțelegerea resorturilor umane și morale ce animă lumea înfățișată satiric de marele dramaturg rus, lumea negustorimii și funcționărimii Rusiei țariste — regizorul a creat o sumedenie de acțiuni scenice, gesturi și detalii de comportâment, care dau consistență realistă, de nivel aproape cotidian, acestei „întîmplări absolut neverosimile", ridieîndu-i apoi semnificațiile generalizatoare pină la valoare de simbol, prin elemente 
derile de autoturisme Pitești șl ARO — Cimpulung, „Electroargeș", I.F.E.T.

— Cum se desfășoară practica ele
vilor din treapta I 7— Practica elevilor din treapta I se desfășoară în cadrul atelierelor școlare, pe baza planului de pro-' ducție stabilit între unitățile școlare și economice. Verificările din teren evidențiază faptul că există preocupări susținute de realizare a cifrelor stabilite. Planul de producție însă, ca element principal de valorificare a resurselor umane și materiale din cadrul practicii elevilor, 

nu Întotdeauna este strîns legat de gradul de dotare al atelierelor șl de posibilitățile de aprovizionare, aspect ce conduce la nefolosirea integrală a fondului de timp și a utilajelor la Întreaga lor capacitate. Din această cauză scade interesul specialiștilor față de găsirea de rezerve și resurse materiale, de valorificarea superioară a celor existente, de introducerea în circuit a materialelor refolosibile.
— Ce măsuri, propuneri și cerințe 

sint de formulat în acest sens 7
r- Ar fi bine, cred, ca unitățile economice să atragă într-o măsură mai mare elevii și specialiștii in soluționarea problemelor de producție, pentru valorificarea la un grad superior a potențialului lor creator. Este adevărat că la ora actuală în atelierele școlare se realizează 300 de repere din producția curentă a întreprinderilor, pentru care există dotarea tehnică și materialele necesare. Aceasta însă nu satisface cerințele unei temeinice pregătiri a întregii forțe de muncă și mai ales ale policalificării. De aceea ar fi necesară formarea unei baze materiale corespunzătoare și integrarea acesteia in procesul de producție al întreprinderilor. Există în unele locuri ateliere școlare bine consolidate ; în altele însă, preocuparea în această privință lasă de dorit. Realizarea 

poetice, intens teatrale, culminînd cu finalul de o impresionantă rezonanță tragi-comică, in care marele adevăr al deșertăciunii iluziilor și al mecanismului mistificării in relațiile umane se înfățișează despuiat de vălurile amăgitoare ale aparențelor, descoperind colivia nudă ascunsă sub faldurile vaporoase ale uriașei crinoline, ce a constituit decorul inspirat al lui Radu Corciova. Inconsecvențele de care vorbeam sint de ordin stilistic și ele se văd in decalajul dintre excesul de detalii concret-realiste și elementele poetice care introduc dimensiunea fantastică în cotidian. Intre acestea se disting în primul rind cei doi mijlocitori (pețitori), Kocikariov și Fiokla Ivanovna, ale căror pelerine negre-roșii sugerează funcția de magicieni încredințată de regizor, funcție pe care actorul Damian Oancea și-o asumă cu eleganță și destoinicie, prin gesturi largi șl tonuri insinuant modulate, desfășurind o întreagă tactică de învăluire față de Pod- kolesin, și pe care tinâra actriță Mălina Petre o reprezintă printr-o compoziție scenică suplă, plauzibilă. Spectacolul are un crescendo de tensiune comică și de adîncime, la care participă atit George Drăgulescu, marcind cu finețe evoluția lui Podkolesin, abulicul nehotărît, pină la iluminarea și decizia finală. cît și ceilalți interpret!, subliniind printr-un joc ușor caricat și tușe satirice apăsate, viu colorate, condiția moral-socială a fiecărui personaj. Se remarcă Mihai Ver- bițchi, Grigore Alexandrescu. Emil Șerban, Ovidiu Cristea (grupul pretendenților). Coca Mihalache și Constanța Taraulea (aceasta exage- rind in prima parte infantilismul Agafiei Tihonovna, printr-un stil marionetistic). Un rol interesant redimensionat, de comentator mut al lumii satirizate, de pe pozițiile de bun simț ale omului simplu, muncitor, i-a fost atribuit servitorului Stepan, întruchipat cu sobrietate de Vasile Nedelcu, căruia i se alătură cu vioiciune Diana Boboc, în rolul Duniașkăi.Deși cu unele inegalități, cele două spectacole dovedesc capacitatea colectivului reșițean. in care cei mai tineri actori au adus o infuzie de prospețime, de a se implica in mod creator în actualitate și de a-și amplifica aria investigației culturale, contribuind astfel la lărgirea orizontului spiritual al spectatorilor. Tocmai de aceea, credem, se recomandă perseverarea pe acest drum și îrrîbogățirea repertoriului cu opere de valoare din dramaturgia națională și universală, cu atit mai mult cu cit publicul reșițean s-a arătat receptiv și sensibil la spectacolele instituției locale, parti- eipind totodată cu viu interes și cu căldură la manifestarea de cultură teatrală, desfășurată sub titulatura „întilnirile revistei «Teatrul»".Integrate armonios „Zilelor culturii", spectacolele trupei reșițene, împreună cu bogata paletă ideatică și artistică oferită de creatorii invitați de revista de specialitate, au demonstrat, o dată mai mult, rolul important al teatrului în desăvârșirea moral-spirituală a profilului omului contemporan.
Margareta BĂRBUȚĂ

planului de producție !n contextul instruirii este ingreunată de lipsa de lucrări la nivelul cerut. Cum se cunoaște, elevii treptei a Il-a de liceu și școală profesională iși desfășoară activitatea în întreprinderi, pe șantiere, în ferme agricole. Instruirea în această formă este bună in multe locuri, ca de exemplu la întreprinderile de autoturisme „Dacia" și ARO, de textile, de motoare electrice. Șl aceasta deoarece elevii sint integrați în activitatea de producție și rotiți pe bază de plan fiecare, in secțiile și atelierele specifice profilului și meseriei în care se pregătesc. Elevii liceelor industriale 6 și 7, în cadrul practicii productive pe șantiere, sint cuprinși în formații de lucru alături de muncitori și participă direct la realizarea planului. Procedeul este bun și va fi extins. Este însă de reținut și următorul aspect : acela legat de cazurile absolvenților de liceu sau școală profesională deveniți muncitori în întreprinderi. Nu sint puține situațiile cînd aceștia devin „probleme" pentru întreprinderi : nu-și îndeplinesc normele, dau rebuturi. Cauza 7 Lipsa de pregătire temeinică in timpul practicii.
— Cine conduce instruirea practică 

a elevilor 7— In general, întreprinderile repartizează cadre de specialitate bine pregătite, cu simț pedagogic. în licee există și comisii de pregătire în meserie formate din specialiști din școli și întreprinderi. In cele mai multe locuri, cadrele respective își desfășoară corespunzător activitatea. Există insă și excepții, așa cum s-a intimplat la liceele nr. 2 Cimpulung, de textile Pitești, din Corbeni, agroindustrial Vedea și industrial. Colibași, unde unii specialiști și maiștri nu și-au făcut cum trebuie datoria, ei fiind înlocuiți din această muncă.Desigur, pornind de la realitățile actuale, de la experiența acumulată, dar și de Ia unele neajunsuri la care m-am referit, Se va continua acțiunea de înzestrare a atelierelor și laboratoarelor, astfel Incit să se asigure condiții corespunzătoare de practică pentru toți școlarii. Se are în vedere organizarea de noi ateliere în unitățile industriale și agricole, inclusiv poligoane de pregătire in meserie pe șantierele de construcții. Liceele vor fi și ele dotate cu calculatoare în vederea pregătirii de absolvenți cu temeinice cunoștințe de informatică și tehnică de calcul.
Gheorqhe CÎRSTEAcorespondentul „Scînteii*
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A CONDUCERII MOBILIZATOARE CHEMĂRI UI ÎNTRECERE
v

I

(Urmare din pag. I)pe explorarea științifică a realității, pe cunoașterea și folosirea legilor economice obiective pentru accelerarea dezvoltării economico-sociale. Revoluția tehnico-știlntifică exercită o influentă profundă asupra sistemului de conducere a economiei naționale, știința și învătămintul fiind, în concepția secretarului general al partidului, nu numai factori prioritari ai progresului multilateral, ci și factori de impulsionare a procesului de perfecționare a activității de conducere.Succesele remarcabile obținute in domeniile științei, învătămintului și culturii se datoresc în mare măsură faptului că ele sînt coordonate nemijlocit de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, proeminentă personalitate a conducerii partidului și statului nostru, strălucit om de știință, care unește în mod fericit în remarcabila sa activitate politică și științifică spiritul creator cu pasiunea pentru promovarea noului.Traducerea consecventă în viață a concepției secretarului general al partidului cu privire la perfecționarea conducerii întregii activități e- conomico-sociale implică sporirea continuă a competentei tehnico-ști- ințifice, profesionale, a răspunderii comuniste pentru realizarea exemplară a sarcinilor la fiecare loc de muncă, întărirea ordinii și disciplinei, dezvoltarea spiritului revoluționar, a devotamentului și dragostei fată de patrie, partid și popor.Viziunea științifică atotcuprinzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu asupra funcțiilor, formelor și metodelor de conducere și planificare și-a găsit o elocventă expresie in ansamblul de măsuri privind afirmarea in viața socială a principiilor autoconducerii muncitorești și auto- gestiunii economice. Aplicarea mecanismului economico-financiar demonstrează că îmbinarea autoconducerii muncitorești și autogestiunii e- conomice a întreprinderilor cu conducerea unitară a economiei, pe baza planului național unic, asigură concentrarea eforturilor în direcțiile hotărîtoare ale dezvoltării economico-sociale. ale progresului patriei noastre socialiste. Pregătit temeinic prin măsuri economice, sociale, po- litico-organizatorice, începînd cu hotărîrile Conferinței Naționale a partidului din 1967 și aplicat în economie în ultimul deceniu, mecanismul economico-financiar implică perfecționarea organizării și conducerii științifice a vieții economico- sociale la toate structurile și nivelurile. îmbunătățirea continuă a conducerii economico-sociale, organizarea științifică și modernizarea producției și a muncii, aplicarea fermă a programelor elaborate în vederea obținerii pe termen lung a unei înalte eficiențe social-economice reprezintă, în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, exigențe fundamentale ale progresului economico- soclal al României, într-o largă perspectivă istorică.O coordonată fundamentală a strategiei conducerii societății formulate de secretarul general al partidului o constituie formarea unui complex economic armonios dezvoltat prin repartizarea judicioasă a forțelor* de producție pe teritoriul întregii țări, dezvoltarea echilibrată a tuturor județelor și zonelor țării, sistematizarea și modernizarea acestora prin îmbinarea criteriilor de eficiență e- conomică cu cele de ordin social- politic și cultural. In acest fel, se asigură valorificarea superioară a resurselor materiale șl de muncă din toate zonele, ridicarea nivelului de dezvoltare a județelor și localitățilpr

rămase in urmă, crearea condițiilor materiale ale afirmării egalității depline in drepturi a tuturor locuitorilor patriei, creșterea gradului de omogenizare a societății.Prin aplicarea consecventă în viată a concepției și a strategiei de conducere a vieții social-economice ale președintelui Nicolae Ceaușescu, astăzi economia noastră națională are o structură industrial-agrară, cu o industrie modernă, puternică, organizată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane. cu o agricultură socialistă în plin progres revoluționar de dezvoltare și modernizare, cu o infrastructură capabilă să asigure optimizarea fluxurilor umane și materiale in profil de ramură și teritorial. în această concepție strategică, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. finalitatea procesului de perfecționare a conducerii societății trebuie să fie subordonată creșterii continue a potențialului economic al țării noastre, ridicării nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor, înfloririi permanente și întăririi necontenite a independenței patriei noastre socialiste.Forța profund novatoare și eficacitatea practică a concepției secretarului general al partidului privind strategia conducerii vieții social-economice își trag seva din aplicarea creatoare a legilor și legităților generale la condițiile concrete ale țării noastre. „Am pornit de la concepția revoluționară — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — că socialismul se înfăptuiește în mod diferit de Ia o țară la alta, într-o etapă sau alta a dezvoltării societății, că legile o- biective și principiile socialismului științific se aplică diferențiat de fiecare partid la condițiile și realitățile concrete din țara respectivă. Ceea ce a fost valabil la un moment dat, în- tr-o anumită etapă, devine perimat și trebuie înlocuit cu ceea ce corespunde noii etape a dezvoltării societății". în acest fel, în perioada inaugurată de istoricul Congres al IX-lea a fost lichidată atitudinea de ploconire față de tot ceea ce era străin și s-au redat partidului și poporului încrederea în forțele lor, în capacitatea lor de gîndire și acțiune, sentimentul de demnitate patriotică, revoluționară.Tezele de valoare inestimabilă care se constituie ca un tot armonios în concepția de înaltă cutezanță științifică și de un profund umanism a secretarului general al partidului, cu deosebire cele privind conducerea științifică, conferă gîndirii social-po- litice românești noi și remarcabile valențe, constituie contribuții originale de mare importanță la îmbogățirea tezaurului universal de idei al teoriei revoluționare.Cu prilejul aniversării îndelungatei și prodigioasei activități revoluționare, teoretice și practice, dedicate cu dăruire deplină și efort neobosit progresului dinamic, multilateral al patriei, precum și al zilei de naștere a mult stimatului și iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aducem. împreună cu întregul corp profesoral, cu studenții și ceilalți lucrători din Academia de studii economice, cu întregul nostru popor, cel mai profund și respectuos omagiu, împreună cu urarea care pornește din adincul inimii. de viață îndelungată, multă putere de muncă pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi ale civilizației socialiste și comuniste.
Prof. unlv. dr. 
Alexandru PUIU rectorul Academiei de studii economice, București

(Urmare din pag. a IlI-a)Mobilizat plenar de înflăcăratele chemări și îndemnuri ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, colectivul nostru de muncă va acționa cu înalt spirit revoluționar, fiind hotărît să întîm- pine Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român și cea de-a 45-a aniversare a marelui act istoric

de la 23 August 1944 cu noi și însemnate contribuții la dezvoltarea economico-socială a patriei, la mersul nostru înainte pe drumul glorios al socialismului și comunismului.
CONSILIUL OAMENILOR 
MUNCII
COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL SINDICATULUI 
COMITETUL U.T.C.

întreprinderea Electrocentrale „Porțile de Fier" 
către toate întreprinderile de producere a energiei 

electrice si termice

Răspundere și competență

Energeticlenli întreprinderii electrocentrale „Porțile de Fier“, însuflețiți de istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, traducind în fapte indicațiile, îndemnurile și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, raportează că prevederile planului și angajamentul asumat in întrecerea socialistă pe anul 1988 au fost îndeplinite și depășite la toți indicatorii, obți- nîndu-se astfel o producție suplimentară de energie electrică de peste 275 milioane kWh, cu o economie la consumul normat pentru producerea și transformarea energiei electrice de 500 000 kWh.în lumina prețioaselor teze, orientări și indicații cuprinse în magistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești — program de muncă și de luptă al întregii noastre națiuni — colectivul nostru este ferm hotărît ca și în acest an să facă totul pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, adueîndu-și astfel un a- port sporit la dezvoltarea energeticii românești. Animat de această dorință, el adresează tuturor colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderile producătoare de energie electrică și termică o mobilizatoare chemare la întrecere socialistă, angajîn- du-se să realizeze următoarele obiective :1. Depășirea planului la producția de energie electrică cu 600 milioane kWh, prin exploatarea rațională și la parametrii proiectați a hidroagre- gatelor, a nivelurilor în lacurile de acumulare, prin creșterea puterii medii efective utilizabile față de plan cu 75 MW, reducerea duratei de imobilizare în reparații planificate cu 60 zile la hidroagregate, reducerea numărului și perioadelor de staționare incidentală și în avarii tehnice cu 10 la sută față de anul 1988, prin executarea lucrărilor de întreținere curentă, revizii și reparații la timp și de calitate.2. Creșterea productivității cu 10 Ia sută față de plan, respectiv cu 46 000 Iei pe fiecare om al muncii, prin : cuprinderea în cursurile de perfecționare profesională a 515 lucrători și policalificarea altor 50 de energeticieni ; creșterea indicelui de utilizare a fondului de timp maxim disponibil al personalului muncitor la 98,5 la sută, respectiv cu 1 la sută mai mare față de anul 1988.3. Aplicînd inițiativa „Contul de' economii al grupei sindicale" la fiecare loc de muncă și realizînd pro- gramul-angajament, vom obține o economie de peste 3 000 lei pe fiecare lucrător, economii concretizate în reducerea consumurilor specifice planificate pentru producerea și transformarea energiei electrice cu 1 200 000 kWh. în depășirea cu 20 Ia sută a sarcinilor de valorificare a materialelor refolosibile, precum și în depășirea planului de recondițio- nare a pieselor de schimb cu 500 mii lei.

4. Realizarea și depășirea sarcinilor de plan la activitatea de investiții cu 2 la sută și crearea tuturor condițiilor care să asigure punerea în funcțiune în devans cu 30 de zile a capacităților energetice din anul 1990.5. Creșterea eficienței economice a întreprinderii prin reducerea cheltuielilor planificate cu 1 000 000 lei.6. întărirea in continuare a ordinii și disciplinei întregului personal, in spiritul prevederilor legale privind asigurarea funcționării instalațiilor tehnologice în deplină siguranță prin : cunoașterea temeinică și respectarea strictă a instrucțiunilor tehnice interne de exploatare și a tehnologiilor de reparații, asigurarea unei asistențe tehnice de înaltă calificare la manevre și la lucrările de revizii și reparații pe faze și în toate schimburile.7. îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale personalului muncitor prin realizarea prevederilor din programul întocmit în acest scop, care prevede : reducerea pericolelor de accidentare, îmbunătățirea microclimatului în centralele subterane, dotarea cu scule și dispozitive speciale pentru reducerea efortului fizic la reparații și eliminarea accidentelor la manevre în instalațiile electrice ; extinderea capacității microcantinelor de la centralele „Porțile de Fier" I și „Porțile de Fier" II și îmbunătățirea dotării acestora ; creșterea numărului de a- bonați care servesc masa la cantină cu cel puțin 10 la sută față de anul 1988 ; efectuarea unui număr de 10 000 ore muncă patriotică pentru plantarea și întreținerea spațiilor verzi, amenajarea bazelor sportive și înfrumusețarea locurilor de muncă din întreprindere.8. Pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor ce ne revin, precum și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, vom acționa cu mai multă hotărîre și exigență pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale consiliului oamenilor muncii și ale comitetului sindicatului, pentru Întărirea rolului și atribuțiilor adunării generale a oamenilor muncii, astfel incit aceste organisme ale democrației muncitorești-revoluționare să-și exercite cu înaltă răspundere îndatoririle ce le revin.Oamenii muncii din întreprinderea noastră. în frunte cu comuniștii, vor face totul pentru realizarea și depășirea sarcinilor ce le revin din Planul național unic de dezvoltare economică și socială a României pe anul 1989, programele speciale privind creșterea producției de energie electrică și reducerea consumurilor planificate, fiind pe deplin convinși că în acest mod își aduc o contribuție sporită la progresul neîntrerupt al patriei, la înaintarea ei pe drumul glorios al socialismului și comunismului.
CONSILIUL OAMENILOR 
MUNCII
COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL SINDICATULUI 
COMITETUL U.T.C.

Cronica zileiLa invitația Ministerului Agriculturii, in perioada 15—20 ianuarie o delegație din Uniunea Sovietică, condusă de A.N. Sangheli, prim-vi- cepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.S.S. Moldovenească, președintele Comitetului de Stat pentru Complexul Agroindustrial a făcut o vizită în țara noastră.Oaspeții au avut convorbiri cu Gheorghe David, ministrul agriculturii, și au vizitat unități de producție și de cercetare agricolă din județele Vaslui, Călărași, Giurgiu, Timiș, Brașov, Prahova. Bacău și din sectorul agricol Ilfov.La încheierea vizitei, membrii delegației au fost primiți de tovarășul Vasile Bărbulescu, secretar al C.C. al P.C.R.La convorbirea care a avut loc cu acest prilej a fost de față E. M. Tia- jelnikov, ambasadorul U.R.S.S. la București.
★Delegația Asociației Studenților Polonezi (Z.S.P.), condusă de Marek Josefiak, președintele organizației, care efectuează o vizită în țara noastră, la invitația Consiliului U.A.S.C.R., a fost primită, vineri, 20 ianuarie, de tovarășul Ioan Toma, prim-secretar al Comitetului Central al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.Cu prilejul întrevederii s-a realizat un schimb de informații privind preocuoările actuale și activitatea desfășurată de U.T.C.. U.A.S.C.R. și Z.S.P., evidențiindu-se importanța dezvoltării. în continuare, a legăturilor de prietenie și colaborare între tineretul român și tineretul polonez, în spiritul relațiilor statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, al înțelegerilor convenite cu prilejul întilnirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone.(Agerpres)

SATU MARE : Apartamente 
moderne pentru specialiștii 

de la sateIn cadrul larg și generos al acțiunii de modernizare a comunelor, de ridicare continuă a calității vieții, pentru specialiști și alți oameni ai muncii din satele județului Satu Mare se vor construi în cursul acestui an un număr de 600 apartamente în blocuri moderne, confortabile. In momentul de față se află în diferite stadii de execuție un număr de 252 apartamente, altele urmînd a fi începute în scurt timp. In ultimii ani au fost date în folosință blocuri noi în localitățile Turț, Livada, Halmeu, Ardud, Păulești, Sătmărel, Moftin și altele. (Octav Grumeza).
vremea

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 21 ianuarie, 
ora 20 — 24 ianuarie, ora 20. In țară : 
vremea va fi relativ caldă, Îndeosebi In 
prima parte a intervalului. Vor cădea 
precipitații locale sub formă de burni
ță, ploaie, lapoviță sau ninsoare in 
jumătatea de nord a țării și cu carac
ter izolat in cea de sud. Temperaturile 
maxime se vor situa intre zero șl 8 
grade, mal ridicate In prima zi in su
dul șl sud-estul țării, iar cele minime 
intre minus 8 și plus 2 grade. în re
giunile vestlpe șl centrale se va mal 
semnala ceață, îndeosebi in prima parte 
a Intervalului.

TELEGRAME EXTERNE
IN SPIRITUL PROMOVĂRII UNOR RAPORIURI OL BUNĂ

VECINĂTATE Șl LARGĂTIRANA 20 (Agerpres). — Corespondență de la I. Madoșa : La Tirana s-a încheiat, vineri, reuniunea adjuncților miniștrilor afacerilor externe ai țărilor balcanice. Delegația română a fost condusă de Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe.Intr-un spirit constructiv și de înțelegere, participanții au efectuat un schimb de opinii asupra înfăptuirii acțiunilor de cooperare balcanică multilaterală din 1988 și au examinat noi căi și posibilități pentru extinderea și aprofundarea acestui proces. Delegația română a promovat poziția constantă a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea largă, pe multiple planuri, a relațiilor cu toate statele balcanice, necesitatea transformării Balcanilor într-o zonă de pace, colaborare și bună vecinătate, fără arme nucleare și chimice — considerate intr-o strînsă legătură — fără baze militare și trupe străine. S-a relevat că. în atingerea acestor obiective, în amplificarea relațiilor dintre statele regiunii un rol deosebit îl va avea organizarea unei conferințe la nivel înalt a statelor balcanice, menită să confere noi dimensiuni întăririi Încrederii și cooperării în zonă.Protocolul adoptat prin consens la Încheierea lucrărilor menționează, în acest sens, că participanții au examinat propunerea privind organizarea la București a unei întîlniri a șefilor de state sau guverne din țările balcanice, subliniind importanța creării condițiilor pentru realizarea ei. Totodată, este relevată atenția acordată propunerii țării noastre referitoare la crearea unei zone fără arme nucleare și chimice în Balcani, recomandîndu-se ca acest obiectiv să rămînă in continuare o preocupare majoră pe planul conlucrării interbalcanice.Reuniunea — subliniază documentul adoptat — a pus în evidență voința și disponibilitatea țărilor participante de a contribui la aprofundarea și întărirea procesului pozitiv al co-

COOPERARE IN BALCANIoperării în regiune, pe baza egalității și respectului reciproc, în vederea creșterii încrederii și bunei vecinătăți în Balcani, consolidării păcii șl securității in zonă și pe plan european. Dînd o apreciere pozitivă eforturilor constructive ale tuturor țărilor participante consacrate amplificării colaborării în diferite domenii, protocolul menționează, totodată, acțiunile convenite sau avute în vedere pentru perioada următoare.Participanții au realizat un consens pentru ca România să organizeze o serie de acțiuni importante, in 1989, între care : Reuniunea ministerială consacrată cooperării în domeniul producției industriale și al transferului de tehnologie ; reuniunea de experți asupra măsurilor de creștere a încrederii și securității în Balcani ; reuniunea specială pentru promovarea cooperării economice și comerciale Intre țările balcanice. S-a recomandat, de asemenea, ca la Ankara să aibă loc reuniunea miniștrilor economiei sau comerțului exterior, iar Ia Tirana o întîlnire a miniștrilor energiei din țările regiunii. Sînt prevăzute o serie de alte acțiuni în domeniile mediului înconjurător, agriculturii, sănătății, culturii și informațiilor. S-a convenit ca viitoarea reuniune a miniștrilor afacerilor externe ai țărilor balcanice să aibă Ioc Ia Tirana, în octombrie 1990.
★Cu ocazia prezenței Ia Tirana, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, a fost primit de Manush Myftiu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. S. Albania. Au fost evocate relațiile tradiționale de prietenie dintre popoarele român și albanez, dorința comună de a dezvolta și adînci colaborarea dintre România și Albania în domenile politic, economic, cultural, tehnico-științific, precum și în alte domenii de interes reciproc.

havana . Intllnirea consultativă a președinților
grupurilor interparlamentare din țări socialisteHAVANA 20 (Agerpres) — La Havana s-au desfășurat lucrările Intîlnirii consultative a președinților grupurilor interparlamentare din țări socialiste, membre ale Uniunii Interparlamentare. Delegația română a fost condusă de Marin Ivașcu, vicepreședinte al M.A.N., președin

tele grupului român din Uniunea > Interparlamentară.Participanții au efectuat un larg schimb de păreri în legătură cu problemele care vor face obiectul dezbaterilor la conferințele Uniunii Interparlamentare din 1989. an în care are loc marcarea centenarului fondării forumului mondial al parlamentarilor.
In apărarea Intereselor oamenilor muncii

Intilnlre a reprezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din țări vest-europeneVIENA 20 (Agerpres). — în capitala Austriei a început o intllnirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.). Participanții dezbat probleme privind sarcinile aces

tor partide în lupta pentru pace, securitate și cooperare pe continentul european, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale -oamenilor muncii și apărarea intereselor lor.
Intensificarea cooperării interaîricaneDAR ES SALAAM 20 (Agerpres). — Secretarul general al „Zonei comerciale preferențiale pentru Africa de est și. australă" (P.T.A.), Bax Momvete, a declarat, la Dar es Salaam, că se impune ca toate cele 15 state membre ale organizației panafricane să Întărească conlucra

rea în vederea utilizării întregii capacități de producție a obiectivelor lor industriale. El a relevat că statele africane, cu mari zăcăminte naturale, pot conlucra mai strîns în vederea asigurării cantităților necesare de materii prime pentru sectorul industrial, în primul rind prin extinderea exporturilor în zonă.
(Urmare din pag. I)producției moderne. Deci este necesar ca fiecare om al muncii să înțeleagă acest proces obiectiv al sporirii complexității muncii și să ajungă la conștiința limpede a faptului că este în propriul său interes să-și ridice calificarea profesională pentru a putea face față cerințelor care se pun la locul de muncă modern sau modernizat pe care i-1 oferă societatea, însuși faptul că electronica, automatizarea pătrund tot mai mult in cele mai diverse domenii demonstrează necesitatea implicării în tot mai mare măsură a muncitorilor și maiștrilor cu calificare înaltă, a specialiștilor în activitatea productivă, în această privință, conducerea partidului apreciază că este necesar să se acționeze cu mai multă hotă- rîre pentru ca un număr tot mai mare de specialiști, inclusiv din cercetare și proiectare, să lucreze nemijlocit în întreprinderi. în anumite domenii, locuri de muncă de mare complexitate și răspundere vor trebui ocupate de specialiști cu o înaltă calificare, cu studii superioare, corespunzător exigențelor tehnicii moderne. Și, în general, se impune o mai bună folosire a cadrelor cu pregătire superioară atît în sectoarele de concepție, cît și în compartimentele economico-financiare, mer- gîndu-se pe calea reducerii personalului neproductiv și creșterii personalului direct productiv, cuprinzind în acesta și muncitorii cu studii medii și specialiștii cu studii superioare din producție. în esență, nu este vorba de altceva decît de folosirea corespunzătoare a uriașei forțe creatoare a oamenilor muncii în interesul progresului și dezvoltării economiei.De bună seamă, creșterea productivității muncii reprezintă unul din factorii majori ai sporirii producției și eficienței economice. Totuși, într-o economie modernă acest factor nu trebuie privit în sine, ci acțiunea sa se cuvine dirijată în contextul unui complex de fâctori economici. Din acest punct de vedere se impun analizei în mod deosebit raporturile de intercondiționare care se stabilesc intre productivitatea muncii și calitatea produselor, gradul de folosire a mașinilor și utilajelor, consumurile materiale și energetice, structura fabricației date de contractele economice.Bunăoară, relația productivitatea muncii — consumurile materiale. Un muncitor poate stanța repere dintr-o bandă de tablă într-un ritm superior altuia, fără însă a ține seama de cerința utilizării raționale, economicoase a materialului. Este în acest caz munca sa mai productivă ? Aparent. da ! în realitate, irosind materialul, el risipește munca muncitorilor care au produs banda de tablă. Și adevărul este că pentru o producție eficientă este important să se economisească munca vie, dar și munca materializată, deci să crească productivitatea muncii sociale. De aceea, nu întîmplător în legea planului pe acest an sarcinile de creștere

a productivității muncii șl, respectiv, de reducere a consumurilor materiale, precum și căile pe care trebuie să se acționeze pentru îndeplinirea lor sînt abordate unitar, corelat într-un paragraf distinct.în realitate însă, adesea, problemele legate de creșterea productivității muncii și cele ale economisirii resurselor tehnice și materiale sînt încă abordate izolat, de sine stătător, o asemenea practică fiind uneori favorizată, alteori chiar determinată atît de imperfecțiuni ale metodologiei de planificare, cît și de ne- corelarea unor indicatori de pian. Un exemplu se referă la recondiționarea pieselor de schimb — acțiune deosebit de importantă, căreia conducerea partidului îi acordă o mare atenție. Dificultatea la care ne referim este generată de faptul că o întreprindere care dezvoltă această activitate — deosebit de eficientă sub aspectul consumurilor materiale și energetice, dar, desigur, cu randamente mai scăzute decît fabricația de piese noi — este pusă in situația de a nu-și putea corela producția fizică cu pro- ducția-marfă. Sînt argumente care pledează în favoarea perfecționării sistemului de indicatori, a metodologiei de planificare și urmărire a a- cestora, astfel îneît să se realizeze o stimulare reală, efectivă a colectivelor de oameni ai muncii pentru creșterea productivității muncii sociale, a eficientei activității economice.în general, cerințele producției moderne impun abordarea științifică riguroasă, pe principii moderne a problemelor conducerii, planificării și organizării producției. în acest sens, fie că este vorba de conceperea unui produs sau a unei tehnologii, de conducerea unui proces de fabricație, de asigurarea și controlul calității, de organizarea producției și a muncii, de gestiunea bunurilor materiale, de tot mai mare ajutor se dovedesc a fi informatica și tehnica de calcul — prețioase unelte menite să amplifice inteligența umană, să sporească productivitatea și eficiența muncii. Folosirea tot mai intensă a acestor instrumente moderne impune însă un nou mod de gîndire asupra proceselor de fabricație, asupra întregii funcționări șl organizări a unei întreprinderi, realitate de care trebuie să devină conștient! toți factorii participant! la procesul de producție, de la muncitor la director.în esență, așadar, pentru îndeplinirea riguroasă, neabătută a sarcinilor pe acest an în privința creșterii productivității muncii este necesar să se acorde cea mai mare atenție înfăptuirii programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției, concomitent cu manifestarea unei preocupări susținute în vederea calificării corespunzătoare și ridicării calificării forței de muncă, pentru ca zestrea tehnică modernă, resursele materiale și energetice să fie utilizate cu eficiență superioară, iar munca să se finalizeze în produse de mare valoare economică și de certă utilitate socială.
Comeliu CARLAN

DIN PRESA INTERNAȚIONALA

ȘOMAJUL — o dramă pentru milioane de oameni, 
ignorată de... „apărătorii" drepturilor omului

Ca de fiecare dată, diverse agenții de presă și publicații Internaționale au întocmit, Io sfîrșitul anului 1988 și începutul lui 1989, studii cu caracter de bilanț și prognoze pe teme din cele mai diferite. Dintre acestea se disting, prin situațiile dramatice puse în evidență, cele referitoare la dimensiunile de masă ale fenomenului șomajului în țările occidentale. In limbajul lor lapidar, cifrele date publicității subliniază nu numai amploarea fenomenului, dar și consecințele grave pe plan social ale faptului că zeci de milioane de persoane sînt lipsite de unul din drepturile fundamentale ale omului — dreptul la muncă.încă o dată se adeverește că o serie de aspecte esențiale ale problemelor umanitare, cum ar fi asigurarea de locuri de muncă pentru fiecare cetățean, lichidarea șomajului, formarea profesională, educarea și crearea de posibilități de angajare in cîmpul muncii pentru tineret, sînt departe de a-și găsi înfăptuirea in lumea capitalului. Dimpotrivă, aceste drepturi de bază ale omului, alături de alte drepturi elementare — cum sînt dreptul la retribuție egală pentru muncă egală; condiții corespunzătoare de locuit; dreptul la îngrijirea sănătății; accesul neîngrădit îa cuceririle științei și tehnicii moderne ; asigurarea de condiții de viață demnă, civilizată pentru tineri, pentru toți oamenii muncii - sînt sistematic încălcate sau grav amputate. Se dovedește astfel cît de mare este distanța dintre realități și perorațiile despre drepturile omului ale unor participant! la reuniunea recent încheiată de la Viena, care se erijează In „apărători" ai acestor drepturi, ignorîndu-le însă în propriile țârii
în S.U.A., 

peste «,5 milioane 
persoane lipsite 

de dreptul la muncăIn Statele Unite, numărul șomerilor este — potrivit datelor oficiale — de 6,5 milioane. In această statistică însă nu sînt incluse toate persoanele adulte din S.U.A. care nu au un loc de muncă — subliniază organizațiile sindicale din țară. Astfel — arată sindicatele — pe listele oficiale ale șomerilor nu figurează nici cei care ocupă diverse posturi ocazionale, nici cei care, pierzîndu-și speranța în găsirea unui post. încetează să mai apeleze la oficiile de plasare. Dacă toate aceste persoane. care nu au de lucru sau care nu au un loc permanent de muncă, ar fi înăcrise pe listele de șomaj, atunci numărul șomerilor în S.U.A. ar fi de două sau chiar de trei ori mai mare decît cel indicat de oficialități. De exemplu, menționează sindicatele, numai cifra persoanelor care „lucrează ocazional" — uneori doar

cite o oră pe săptămînă — depășește, în prezent, 5 milioane. Oficial, persoanele respective sînt a- preciate ca avînd „venit" și ca atare. nu sînt considerate șomeri.Categoria socială cea mai grav afectată în prezent de șomaj este însă tineretul. Din totalul tinerilor apți de muncă, numărul celor fără slujbă reprezintă 14,8 la sută.Un alt fenomen evidențiat de presa americană este acela al creșterii numărului „șomerilor pe termen lung", aceștia fiind oameni care, de peste un an sau doi, nu au izbutit să găsească, un loc de muncă și care, drept urmare a descalificării prin neparticiparea îndelungată în procesul de producție. își pierd orice șansă de a mai fi angajați.
„Diferențe 

de metodologie” 
care nu pot escamota 

adevărulIn stabilirea datelor exacte privind șomajul din S.U.A. și din celelalte țări capitaliste există nu

meroase dificultăți, datorită faptului că oficialitățile, nevrînd să se vadă cît de uriaș este numărul celor lipsiți de dreptul la muncă, prezintă cifre mult diminuate. Potrivit relatărilor presei, un exemplu în acest sens este și Marea Britanie. Cifrele oficiale arătau că, la finele anului 1988, în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord existau 2 066 944 persoane fără lucru. Reprezentanții partidelor de opoziție, care resping metodologia oficială de calculare a șomerilor, consideră că de acest flagel sînt a- fectați, în realitate, 2,9 milioane de oameni.Dar, indiferent de metodele de „aranjare" a cifrelor, un lucru este sigur : Ia sfîrșitul anului 1988, in cele 12 țări membre ale Pieței comune erau 15,5 milioane șomeri. Aceasta este cifra oficială publicată nu de mult de Comisia C.E.E.
„O plagă 

pentru societate”Republica Federală Germania — considerată a fi, împreună cu S.U.A. și Japonia, una din „locomotivele" care ar urma să „tragă" după ele întregul „tren" al celor 24 de țări capitaliste dezvoltate, membre ale O.E.C.D. — cunoaște în ultimul timp o deteriorare a situației angajării forței de muncă. Potrivit unui studiu întocmit de Uniunea Sindicatelor vest-germane, „fiecare al doilea muncitor calificat din R.F.G. se teme să nu-și piardă locul de muncă". Fapt explicabil, deoarece, la sfîrșitul anului 1988, numărul oficial al șomerilor din R.F.G. era de 2,24 milioane. Numai In luna decembrie totalul celor fără un loc de muncă a crescut cu 150 000 față de noiembrie. Primul ministru al landului Rhenania de Nord-Westfalia, Johannes Rau, a- precia că tn prezent „șomajul a pătruns substanțial în fiecare familie". „Șomajul — a afirmat el — devine o plagă permanentă pentru societaie".In același timp — arată sindicatele — există o cifră aproape la fel de mare de „șomeri neînregistrați", adică cei care, după zadarnice căutări, renunță să se mai înregistreze la birourile de plasare.---------- U-------------------------------------

Pe de altă parte, potrivit relatărilor presei vest-germane, un aspect specific II reprezintă faptul că șomajul cuprinde categorii sociale tot mai diverse. Astfel, în prezent există un număr de 85 000 de Învățători, ca și circa 25 000 de medici fără un loc de muncă, neexistînd perspectiva unei îmbunătățiri a situației. Karsten Vilmar, președintele Camerei federale a medicilor, a declarat că oină la mijlocul anilor *90 în R.F.G. vor exista circa 40 000—50 000 de medici șomeri.In același timp, cotidianul american „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE", referindu-se la situația economică, socială și financiară a țărilor vest-europene, scrie :„în Europa occidentală șomajul se menține, de cinci ani, la o rată de peste 10 la sută, din cauza creșterii economice lente, a investițiilor scăzute și a închiderii unor uzine din industrii de bază, cum ar fi siderurgia. O problemă deosebit de gravă a devenit șomajul pe termen lung. Aproximativ două cincimi din Cei 19 milioane de șomeri ai Europei occidentale nu au de lucru de mai mult de un an".Pe această temă — a șomajului pe termen lung — au apărut o serie de studii, care se ocupă de consecințele situației de șomer asupra celor afectați și a familiilor lor, mai ales asupra copiilor. Șomajul pe termen lung — se arată în lucrarea „ACTUALITATE ’89 —LEXICONUL PREZENTULUI", publicată In R F.G. — a devenit „una din temele de cea mal mare actualitate ale anului". In capitolele lucrării „Șomajul — consecințele psihologice asupra familiei" ; „Criza familiei provocată de șoma,!" ; „Șomajul — cauză a îmbolnăvirilor" — se relevă implicațiile sociale dramatice datorate concedierii a milioane și milioane de oameni : rămi- nerea fără un loc de muncă, mar- glnalizarea. cu consecințe nu numai de ordin financiar, dar și psihic, fizic și moral. Stările depresive devin cronice. Echilibrul familiei este distrus ; mulți rămîn fără locuință; obiectele cumpărate în rate trebuie restituite ; copiii nu pot frecventa aceeași scoală, suferă complexe de inferioritate în fața colegilor și

prietenilor lor. „Șomerilor Ie este periclitată întreaga existență", conchide lucrarea respectivă.
„Armata” celor 

de prisos în continuă 
creștereOrganizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.E.C.D.), care grupează principalele 24 de state capitaliste dezvoltate (țările membre ale N.A.T.O. plus Australia, Austria, Elveția, Finlanda, Irlanda, Japonia, Noua Zeelandă și Suedia), relevă, într-un recent studiu publicat la Paris, menținerea unui nivel ridicat al șomajului în țările respective. Cei 30 de milioane de oameni ai muncii, care nu au un loc de muncă, reprezintă — potrivit studiului — un indiciu că situația economică a țărilor membre încă nu și.-a găsit stabilitatea sperată. Dacă celor 30 milioane de șomeri11 se adaugă numărul celor care, într-o formă sau alta, depind de ei, atunci rezultă un total de 100 milioane ființe umane care au de suferit de pe urma șomajului in lumea capitalului.Amploarea șomajului în cele12 țări din Piața comună este oglindită într-un studiu realizat sub egida „Kredietbank" din Bruxelles, pe care îl reia publicația franceză „PROBLEMES ECONOMIQUES". In studiu se arată că la ora actuală șomajul reprezintă peste 10 la sută din întreaga populație activă a Comunității Economice Europene.Cele mai ridicate cote ale șomajului raportate la populația activă din țările membre ale Pieței comune se înregistrează în Spania (19,5 la sută) și Irlanda (16,5 la sută). De asemenea, procente ridicate există în Italia (12 Ia sută), Franța și Olanda (11,5 Ia sută), Belgia (10,9 la sută), Marea Britanie (8,5 Ia sută) etc.Procentajul șomerilor în rîndul populației active este mal ridicat în unele regiuni ale țărilor Pieței comune. Astfel, în Mezzogiorno (sudul Italiei) rata șomajului se ridică la 21 Ia sută, ceea ce înseamnă că fiecare al cincilea adult șomează.



(Elocventă ilustrare a înaltului prestigiu international, a interesului si prețuirii
deosebite da care se bucură activitatea neobosită a președintelui României

consacrată împlinirii marilor idealuri ale umanității
ÎN INDIA A APĂRUT VOLUMUL:

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
- PROMOTOR AL PĂCII

NEW DELHI 20 (Agerpres). — Expresie a interesului profund șl o înaltei aprecieri față de opera și activitatea desfășurată cu înaltă competență și prestigiu, cu consecvență de președintele Nicolae Ceaușescu pentru promovarea păcii, a dezarmării, în primul rînd nucleare, a destinderii și colaborării internaționale, în India a apărut o nouă lucrare consacrată eminentei personalități a președintelui României socialiste. Purtînd titlul „PREȘEDINTELE

NICOLAE CEAUȘESCU - PROMOTOR AL PĂCII", volumul, realiza) de prof. univ. Rais Mirza, a fost tipărit în limbo engleză, in condiții grafic# deosebite, la cunoscuta editură „Famous Publications" dir New Delhi. Pe supracopertă se află portretul în culori ai președintelui României Volumul este ilustrat cu numeroase fotografii ce infățișeoze moment» semnificative ale activității tovarășului Nicolae Ceaușescu pe plan intern și internațional.

Necesitatea creșterii 
eficienței cooperării 

internaționale 
in soluționarea 

problemelor ecologice 
subliniată la conferința 

Internațională de la NairobiNAIROBI 20 (Agerpres). — Creșterea eficienței cooperării internaționale în soluționarea problemelor ecologice și elaborarea direcțiilor prioritare ale programului O.N.U. pentru mediul înconjurător constituie principalele probleme dezbătute de participantii la conferința internațională asupra mediului înconjurător, ale cărei lucrări se desfășoară la Nairobi. Arătînd că problemele ecologice nu cunosc granițe, vorbitorii au subliniat că, In pofida adoptării unor măsuri comune pe plan mondial, degradarea mediului continuă unei» procese dobindind un caractei de criză Participantii la conferință au evidențiat rolul guvernelor in soluționarea problemelor ecologice și necesitatea extinderii la scară planetară a măsurilor de conservare a mediului ambiant.

Ceremonia instalării noului președinte al S.u.A.
GeorgeWASHINGTON 20 (Agerpres). — Vineri, noul președinte al Statelor Unite, George Bush, și-a preluat in mod oficial funcția de șef al Administrației S.U.A. Potrivit Constituției, George Bush a depus jurămin- tul în fața președintelui Curții Supreme, în cadrul unei ceremonii

Bushdesfășurate la Capitoliu, sediul Congresului S.U.A. La ceremonie au fost prezenți membrii celor două camere ale Congresului, ai Curții Supreme, ai vechii și noii Administrații, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Washington.
ORIENTUL MIJLOCIU
• Consultări interarabe • „Israelul trebuie să recunoască 
O.E.P. ca partener de negocieri" • Continuă represiunile 
împotriva populației palestiniene din Cisiordania $1 Gaza

In prefața la volum, semnată de dr. Najma Heptulla, vicepreședinte al Camerei superioare a Parlamentului indian — Consiliul Statelor — persenalitate de frunte a vieții politice și social-culturale din India, se subliniază : „Nicicind. in istoria omenirii, conducătorilor politici ai popoarelor nu li s-a cerut mai multă responsabilitate, un mai profund umanism, înțelepciune, echilibru și tărie de conștiință ca acum, în era atomică. Astăzi, datorită extraordinarelor descoperiri și realizări din știință și tehnologie, alternativa cu care se confruntă omenirea este : fie prosperitatea și fericirea, prin punerea în slujba omului a giganticelor forțe atomice, fie dispariția vieții pe Pămînt, printr-un cataclism nuclear.Este, de aceea, de o însemnătate covîrșitoare înălțarea din rînduri- le unei națiuni a unei personalități politice care să-i întruchipeze idealurile de progres și bunăstare și. în același timp, să militeze, cu realism și un profund simț al răspunderii. pentru înfăptuirea aspirațiilor vitale ale întregii omeniri : pace, prosperitate, libertate și înțelegere între toate popoarele — se arată în prefață.O asemenea personalitate este președintele României, Nicolae Ceaușescu, proeminent om politic al contemporaneității, care, prin gîndire și faptă, s-a înscris definitiv în conștiința omenirii ca făuritor al unei lumi mai drepte și mai bune, o lume a păcii, progresului și cooperării largi între națiuni “.„De personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, de activitatea sa neobosită sint legate cele mai cutezătoare planuri de dezvoltare modernă a României : ritmul industrial fără precedent, modernizarea agriculturii, ridicatea științei și culturii pe noi trepte, comparabile, în unele domenii, cu cele mai avansate cuceriri pe plan mondial, lucrările de urbanizare, de sistematizare și înnoire de mare anvergură. In anii ce. cu deplin temei, au fost denumiți «Epoca Nicolae Ceaușescu», Rbmânia și-a schimbat înfățișarea, îmbrăcînd veșmintele noului, modernului, ale muncii în ritmuri alerte.Pentru români, pentru președintele lor, realizările remarcabile obținute pînă acum, ca și proiectele cutezătoare de viitor nu-și află o garanție fermă decît Intr-o lume a liniștii, păcii și colaborării, o lume eliberată de povara și riscurile acumulărilor nucleare" — relevă semnatara prefeței, evidențiind : „Făuririi unei asemenea lumi îl este consacrată întreaga politică externă românească, cu strălucire elaborată și promovată de președintele Nicolae Ceaușescu. Lupta pentru dezarmare și pace constituie «coloana vertebrală» a politicii internaționale românești, conducerea tării. întreg poporul acestei țări fiind convinși că trebuie făcut totul pentru apărarea dreptului suprem la viață al omenirii, pentru o existentă liberă si demnă, in pace și progres, a tuturor popoarelor.Exemplară prin înalta răspundere față de destinele umanității, prin inițiativă și originalitate, realism și principialitate, politica externă a României — se arată în Încheiere — este o demonstrație a virtuților colaborării pașnice, a dialogului larg între state, desfășurat în beneficiul fiecăruia și al tuturor, al păcii și înțelegerii în lume. Prin demersurile de excepțională însemnătate în direcția înfăptuirii dezarmării. îndeosebi nucleare, pentru reluarea cursului spre destindere. Încredere, colaborare, pentru soluționarea gravelor probleme politice, economice și sociale ale planetei. România, președintele Nicolae Ceaușescu și-au cîștigat un loc de cinste in conștiința contemporaneității".Festivitatea lansării oficiale a volumului a avut loc la „Cen
trul Internațional ' Indian" din New Delhi. Au participat dr. Najma Heptulla, vicepreședintele Camerei superioare a Parlamentului indian, Vidya Stokes, președinte al Adunării Legislative a statului Himachal Pradesh și al Confederației Uniunii Femeilor din India, Sushil Bangora- pa, membru al Camerei superioare a Parlamentului indian, Anita Singh, secretar general al Societății Culturale Indiene și al Academiei Punjabi, Zaheen Nagui, secretar al Academiei Ghaub, membri ai conducerii unor instituții centrale indiene, reprezentanți ai corpului diplomatic acreditați în India, profesori universitari, oameni de artă șl cultură, redactorii-șefi ai principalelor publicații, reprezentanți ai posturilor de radio și televiziune.In cuvîntul rostit cu acest prilej, prof. univ. Rais Mirza, autorul lucrării, a relevat : „Eforturile președintelui României, Nicolae Ceaușescu, dedicate dezarmării, destinderii și păcii internaționale sint bine cunoscute în întreaga lume și apreciate de către toate forțele progresiste. Ideile și concepțiile sale de înlocuire a programelor de înarmare cu planuri dedicate dezvoltării economice si sociale a popoarelor sînt astăzi mai necesare și mai actuale ca oricînd.

De aceea, forțele progresiste din întreaga lume apreciază în mod deosebit acțiunile și inițiativele poporului român, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, care întotdeauna a luat poziție in favoarea nobilei cauze a păcii Internationale.Prin volumul pe care îl lansăm acum, aducem un înalt omagiu președintelui Nicolae Ceaușescu".Vidya Stokes, președintele Adunării legislative a statului Himachal Pradesh, a spus :„îmi este deosebit de plăcut să Iau parte la lansarea unui volum consacrat personalității președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. Valoarea deosebită a lucrării rezidă în însăși esența ei, reliefată de altfel și de titlu.Volumul reprezintă un omagiu, o apreciere din partea întregii națiuni indiene la adresa ideilor și acțiunilor președintelui României. Poporul nostru împărtășește pe deplin ideile dezarmării și soluționării tuturor disputelor la . masa negocierilor. Nu este suficient să asiști la demersurile dedicate păcii, ci trebuie să te implici activ în eforturile orientate în această direcție.Posibilitatea de a lua contact — prin această lucrare — cu ideile unei personalități de seamă a contemporaneității se constituie într-o certă realizare, aceste idei repre- zentînd o contribuție valoroasă adusă tezaurului umanității".Dr. Najma Heptulla, vicepreședinte al Camerei superioare a Parlamentului indian, semnatara prefeței, evocînd fericitul prilej de a vizita România la începutul anului 1986, în calitate de secretar general al Comitetului pe întreaga Indie al Partidului Congresul National Indian (I). a relevat : „Am fost profund impresionată de concepțiile și ideile președintelui României. Volumul lansat astăzi se constituie într-o importantă realizare. Felicit pe această cale România și pe președintele ei deoarece calea progresului și bunăstării unei națiuni este rezultatul nemijlocit al politicii statului și guvernului țării respective".In cuvîntul său, Avtar Singh, directorul editurii „Famous Publi
cations", a spus : „Istoria a dovedit că in perioadele de tensiune, cînd există pericolul izbucnirii unor conflicte, se nasc personalități purtătoare ale mesajului de pace, prietenie și înțelegere între oameni.Este privilegiul nostru că timpurile pe care le trăim cunosc a- semenea promotori de prestigiu al păcii, dezarmării și destinderii, ai nobilului mesaj al respectului dintre națiuni. Președintele României, Nicolae Ceaușescu, este susținător neobosit, de peste două decenii, prin fapte, al cauzei păcii.Răspîndirea mesajului de prietenie între națiuni este un imens serviciu adus umanității, iar volumul lansat astăzi reprezintă un omagiu adus promotorului cauzei păcii, care este președintele Nicolae Ceaușescu".La festivitatea lansării volumului a luat cuvîntul, de asemenea, ambasadorul României la New Delhi, Nicolae Finanțu.

★Structurată în cinci capitole, lucrarea „PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU — PROMOTOR AL PĂCII" pune în evidentă Inițiativele șt acțiunile șefului statului român pentru realizarea dezarmării, pentru renunțarea la politica de forță și trecerea la o nouă abordare a problemelor mondiale, pentru solutionarea pașnică a diferendelor dintre state, contribuția sa inestimabilă la dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și solidaritate ale României cu toate țările, indiferent de mărime, nivel de dezvoltare și orînduire socială, la reglementarea pe cale pașnică a conflictelor din diferite zone ale lumii.în primul capitol al lucrării, Intitulat „Vocația de pace a poporului român", este reliefată personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, caracterizat ca unul dintre cei mai proeminenți oameni politici ai timpurilor noastre, un mare Erou al păcii, care prin ideile, propunerile și inițiativele promovate pe plan international se bucură de • interesul constant al opiniei publice, al popoarelor de pretutindeni.Sînt prezentate coordonatele fundamentale ale activității internaționale a țării noastre, semnificația întîlnirilor și convorbirilor președintelui Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, avute, de-a lungul a peste două decenii, cu conducători de stat și de guvern din diferite țări. Sint inserate aprecieri și declarații ale unor șefi de stat și de guvern, lideri politici, personalități marcante ale vieții politice internaționale, ce dau expresie înaltei stime și prețuiri de care se bucură — pretutindeni în lume — conducătorul partidului și statului nostru.
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În sprijinul edificării unei 

noi ordini economice 

internaționaleNEW DELHI 20 (Agerpres). — Ministrul de finanțe al Indiei, S. B. Chavan, a reafirmat că țara se pronunță pentru edificarea cît mai urgentă a unei noi ordini economice internaționale. La un seminar desfășurat la Delhi, el a relevat, totodată, necesitatea eliminării practicilor protecționiste și a restricțiilor din calea comerțului mondial, care afectează in mod deosebit țările în curs de dezvoltare. Ministerul indian a arătat, în context, că problema datoriei externe a făcut ca, pentru multe state în curs de dezvoltare, anii ’80 să fie un deceniu „pierdut" In ce privește dezvoltarea.

BAGDAD 20 (Agerpres). — Aflat la Bagdad, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a conferit cu Tariq Aziz, vicepremier și ministru de externe al Irakului, în centrul discuțiilor s-au aflat ultimele evoluții ale problemei palestiniene pe plan arab și internațional. Tariq Aziz a reafirmat sprijinul total al Irakului față de O.E.P. și lupta poporului palestinian din teritoriile ocupate.BERLIN 20 (Agerpres). — In cadrul unei reuniuni internaționale a ziariștilor în problema palestiniană, care se desfășoară la Berlin, directorul executiv al Centrului international pentru pace în Orientul Mijlociu, ziaristul israelian David Sha- ham, a declarat că Israelul trebuie să recunoască Organizația pentru Eliberarea Palestinei ca partener de negocieri, avind în vedere principiile exprimate de O.E.P. la sesiunea Consiliului National Palestinian, de la Alger.El a adăugat că, în prezent, este tot mai mare numărul cetățenilor israelieni care se pronunță pentru această recunoaștere, din convingerea că astfel vor avea de ciștigat ambele popoare.Forțele israeliene de ocupație și-au Intensificat represiunile împotriva populației palestiniene participante la demonstrații. In mai multe loca

lități din Cisiordania șl Gaza s-au produs noi ciocniri intre demonstranți și trupele israeliene, soldate cU șapte palestinieni răniți. Totodată, a continuat greva de trei zile declanșată miercuri in memoria victimelor palestiniene căzute de la declanșarea revoltei și împotriva escaladării represiunii israeliene.(Agerpres)DHABI 20 (Agerpres) — Agenția Națiunilor Unite de ajutor și lucrări pentru refugiați palestinieni din Orientul Mijlociu (U.N.R.W.A.) a anuntat că își amplifică serviciile în Cisiordania și Gaza ocupate de Israel pentru a putea face față nevoilor tot mai mari create de încercările armatei israeliene de a înăbuși revolta populației palestiniene. Potrivit unui buletin al a- genției, cel puțin 10 palestinieni au fost uciși in ultimele două săptă- mini, iar 650 de persoane rănite au fost tratate în clinicile U.N.R.W.A. în ultimele patru luni.BAGDAD 20 (Agerpres) — Președintele ales al Venezuelei. Carlos Andres Perez, care a efectuat o vizită în Irak, s-a întîlnit la Bagdad cu președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat. In timpul întilnirii, Carlos Andres Perez a exprimat sprijinul său față de drepturile legitime ale poporului palestinian, inclusiv dreptul la crearea unui stat independent.
încheierea retragerii din Angola 

a primului contingent de militari cubanezi

PROMOTER 
OF PEACE
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Prof. RAIS MIRZA
FAMOUS PUBLICATIONS PVT. LTD,

Subliniind continuitatea ideilor de pace promovate de poporul român de-a lungul fră- mintatei sale istorii, autorul lucrării arată, în finalul acestui prim capitol : „O viziune de ansamblu coerentă asupra lumii contemporane, o subtilă înțelegere a structurilor, mecanismelor, problemelor; esențiale, un larg orizont, istoric, dublat de o perfectă cunoaștere a învățămintelor trecutului și realităților prezentului, angajarea curajoasă pe drumuri nedefrișate, participarea directă, pătrunsă de o înaltă responsabilitate la dezlegarea celor mai complexe noduri de contradicții din raporturile dintre state — acestea sînt cîteva dintre coordonatele definitorii ale demersului extern românesc, cîteva d i n t r e sursele largiiaudiente și eficienței politicii Internationale a României, prin care această țară, președintele ei și-au legat indisolubil numele de cele mai nobile cauze ale omenirii, de făurirea unei lumi mai bune șl mai drepte, fără arme și fără războaie".„Președintele Nicolae Ceaușescu — militant de seamă pentru afirmarea noilor principii în relațiile internaționale" este titlul celui de-al doilea capitol al cărții, care prezintă contribuția de o inestimabilă valoare a președintelui României la promovarea consecventă și fermă în viata internațională a ideilor și tendințelor progresiste, subliniind concepția originală și inițiativele șefului statului român dedicate democratizării raporturilor interstatale. .......................In finalul acestui capitol se arată : „Promotor ferm, neobosit al normelor de etică și echitate in viața internațională, președintele Nicolae Ceaușescu consideră că numai. prin întronarea temeinică, prin recunoașterea universală a acestora se poate ajunge la instaurarea unei noi ordini politice și economice mondiale, la făurirea unei lumi a dreptății, în care toate națiunile să se dezvolte pe calea progresului economic și social, să-și împlinească nestingherit idealurile de libertate, demnitate, pace".Cel de-al treilea capitol al lucrării — intitulat „O abordare nouă, constructivă a problemelor dezarmării și păcii" — prezintă, pa larg, acțiunile și propunerile de o deosebită însemnătate teoretică și practică inițiate și promovate de România, prin cel mai prestigios și autorizat reprezentant al său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru soluționarea problemelor ce fră- mîntă omenirea — realizarea dezarmării, edificarea păcii, lichidarea subdezvoltării. Acestor obiective fundamentale — se arată — îi sînt consacrate ideile și demersurile neobosite ale conducătorului României socialiste în favoarea dezarmării, în primul rînd nucleare, lichidării „bombei sociale cu explozie întîrziată" pe care o reprezintă subdezvoltarea, instaurării unei noi ordini economice internaționale, juste și echitabile, abolirii definitive a forței și a amenințării cu forța din viața internațională, soluționării noi, democratice, pe calea negocierilor a tuturor problemelor lumii contemporane.„Relația dezarmare-dezvoltare, problemă esențială a contemporaneității în concepția României" — cel de-al patrulea capitol al lucrării — abordează implicațiile fundamentale ale acestui raport asupra vieții internaționale. Autorul evidențiază că președintele Nicolae Ceaușescu a formulat o concepție novatoare privind interdependența directă dintre dezarmare și dezvoltare. Se arată, totodată. că Înfăptuirea dezarmării și orientarea spre scopuri constructive. pașnice a sumelor uriașe eliberate astfel constituie o condiție de bază a eliminării subdezvoltării, o premisă indispensabilă pentru soluționarea crizei economice mondiale. o cale principală pentru întărirea încrederii-și extinderea cooperării dintre , state. o necesitate obiectivă pentru asigurarea drepturilor umane in lumea contemporană.In ultimul capitol al lucrării este

prezentat „Conceptul românesc In favoarea democratizării vieții politice internaționale", precum si cu privire la „rolul determinant al popoarelor in lupta pentru triumful politicii de pace, independență, colaborare". Este pusă în evidență contribuția de seamă a României, a tovarășului Nicolae Ceaușescu la îmbunătățirea climatului politic mondial, la sporirea încrederii între state, la democratizarea relațiilor internaționale, proces care trebuie să înlăture vechile structuri bazate pe inegalitate, dominație și asuprire. Este subliniat faptul că evoluția vieții politice oferă numeroase exemple convingătoare asupra rolului țărilor mici și mijlocii, al statelor în curs de dezvoltare in solutionarea realistă, justă și echitabilă a unor probleme..Făuritor de nouă istorie în propria țară, scrie autorul lucrării, președintele Nicolae Ceaușescu a adus României, prin fapta și gîn- direa sa, un larg prestigiu, o profundă considerație in viața internațională. Este prestigiul cuvenit acestei mari personalități a contemporaneității, conducătorul României, cel ce a dat luptei pentru dezarmare, pace, dezvoltare un impuls hoțăritor, a conturat noi și creatoare -abordări ale marilor probleme ale ‘actualității, a prefigurat noile raporturi dintre state, perspectiva unei ’ lumi mai drepte și mai bune.Ca Erou al păcii, președintele României a intrat în conștiința o- menirii prin recunoașterea și calda cinstire acordate pe toate meridianele lumii operei sale, de originală construcție pașnică, de profundă și realistă înțelegere a tendințelor contemporaneității. O operă validată de viață, care și-a afirmat drept cea mai de preț calitate deschiderea de noi orizonturi, de speranță și încredere în viitorul umanității. Orientată spre viitor, spre o permanentă înnoire creatoare, opera de pace a președintelui Nicolae Ceaușescu a consacrat în lume un mod inedit de a gindi și acționa, îmbogățind tezaurul de idei valoroase, practica politică mondială.Prin prioritățile și direcțiile de acțiune conturate, prin soluțiile concrete oferite, prin participare angajată, de înaltă responsabilitate la soluționarea pașnică, durabilă' și constructivă a problemelor majore ale contemporaneității — se subliniază în încheiere — România, președintele Nicolae Ceaușescu au consacrat în viața internațională o viziune politică de largă cuprindere, bazată pe convingerea că forțele progresiste, democratice, anti- imperialiste ale popoarelor, acțio- nind unite, pot impune un curs nou evenimentelor, pot edifica o lume a păcii,. înțelegerii, colaborării. în aceste vremuri de răscruce pentru destinele omenirii, România. sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, oferă imaginea unei țări angajate cu toate forțele și resursele spre făurirea, in independență și demnitate, a viitorului său de prosperitate și care, în același timp, depune serioase și constante eforturi în grandioasa operă de creare a unei lumi noi — a păcii, colaborării, progresului pentru întreaga omenire. (Agerpres).

AMERICA CENTRALĂ

Precizări privind 
reuniunea la nivel înaltMANAGUA 20 (Agerpres). — Președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega, a confirmat organizarea unei tntîlniri a șefilor de stat din America Centrală la 8 februrie, la San Salvador, transmit agențiile de presă. Data a fost propusă de președintele guatemalez, Vinicio Ce- rezo, șl acceptată de celelalte țări din regiune.Reuniunea va fl precedată de o întîlnire pregătitoare și de consultări la nivelul miniștrilor de externe, ce vor avea loc la Managua, a spus președintele nicaraguan.

HAVANA 20 (Agerpres). — Potrivit unui comunicat al Ministerului Forțelor Armate Revoluționare din Cuba, a luat sfirșit retragerea din Angola a primului contingent de 3 000 de militari cubanezi, care initial urmau să fie repatriați pînă la 1 aprilie 1989 — transmite agenția Prensa Latina. Documentul precizează pă prin această operațiune Cuba a făcut un gest de bunăvoință. în contextul acordului bilateral semnat cu Angola privind retragerea graduală și totală a trupelor sale din acest teritoriu.

Un comunicat militar angolez dat publicității de agenția ANGOP informează că, In cursul operațiunilor militare din perioada 12—17 ianuarie, cel puțin 84 de contrarevoluționari care operau pe teritoriul An- golei au fost scoși din luptă. In urma operațiunilor militare care au avut loc in provinciile Uige, Kwanza Norte. Bie, Huambo și Moxlco au fost, de asemenea, eliberate sute de persoane deținute în captivitate de forțele teroriste.
„Dialogul intre Maroc și Frontul Polisario 

este un fapt pozitiv“
— declară reprezentantul secretarului general al O.N.U.ALGER 20 (Agerpres). — într-o. declarație citată de agenția China Nouă, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U., Hector Gros Espiel. a afirmat că dialogul între Maroc și Frontul Polisario este pozitiv și de bun augur pentru un

curs rapid spre o soluție dreaptă șl durabilă a problemei Saharei occidentale. El a adăugat că O.N.U. și Organizația Unității Africane sînt gata să sprijine eforturile ce se întreprind în vederea continuării dialogului.
Agențiile de presa

pe scurt_____

COMUNICATUL DE PRESA dat publicității lâ încheierea vizitei in Polonia a primului-ministru al Iranului, Mir Hussein Moussavi, evidențiază dorința celor două țări de a dezvolta relațiile bilaterale pe diverse planuri. Examinind situația internațională actuală, cele părți și-au afirmat sprijinul de politica spre destindere, dialogul' vizind dezarmarea Vest, pentru interzicerea totală și lichidarea armelor nucleare și chimice, respectarea independenței și suveranității statelor.
două față spre Est-

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR ÎNTRE R.P. CHINEZA Șl CUBA. Ministrul de externe al R.P. Chineze, Qian său cubanez, aflat în vizită oficială la Beijing, au purtat convorbiri referitoare la modalitățile de extindere a relațiilor bilaterale și au făcut o trecere fn revistă a problemelor internaționale actuale. Cei doi miniștri de externe au semnat un protocol de colaborare ce prevede întărirea cooperării politice, merciale, culturale intifice dintre R.P. publica Cuba.

Qichen, și omologul Isidoro Malmierca,

economice, coși tehnico-ști- Chineză și Re-avut Ioc con-LA TIRANA auvorbiri între Manush Myftiu. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P.S. Albania, și adjunctul secretarului federal iugoslav pentru afacerile externe. Milivoie Maksici, anunță agențiile A.T.A. și Taniug. In cadrul întilnirii, ambele părți ău exprimat dorința de a extinde cooperarea pe plan politic, economic și cultural.DECLARAȚIE. După cum transmite agenția V.N.A., un purtător de cuvînt al M.A.E. vietnamez a declarat că schimburile de vederi prilejuite de vizita la Beijing a prim-adjunctului ministrului afacerilor externe al R.S. Vietnam. Dinh Nho Liem. au fost utile, cele două părți ajungînd la o serie de acorduri.VIZITA. Qin Jivei, consilier de stat, ministrul apărării al R.P. Chineze, întreprinde o vizită oficială în Thailanda, la invitația guvernului thailandez — informează agenția China Nouă.

U

DECLARAȚIA finală a reuniunii Comisiei Economice și Sociale a O.N.U. pentru Asia de vest subliniază necesitatea ca țările membre să-și amplifice colaborarea în eforturile de valorificare a resurselor de reuniunii s-a hotărît crearea unuicare dispun. In cursul

?-centru care să faciliteze, sporirea schimburilor comerciale între țările membre.ÎMPOTRIVA TERORISMULUI AERIAN. Giinter Eser, director general al Asociației Internationale a Transportului Aerian (I.A.T.A.), s-a pronunțat pentru o largă cooperare intre toate statele lumii in lupta împotriva terorismului aerian. El a propus dotarea cu echipamente tehnice de detectare a tuturor aeroporturilor. Declarația a fost făcută cu prilejul unei reuniuni a experților tehnici ai I.A.T.A., care are loc la Geneva.EXTINDEREA COOPERĂRII INTRE ANGOLA ȘI BRAZILIA. In contextul întăririi conlucrării Sud- Sud. Angola și Brazilia au semnat un acord de cooperare în domeniile economiei, comerțului, finanțelor, tehnologiei și culturii, la încheierea sesiunii comisiei mixte a celor două țări, desfășurată la Luanda.LA STRASBOURG au avut loc întîlniri intre delegații parlamen- Comunității Economice Turciei, agenția a fost asocie- in anul
tare ale (vest-)europene și ale După cum transmite Efe, scopul reuniunilor de a reactiva acordul de re C.E.E. — Turcia semnat 1963.RATA CREȘTERII ANUALE A BUGETULUI APARARII AL NORVEGIEI VA FI REDUSA de Ia trei la doi la sută, a anunțat comandantul șef al forțelor armate norvegiene, generalul Vigleik Eide. De asemenea, vor fi reduse efectivele trupelor din sudul țării, a spus el. ANTICIPATE ÎN Primul-ministru al John Swan, a anun-ALEGERI BERMUDE. Bermudelor. tat convocarea de alegeri generale anticipate la 9 februarie acest_an, s-a anuntat oficial la Hamilton.ÎN CAPITALA GRECIEI a avut loc un atentat terorist împotriva procurorului Panaiotis Tarsoulas, trei necunoscuți rănindu-1 cu focuri de armă acesta își cel de-al In decursunor personalități în lupta antiteroristă.

în momentul părăsea doilea de opt
în care domiciliul. Este atentat terorist zile împotriva elene implicateLA CAIRO au avut Ioc convorbiri intre miniștrii de externe al Egiptului și Somaliei, Ahmet Es-

mat Meguid și Mohamed AU Hamed. Au fost abordate căile și modalitățile de extindere a relațiilor pe plan politic, și științific. economic,; culturalBanca federală anunțat majorareaMAJORARE.vest-germană acu 0,50 la sută a taxei de scont și a ratei lombarde. Prin această măsură se urmărește, între altele, să se prevină devalorizarea, în continuare. a mărcii vest-germane fată de dolarul american.FALIMENTE ÎN JAPONIA. Un număr de 10122 întreprinderi, cu un pasiv de peste 10 milioane yeni, au dat faliment in Japonia, în 1988, informează agenția Kyodo. Cea mai' mare dintre acestea a fost firma „Nippon Land Co." din Osaka, al cărei capital insolvabil s-a ridicat la 156,6 miliarde yeni.TEST. Un avion de 
„TU-155" a efectuat un 
folosind drept carburant 
turale lichefiate. Testul a 
cedat de experimente in care drept 
carburant a fost utilizat hidroge
nul lichid. Depozitarea gazelor na
turale lichefiate impune prezența 
unui recipient corespunzător in
tr-un mediu in care temperatura 
este de minus 160 grade Celsius, 
recipient ce urmează să fie sus
pendat sub fuzelajul avionului. . 
Pentru folosirea gazelor, motoarele 
nu necesită mari modificări.

pasageri 
zbor-test 
gaze na- 
fost pre-

ATAC TERORIST ÎN SUDUL MOZAMBICULUI Elemente din așa-zisa „Rezistență Națională Mo- zambicană" (M.N.R.) au săvîrșit un nou atac terorist în sudul Mozam- bicului. Potrivit ziarului mozambi- can „Noticias", contrarevoluționarii au plasat o mină pe calea ferată in apropierea localității Movene, la 15 km est de granița cu R.S.A., care a provocat deraierea unui tren de marfă. Patru persoane și-au pierdut viața, iar alte 14 au fost rănite. După explozie, teroriștii au jefuit trenul.LA JAKARTA au avut loc convorbiri între președintele Suharto al Indoneziei și primul-ministru al Thailandei, Chatichai Chonnhavan — informează agenția China Nouă. Au fost discutate probleme actuale ale situației din regiunea Asiei de sud-est.
NEOBIȘNUIT DE 

INSTALAT ÎN AR- 
NIPON. într-o serie

O VREME 
CALDA S-A 
HIPELAGUL 
de regiuni, mercurul termometre
lor s-a ridicat la 13 grade Celsius, 
depășind cu 19 grade media tem
peraturilor pentru acest anotimp, 
în același timp, se semnalează ploi 
calde, caracteristice zilelor de pri
măvară. în mod obișnuit, ultima 
decadă a lunii ianuarie este deose
bit de friguroasă in Japonia.
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