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MUNCĂ SUSȚINUTĂ, BINE ORGANIZATĂ PENTRU 
REALIZAREA RITMICĂ, INTEGRALĂ A PLANULUI!In industrie, pe șantierele de investiții, in agricultură, in unitățile de cercetare științifică și proiectare, practic in toate domeniile vieții eco- nomico-sociale, luna ianuarie a fost marcată de o puternică mobilizare a forțelor, de un clan creator deosebit. ca expresie a dorinței clasei noastre muncitoare, a întregului popor de a omagia prin noi și prestigioase fapte de muncă aniversarea zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Prin felul cum au muncit, prin rezultatele obținute, prin Însemnatele depășiri de plan înregistrate la producția fizică și export, in condițiile reducerii substanțiale a consumurilor materiale și de energie, numeroase colective de oameni ai muncii au pus in evidență — prin exemplul lor — forța economiei noastre socialiste, caracterul stimulator al actualelor forme de organizare a producției și a muncii, in care se pot afirma pe deplin inițiativele, potențialul creator al tuturor muncitorilor și specialiștilor.Calendaristic, prima lună a anului reprezintă desigur o perioadă destul de scurtă de timp. Ea poate oferi insă o serie de concluzii utile, de care trebuie să se țină seama m perioada următoare, incepind chiar din această primă zi a lunii februarie. Prima și poate cea mai importantă concluzie, deși nu este deloc nouă, se referă la necesitatea îndeplinirii ritmice, integrale. Ia toate sortimentele și in toate întreprinderile a planului Ia producția fizică. Există numeroase argumente care susțin această cerință, iar activitatea practică de fiecare zi nu face decît să le confirme. Se știe, bunăoară. că prin balanțele materiale întocmite la nivelul economiei naționale, fiecare produs — care poate fi cărbune, țiței, energie electrică, tablă sau laminate din oțel, mașini- unelte. utilaje tehnologice sau piese de schimb —are un anumit furnizor bine precizat si o destinație la fel de exactă. Unele dintre ele sint materii prime ori semifabricate care urmează să fie prelucrate, altele sint produse finite care condiționează în bună parte punerea in funcțiune a unor noi obiective de investiții. Și într-un caz, și în celălalt, fiecare produs trebuie asigurat însă la timp, potrivit prevederilor de plan, pentru ca activitatea productivă să se poată desfășura ritmic, fluent în fiecare unitate economică. Este suficient ca o singură întreprindere să nu își realizeze integral sarcinile de plan la un singur sortiment pentru ca. în continuare, să se deregleze activitatea multor altor întreprinderi. De altfel, atît în luna ianuarie, cit și anul trecut au fost situații cind în unele unități nu s-au putut finaliza instalații complexe, în valoare de milioane de lei, deoarece nu s-au asigurat la timp citeva repere sau subansamble relativ simple și de mică valoare.In cazul producției fizice, nereali- zarea blanului la un anumit sortiment nu poate fi compensată prin depășirea prevederilor la alte produse. Iată de ce organele și organizațiile de partid au datoria să urmărească si să ia măsurile ce se impun pentru ca în , fiecare unitate să se realizeze numai produsele în
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scrise în plan și pentru care există contracte sigure de desfacere. Obiceiul unor conducători de întreprinderi de a lansa in fabricație produse care nu au desfacerea asigurată — tjoar pentru ca să poată raporta că au realizat ceva — nu numai că este contrar oricărui principiu economic, dar de regulă are consecințe negative și asupra desfășurării ulterioare a muncii. Fabricarea unui produs neînscris în plan și necontractat, pentru care deci nu
• In fiecare unitate, activitatea pro

ductivă să se desfășoare fluent, po
trivit programelor stabilite.

• Fondul de marfă pentru export - 
asigurat la timp și livrat operativ 
partenerilor de peste hotare.

• Respectarea disciplinei contractuale 
- prima condiție pentru funcționa
rea normală a mecanismului eco
nomic.

• Adunările generale constituie cel 
mai bun prilej pentru analizarea 
temeinică a stilului de muncă al 
organelor de conducere colectivă.

există repartiții de materiale șl energie, înseamnă că se face pe seama resurselor necesare realizării altor produse. Nimeni nu are undeva o magazie de unde să scoată materialele necesare pentru fabricarea unor produse care apoi să fie depozitate in altă magazie pină cind se va găsi și pentru ele un beneficiar.Practic, atît între unitățile din industria, orizontală, cit și pe ansamblul economiei există numeroase relații de colaborare și cooperare care trebuie să se deruleze ireproșabil — cantitativ, calitativ și la termenele stabilite — pentru ca activitatea productivă să se poată desfășura normal, ritmic in fiecare unitate in parte, iar prevederile planului național unic de dezvoltare economi- co-socială pe întregul an să se poată înfăptui întocmai. In acest context, respectarea disciplinei contractuale reprezintă o condiție esențială pentru îndeplinirea ritmică, integrală a planului nu numai la producția fizică, ci Ia toți ceilalți indicatori. Tocmai de aceea, analizînd stadiul pregătirii producției pentru acest an, tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția asupra necesității de a se respecta riguros (ie către fiecare minister, centrală și întreprindere prevederile legii contractelor economice. care stabilește in mod clar atit condițiile de încheiere a contractelor, cit și răspunderile pentru îndeplinirea lor în cele mai bune condiții. Potrivit legii, atit livrarea materiilor prime și materia

lelor necesare producției, cit și alocarea fondului de retribuire trebuie să se facă numai in condițiile existenței unor contracte ferme, pe baza cărora să se desfășoare întreaga activitate. In acest scop, s-a hotărit introducerea in plan a unui indicator special — indicatorul „contracte", care trebuie urmărit zi de zi, lună de lună și in- funcție de care va fi apreciată întreaga activitate de realizare a sarcinilor de producție.Există, prin urmare, un cadru 

legal strict, bine precizat,' care reglementează din .acest punct de vedere relațiile, dintre intfepi’inderi și din cadrul fiecărei unități. Iar munca trebuie să fig astfel organizată incit să Se asigurd îndeplinirea ritmică, integrală a planului la toate sortimentele producției fizice. Se creează în felul acesta condiții și pentru onorarea exemplară, la termenele stabilite și la inalt nivel calitativ a Contractelor la export. Economia națională dispune de utilaje și instalații moderne, de mare randament. de muncitori și specialiști cu o temeinică pregătire profesională, ceea ce permite realizarea unor produse pe deplin competitive pe piața Ion TEODOR

Aspect de muncă din secția turbine a întreprinderii de mașini grele București Foto : S. Cristian

externă. Multe unități au de acum o bogată experiență in relațiile cu partenerii de peste hotare, cunosc tendințele manifestate pe piața externă și. sint pregătite să răspundă celor mai exigente cerințe. Ca atare, așa cum s-a subliniat la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 13 ianuarie, in toate întreprinderile cu sarcini la export trebuie să se asigure o cit mai bună utilizare a capacităților de producție și a timpului de lucru, astfel îneît toate contractele încheiate cu partenerii externi să fie onorate la termenele prevăzute și in condiții de calitate superioară. Totodată, avînd in vedere că in analizele pe ministere s-au clarificat toate problemele legate de vămuirea și livrarea produselor destinate exportului și aflate incă in stoc, s-a cerut să se acționeze cu cea mai mare energie pentru ca programul de expediere a produselor să fie riguros respectat. Practic, în cursul lunii februarie trebuie ca toate stocurile să fie vămuite' și livrate partenerilor de peste hotare, astfel incit activitatea de export să se desfășoare in cele mai bune ' condiții.Incepind acum a doua lună a anului. organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din intreprinderi, ' conducerile centralelor și. ministerelor, activiștii și factorii de răspundere din fiecare județ au datoria sa analizeze temeinic, cu exigență comunistă activitatea din luna ianuarie și, pe această bază, să ia. cele mai eficiente măsuri pentru îndeplinirea ritmică a planului in continuare. Adunările generale ale oamenilor muncii care se desfășoară in această perioadă constituie cel mai bun prilej pentru o dezbatere largă, cu referiri și la activitatea de anul trecut, a stilului și metodelor oe lucru ale organelor de conducere colectivă din intreprinderi și centrale, pentru formularea unor propuneri concrete, la obicei, care să determine obținerea unor rezultate superioare in producție. Folosind cadrul profund democratic pe care il oferă adunările generale ale oamenilor muncii este posibil și absolut necesar ca, prin dezbaterile care au loc, să se asigure soluționarea tuturor problemelor de care depind bunul mers al producției și realizarea exemplară a indicatorilor de plan cantitativi și calitativi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului. Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, 31 ianuarie, pe tovarășul V. A. Medvedev. membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită in țara noastră.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise, cu aceșt prilej, din partea tovarășului Mihail Gor- baciov. secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, președintele Prezidiului Sovietului Suprem ăl U.R.S.S., un cald salut. împreună cu urări de succes in intreaga activitate.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat tovarășului Mihail Gorbaciov salutul său și cele mai bune urări de succes in intreaga activitate.

Construcții noi, moderne, artere de circulație largi în Ploieștiul de azi Foto : E. Dichiseam!
Normele vieții sociale, norme 

ale atitudinii partinice, revoluționare„N-am cunoscut prevederea. „am crezut că se poate aplica și așa...", „condițiile concrete nu ne-au permis să respectăm întocmai..." — iată citeva. din afirmațiile care pot fi . intilnite adesea nu numai in instanțele judecătorești. ci — in mod cu totul neașteptat și paradoxal ! — și inîntruniri ale organelor de partid care pun in discuție și sancționează abaterile unor cadre de partid și de stat.Neașteptat și paradoxal deoarece, după cum se știe, cunoașterea și respectarea întocmai a hotă- ririlor partidului și a legilor tării sint obligații ale fiecărui cetăr țean deci cu atit mai mult, ale comuniștilor. ale celor investiți cu anumite răspunderi. Aceste acte — de cea mai mare Însemnătate pentru organizarea și buna desfășurare a întregii vieți economico- sociale — sint expresia supremă a intereselor întregului popor, ale tuturor oamenilor muncii, uniți sub conducerea partidului, pentru înfăptuirea scopurilor fundamentale ale noii orinduiri. în ambianța noastră socială, ele se transformă in instrumente ale ' transpunerii în viață a politicii partidului de puternică dezvoltare economică, de realizare a democrației socialiste, asigurind un cadru larg de afirmare a libertății și demnității omului, a personalității sale.Punind in evidență- însemnătatea deosebită a activității desfășurate în acest domeniu, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, arată in Expunerea rostită la marele forum al democrației noastre muncitorești- revoluționare : „în intreaga operă de construcție socialistă, indeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, am pornit de la necesitatea reglementării prin lege a întregii organizări și funcționări a statului, a vieții economico-sociale, a tuturor sectoarelor de activitate". în aceșt context; se subliniază, in continuare, necesitatea .respectării ferme, neabătute a legilor, pentru a se asigură ordinea, disciplina și democrația, pentru aplicarea consecventă a principiilor eticii și echității socialiste, pentru apărarea proprietății socialiste și'a celei personale, pentru întărirea sentimentului de cinste si .răspundere. • .Desigur, cea dinții condiție a respectării hotăririlor de partid și a legilor țării este cunoașterea lor. Această cunoaștere . trebuie să

In timpul întrevederii au fost subliniate relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al U- niunii Sovietice, dintre România și Uniunea Sovietică, dintre popoarele celor două țări. care, in spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul in- tilnirilor la nivel inalt, cunosc o continuă dezvoltare. S-au relevat, de asemenea. posibilitățile existente pentru extinderea, pe mai departe, a conlucrării româno-sovietice pe plan politic, economic, tehnico-știin- țific și in alte sectoare de interes comun. In acest cadru, a fost evidențiată însemnătatea intensificării contactelor și a schimburilor de experiență. a amplificării colaborării dintre cele două partide, in toate domeniile.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că intensificarea raportu

meargă pină la înțelegerea profundă a rațiunilor și semnificațiilor sociale, politice și morale a. prevederilor. deslușindu-se ațit scopul lor. cit și caracterul lor de necesitate. Este deosebit de important ca. reglementările economico-so- ciale — hotăriri și legi de deosebită însemnătate pentru dezvoltarea patriei noastre — să fie însușite profuhd. in litera și spiritul lor, nu numai de un cerc resțrins de" specialiști, ci de către toți activiștii, de către toți oamenii muncii'. Tocmai de aceea, organele și organizațiile de partid au dathria de a asigura — prin multiple rhi.i- loaee ale muncii •politice.- organizatorice și educative -- cunoașterea temeinică a hotăririlor de partid și a legilor țării, formarea unei atitudini partinice, revoluționare.și dezvoltarea spiritului militant pentru înfăptuirea lor. Bine procedează in această privință comitetele județene de partid Timiș, Brăila, Vrancea, Maramureș și altele, precum și comitetele municipale și orășenești de partid care, în cadrul programelor de instrui- . re periodică a. aparatului și activului de partid, acordă un loc important studierii aprofundate a hotăririlor de partid și a legilor țării, fiind puse, totodată, în discuție. cu acest prilej, cazuri și situații concrete din județele și localitățile respective. Tot așa cum este absolut necesar ca însușirea corespunzătoare a hotăririlor și a legilor să devină, pretutindeni și efectiv, unul dintre criteriile principale in promovarea in unele funcții, deoarece de activitatea cadrelor învestite cu munci de răspundere depinde, intr-o măsură însemnată, aplicarea corectă a orientărilor și măsurilor adoptate, înfăptuirea politicii partidului in ansamblul ei.. In "aceeași ordine de idei, se cere ca organele și organizațiile de partid să lărgească cit mai mult sfera de cuprindere a propagandei, să întărească responsabilitatea pentru respectarea legii, an- trenînd in acțiuni organizațiile sindicale și de tineret, elevii, studenții, cetățenii din cartiere și de la sate, practic intreaga populație. , -Fiind emanația voinței poporului. o dată elaborată, hotărirea sau legea nu-i facultativă, ci absolut obligatorie. Ținind seama de concordanța de- interese a tuturor membrilor societății noastre, această, obligativitate e barată pe con

rilor bilaterale, precum și a contactelor cu celelalte partide din țările socialiste trebuie să ducă la sporirea contribuției acestora la rezolvarea problemelor ce privesc construcția noii orinduiri, la progresul tuturor popoarelor.S-a apreciat că dezvoltarea și mal puternică a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două partide și țări este in folosul și spre binele popoarelor român și sovietice, al cauzei generale a socialismului, păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.La primire a participat tovarășul Constantin Olteanu. rrțembru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.A fost de față E. M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.

vingere, pe înțelegerea rațiunilor superioare, devine — prin intreaga activitate politico-educativă desfășurată de organele și organizațiile de partid — o'pecesitate înțeleasă. Astfel, planul de dezvoltare economico-socială in profil teritorial este un act normativ de cea mai mare importanță pentru progresul și prosperitatea țării și a tpturoi- oamenilor muncii. Organizarea activității din industrie, agricultură și celelalte ramuri se întemeiază pe prevederile sale, a celorlalte legi cu caracter economic și social, iar Îndeplinirea acestor prevederi este o cauză a întregului popor, pentru care militează in primul rind organele și organizațiile de partid, mobilizind energii, unind eforturile, situin- du-se in fruntea acțiunilor. Peste tot, in cuprinsul întregii țări, sint nenumărate faptele concrete care dovedesc spiritul de inițiativă, devotamentul și, nu de puține ori, eroismul oamenilor muncii în lupta de zi cu zi pentru îndeplinirea planului, pentru înfăptuirea. în cele măi bune condiții, a marilor obiective de dezvoltare economico-socială. în totală contradicție cu aceste atitudini înaintate se situează mentalitățile retrograde ale celor care, in locul faptelor, dau întiietate justificărilor de tot felul, in locul producției — autocritici formale, in locul activității utile, „fabricarea" de hirtii nefolositoare. Sint destule cazurile in care, sub oblăduirea înțelegătoare a conducerii unor întreprinderi sau instituții, cind apare o nouă reglementare, în loc să se manifeste operativ preocuparea de a fi aplicată mai bine, unii așa-zis specialiști se reped să găsească tot felul de „chichițe" care să ajute la eludarea ej. să-i anuleze măcar parțial efectele. Combaterea atitudinilor de formalism și birocratism, de eludare a hotăririlor șt a legilor este o îndatorire a fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii, a întregii opinii publice, care trebuie să bareze cu fermitate calea unor asemenea mentalități antisociale, să -determine respectarea normelor, aplicarea lor neabătută, creind cimp larg de acțiune efectelor lor benefice.O deosebită însemnătate în îndeplinirea hotăririlor de partid, a legilor " tării are adoptarea de că-
Gh. ATANASIU

(Continuare in pag. a IV-a)

Se stă roată în jurul focului. Să tot fie ora 12, 13... Oricum, e vremea prinzului. Dacă nimeni nu vorbește, se aude doar pădurea : o creangă căzind, un izvor șerpuind prin apropiere, o vietate strecu- nndu-se iute. Se odihnesc oamenii. Se odihnesc lingă ei țapinele, topoarele, druj- bele. Or fi avind pădurile Lobenului, Roșcovei, De- măcușei (unde este împărăția molidului de rezonantă), ale Lăcrieșuiui, Roșoșei. Lunguiețului, Turculețului vreo cărăruie neștiută de ei ? Toți sint din Rașca, Un cătun la doi pași de Moldovița, la care se a- junge numai pe drumul forestier. De fapt, toți cei din Rașca sint forestieri. Familii întregi. Și chiar dacă iși trimit copiii la școli — la Vatra Dornei, la Rădăuți, la Iași ttc. — școliți (după licee, chiar după facultăți) tot pe lingă casă se intorc, tot la pădure vin majoritatea să lucreze. „Altfel se pierd — povestea cineva — pentru că sint prea legați de potecile pădurilor, de respirația brazilor,-molizilor, a fagilor, a carpenilor. " a mestecenilor..." Sintem in parcela 280 din pădurea • Lobenului. Intre Obcina Mare și Obcina Feredeului, în sectorul Valea Demăcu-

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
• reportaje • însemnări •șei (singur are vreo 25 000 hectare), unul dintre sectoarele celui mai mare I.F.E.T. din țară, I.F.E.T.-ul sucevean, care dintr-un volum de 1 843 000 masă lemnoasă exploatată obține peste 500 000 mc cherestea pe an (colaborind cu vreo 12 fabrici pentru

secționează, mină caii de tracțiune ca să colecteze lemnul in parchete, de unde cu tractorul va fi dus la platforma primară pentru presortare, de-abia apoi incărcîndu-se în trenurile forestiere, care iau drumul fabricilor... Ion Zaiț (faso- natorul mecanic) este cel

zi-lumină. „La noi nu se închide sezonul niciodată — povestea molcom șeful de echipă. Pregătim parcelele înainte de exploatare, extragem arborii uscați, delimităm zonele cu pericol de alunecare, croim poteci de acces. Tăiatul se face fir cu fir. Ne mai necăjesc
Oameni legați de ființa pădurii

Printre forestierii Bucovinei, acolo unde începe 
împărăția molidului

buștenii de gater), care oferă lemn de calitate pentru furnir, placaj, care exportă mobilă in peste șase țâri, care exportă mangal în alte cinci țări, care numără peste o mie de parteneri interni... Totul începe insă, firesc, din pădure și este lung drumul lemnului ca să ajungă o elegantă piesă de mobilier, o vioară, o chitară, un violoncel...Focul arde. Oamenii iși încălzesc miinile. Nu-i de glumă cu iernile în pădurea Lobenului. Zece forestieri stau roată. Ei doboară arborii, ii cepuiesc (adică îi curăță de crăci), ii

care doboară arborii și îi secționează. Nu singur. Cu ajutorul lui Viorel Ceciu- leac. Aurel Mortogan, Nicolae Trotuș sint cepuitori, adică fasonatori manuali. Cărăuși sint loan Ciuvercă și Ilie Florescu. De „legatul la tractor" se ocupă Dumitru Caraciuc. De „colectarea cu tractorul" are grijă Nicolae Drelciu ; A- tanase Recorcea (șeful e- chipei) și Dumitru Hirjău rezolvă toate operațiunile din platforma primară (presortare, așezare pe specii și grosimi, încărcare, dezlegare de la tractor). Și toăte acestea, zi de zi,

ploile, zăpezile mari, dar asta-i munca noastră și copiii noștri, nu știu cum se intimplă, dar după ce învață — și majoritatea sint silitori, harnici — cu diplome cu tot iși caută de lucru tot la pădure".Drumul lung al lemnului. De la prima atingere a fe- răstrăului la sculptura de mare finețe. Din huzăr (partea groasă) ies buștenii de gater, piesele de rezistență, de valoare. Din mijloc — și bușteni de gater, și elementele de rezonanță, furnir. Din partea subțire — lemnul pentru

mină, celuloză. Sint puse în funcțiune ferăstraiele, drujbele, chiar și „c.I.m.“-ul — 36 — adică un cojitor de lemn mecanizat. Se încarcă buștenii de gater pentru fabricile de cherestea; Se încarcă bucățile de mijloc pentru combinatele specializate in furnir, placaje... Nu se taie oricum, se taie cu toată grija, cu toată atenția. Cu știință, sub supravegherea silvicultorilor, așa cum a indicat conducerea superioară de partid : pădurile să fie protejate, în unele locuri să fie mărite aceste suprafețe, cantitatea de tăiere să fie redusă, toată atenția să fie concentrată asupra valorificării superioare. Intr-un cuvint : scade cantitatea de masă lemnoasă, dar crește valoarea producției printr-o prelucrare de înaltă calificare.... Nu se mai aud crengi căzind. Nici alergătura speriată a vietăților. Se taie, "se încarcă, se curăță, se leagă, se dezleagă. Cerul pare brăzdat cind molizii ii fac ultimul semn înainte de a se culca la pămint. „Avem vreo 123 șantiere de exploatare — explică ing. Ovidiu Enache.
Smaranda OTEANU 
Sava BEJ1NAR1U

(Continuare în pag. a IlI-a)

DRUMURILE CĂRȚIIO fericită coincidentă face ca momentul deschiderii, la sfirșit de ianuarie, a celei de-a 29-a ediții a unei importante manifestări destinate răspindlrii, cărții în mediul sătesc. „Luna cărții la sate", să se înscrie in imediata vecinătate a unei date cardinale a istoriei literaturii române: la "..lașii. 30 ghe- narie, 1840“ apărea „Introductie (la ..Dacia literară") de MihailKogăl- niceanu, arhitectul culturii române moderne, cel dinții- teoretician — la nivel european —• al specificului național in literatură, istoricul sî ideologul militant ce definea magistral "datoria intelectualului, a cărturarului fată de propriul său popor, rolul, uriaș, al culturii, căci, zicea el in „Dacia literară" acum aproape un secol și jumătate, „Un popor la care trebuințele intelectuale se desvelesc, se face o nație mare." Cartea trece, i in ochii lui Kogălniceanu. ca și ai tuturor corifeilor literaturii și culturii noastre printre forțele sociale în stare să „desvelească (descătușeze — n.n.) inteligenta" și să conștientizeze „trebuințele intelectuale" ale unui popor. însă ce fel de carte poate juca acest rol ? In „Intro- ducția" amintită. Kogălniceanu, condamnind imitațiile sterile și mania traducerilor („Dorul imitației s-a făcut la noi o manie primejdioasă. pentru că omoară in noi duhul național... Traducțiile insă nu fac o literatură") crede că esențială este promovarea directi

vei naționale și populare în literatură. realitatea' poporului român fiind singura in ■ măsură să' determine, ca primordială sursă de inspirație, acele cărți în stare să înalte, să cizeleze și să afirme „duhul unei nații". Cărți care, fruc- tificind potențialul de creație literară românească, fundamentează o cultură originală : „Istoria noastră are destule fapte eroice, frumoasele noastre teri sint destul de mari, obiceiurile noastre sint destul de pitorești și de poetice pentru ca să putem găsi și la noi sujeturi de scris, fără să _ avem pentru aceasta trebuință să ne împrumutăm de la alte nații".Privind acum faptele dinspre prezent spre trecut, vedem mai bine cită îndreptățire a avut și cit de rodnic a fost acest program național al cărții, cartea considerată nu ca obiect de lux. dar ca instrument de emancipare, mijlocitor sau forță socială a acelei „desveliri a trebuințelor intelectuale" ale unui popor.Cind vorbim și participăm azi la o „Lună a cărții la sate" se cuvine să știm cite ceva despre veritabila luptă pe care înaintașii noștri, scriitori și cărturari, au dus-o spre a ciștiga pentru poporul lor acest mare și esențial drept al omului : dreptul la cultură, instrucție, la educație. Ne emoționează și astăzi încă acea „Chiemare" pe care, la 25 martie

1846, I. Eliade, „părintele" literaturii române, o adresa națiunii, „tiitulor zeloșilor români" de a contribui la sporirea tezaurului de cărți românești : „Cit folos poate aduce nației această faptă — explica el — se poate judeca de oricine ; cultura limbei; dobinditea cunoștințelor, mintuirea de rătăcirile întunericului, stima străinilor și a viitorimii și, ce este mai mult, stima noastră către noi înșine". Cărțile, spune profund Eliade. depășind aici simplul elan iluminist frecvent în epocă, aduc cu ele acea „stimă de sine" sau, cu alte cuvinte, încrederea in forțele proprii pe care, ni le „d,es- velesc", relevînd personalitatea multilaterală și fecundă, a oamenilor : „Prin înmulțirea cărților alese se respîndesc luminele și cunoștințele, se înmulțesc bărbați a dirige toate ramurile". Este vorba despre o imperioasă chemare către operele esențiale, cărțile de învățătură : tezaure de cunoștințe, instrumente de autocunoaștere, mijloace de a trezi „fructifera" stimă sau încredere în sine. Din păcate, proiectul generosului cărturar și patriot, gindit in lumina unei a- semenea viziuni asupra rosturilor cărților în destinul unui popor, a rămas, în vremea lui. o frumoasă utopie căci a fost. într-adevăr.
M. COSTEA

(Continuare in pag. a IV-a)
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[ MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE 1

către toate întreprinderile agricole de stat
cu prolil vegetalîmpreună cu întregul muncii din întreprinderea bătorit, la acest început de an, goste și recunoștință, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, genialul strateg al multilateralei opere de construcție socialistă în România, care, pu magistrală clarviziune, cutezanță și consecvență, a orientat, îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea. energiile și capacitățile de creație ale națiunii noastre, resursele materiale și umane în direcția creșterii puternice, fără precedent, a forțelor de producție. dezvoltării intensive a industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri ale economiei naționale, perfecționării continue a relațiilor sociale.Cu nemărginit respect exprimăm, totodată, profunda noastră gratitudine față de tovarășa Elena Ceaușescu. eminent activist de partid și de stat, om de știință și cultură de prestigiu mondial, care acționează cu devotament patriotic pentru înflorirea științei, culturii și învățămintului românesc, pentru elaborarea și înfăptuirea grandioaselor programe de valorificare superioară a inepuizabilului fond de inteligență și creativitate al poporului român.Puternic mobilizați de istoricele hotărîri ale Congresului al XIH-lea și Conferinței Naționale ale partidului. însuflețiți de prețioasele indicații și orientări date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, cu prilejul vizitei de lucru în unitatea noastră din luna octombrie 1988, animați de dorința fierbinte de a înfăptui in mod exemplar obiectivele noii revoluții agrare, lucrătorii întreprinderii agricole de stat Ograda, județul Ialomița, adresează tuturor întreprinderilor agricole de stat cu profil vegetal din tară chemarea la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor planului și ale programelor prioritare de dezvoltare a agriculturii. în vederea obținerii în anul 1989 a celor mai mari producții. în acest scop ne asumăm următoarele angajamente :

popor, noastră oamenii au săr- cu dra-

vom obține, suplimentar, economii în valoare de cel puțin 2 100 lei pe lucrător.7. Depășirea cu cel puțin 7 la sută a sarcinilor de plan privind valorificarea ambalajelor. materialelor recuperabile si refolo- sibile (hirtie. deșeuri, textile, obiecte și deșeuri din sticlă).8. Realizarea unui volum de prestări de .servicii către populație cu 4 la sută mai mare fată de prevederi, prin dezvoltarea acestora si lărgirea gamei de oferte pentru mărfurile vîndute, extinderea operațiunilor de retuș și festonare a mărfurilor din magazin, sporirea cu 10 la sută a încasărilor la masa de croit.9. Creșterea nivelului de conștiință al tuturor oamenilor muncii în scopul formării și consolidării unei atitudini demne, corecte, civilizate, pline de solicitudine fată de cumpărător, extinderea unor metode și initiative înaintate în muncă, a numărului brigăzilor de bună servire. Totodată. în centrul atenției grupelor . sindicale va sta întărirea opiniei de masă fată de neajunsuri. în scopul ridicării nivelului de prezentare a mărfurilor și servire a oamenilor muncii, intensificînd in acest sens mun-

ameliorare a raselor de taurine și ovine și să îmbunătățim indicele de natalitate, astfel încit să realizăm 87 viței la 100 de vaci și 110 miei Ia 100 de oi.De asemenea, vom acționa cu toată răspunderea în vederea generalizării tehnologiilor avansate de îngrijire .și furajare a animalelor, aplicării cu strictețe a normelor sanitar-veterinare, menținînd întregul efectiv de animale în perfectă stare de sănătate și producție.în centrul preocupărilor vom pune asigurarea unei balanțe furajere echilibrate cantitativ, calitativ și în structură, prin ca politico-ideologică și cultural-educativă. introducerea in cultură a unor soiuri și hibrizi de mare productivitate, bogați în proteine și alte principii nutritive, prin extinderea ponderii trifolienelor la 80 la sută, aplicarea de tehnologii noi la culturile furajere, care șă determine realizarea unor producții superioare anului trecut cu 300 tone fin și 4 000 tone suculente, ceea ce înseamnă realizarea în medie a circa 11 900 U.N. la ha. In același timp, vom lua toate măsurile necesare pentru extinderea metodelor modeme de preparare și conservare a furajelor, de creștere a valorii nutritive a acestora, astfel încît, pe timpul stabulației. animalelor să le fie administrată hrană îndestulătoare, cu un conținut bogat în proteine. Prin extinderea pajiștilor cultivate și mai buna organizare a exploatării acestora vom asigura pășunatul corespunzător al animalelor pe o perioadă de timp cît mai îndelungată din cursul anului. Toate aceste măsuri vor contribui la creșterea producției zootehnice cu 7 la sută.

10. Apărarea și dezvoltarea avutului obștesc prin eliminarea pagubelor materiale. sporirea exigentei în receptionarea cantitativă și calitativă a mărfurilor, cunoașterea și aplicarea corectă a actelor normative, mare și gubelor', rieri și pectarea echitățiiSîntem hotărîți să ________ ________pentru perfecționarea stilului și metodelor de lucru, ridicarea nivelului calitativ al întregii noastre activități, care să conducă la o*, mai bună aprovizionare a populației, practicarea unui comerț modern, civilizat, la realizarea în mod exemplar a planului pe anul 1989 și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. întimpinind cu noi și însemnate succese marile evenimente ale acestui an hotăritor pentru înfăptuirea planului cincinal.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 

BIROUL ORGANIZAȚIEI DE PARTID 
COMITETUL SINDICATULUI 

COMITETUL U.T.C.

amplificarea activității de indru- control în vederea prevenirii pa- urmărirea efectuării de inventa- valorificarea cu strictețe socialiste. lor în termen, res- a normelor eticii șimilităm necontenit

■
I

întreprinderea de prospecțiuni și explorări
geologice Harghita către toate unitățile de prospecțiuni

și explorări geologice

LIVRĂRI LA FONDUL DE STATPe seama depășirii producțiilor planificate vom livra suplimentar la fondul centralizat al statului 4 768 tone grîu, 1080 tone orz, 19 320 tone porumb știuleti, 450 tone floarea-soarelui, 12 650 tone sfeclă de zahăr, 23100 hl lapte de vacă și 7,6 tone lină.

Schela de foraj Scăeni, județul Prahova, către toate 
schelele de foraj pentru țiței și gaze

IN SECTORUL PRODUCȚIEI VEGETALEVom obține următoarele producții medii la hectar, pe întreaga suprafață cultivată : 8 809 kg gnu, pe 3 200 ha ; 8 900 kg orz, pe 1200 ha ; 27 000 kg porumb știuleti, pe 2 770 ha ; 4 500 kg floarea-soarelui. pe 800 ha, 80 000 kg sfeclă de zahăr.în scopul realizării acestor obiective vom acționa cu toată hotărîrea și răspunderea pentru aplicarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii agricole, a tehnologiilor moderne, intensive de lucru, la toate culturile, cu accent pe :— buna pregătire a patului germinativ ;— introducerea și extinderea în cultură a soiurilor și hibrizilor celor mai valoroși și folosirea de semințe din categorii biologice superioare ;— executarea în perioada optimă și de calitate a însămînțărilor și respectarea cu strictețe a densităților stabilite ;— mobilizarea tuturor forțelor manuale și mecanice necesare pentru întreținerea corespunzătoare a culturilor ini timpul vegetației ;— ridicarea potențialului productiv al pămîntului prin fertilizarea ’ cu îngrășăminte organice a 2 000 ha și executarea de lucrări de scarificare pe 2 500 ha ;— pregătirea din timp a sistemelor de irigații, astfel încît acestea să funcționeze la parametrii proiectați și exploatarea rațională a amenajărilor în timpul campaniei de aplicare a udărilor ;— desfășurarea exemplară a activității de recoltare și transport, în scopul eliminării cu desăvîrșire a pierderilor de producție ;— organizarea, pe baza cunoașterii exacte a condițiilor locale pedoclimatice, a unor loturi experimentale pentru principalele culturi de cereale și plante tehnice, pe care să obținem producții-record, urmind ca cele mai eficiente tehnologii să fie generalizate ;— perfecționarea activității de ridicare a calificării profesionale a mecanizatorilor și celorlalți oameni ai muncii din unitate. prin îmbunătățirea conținutului expunerilor, dezbaterilor șl a demonstrațiilor practice, organizate în cadrul învățămîn- tului agrozootehnic și a celorlalte forme de instruire, pentru a asigura o mai bună organizare a procesului de producție, cunoașterea și respectarea riguroasă a exigențelor tuturor verigilor tehnologice.
IN SECTORUL ZOOTEHNICPrintr-o mai bună organizare a producției și a muncii vom obține 5 500 litri lapte de la fiecare vacă furajată, iar de Ia întregul efectiv de 8 160 ovine vom realiza, in medie, 7,8 kg lină.Ne propunem să continuăm acțiunea de

Personalitatea și prodigioasa activitate revoluționară de peste 55 de ani a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, simbolizează chintesența gemului creator și efortului constructiv ale întregului nostru popor, concretizate in mărețele ctitorii durate cu abnegație și pricepere de constructorii socialismului in Epoca de lumină și glorii deschisă larg de cel de-al IX-lea Congres al partidului. România de astăzi se înfățișează ochiului și minții oamenilor ca o țară transformată din temelii, in care munca pașnică a poporului construiește marile ctitorii ale epocii care poartă numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, înalte semne ale civilizației socialiste și comuniste. Toate aceste împliniri le datorăm activității neobosite, gindirii scrutătoare, geniului celui mai mare om politic și de stat pe care l-a cunoscut pînă acum poporul român, Erou între eroii neamului, promotor neobosit al păcii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Este și pentru noi, petroliștii, o mare onoare de a adresa, cu ocazia zilei de naștere a mult stimatului și iubitului nostru conducător, urarea străveche de mulți ani cu sănătate, fericire și deplină putere de mujică pentru a conduce țara și poporul spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație.Acționînd cu înaltă răspundere comunistă pentru înfăptuirea exemplară a istoricelor hotărîri ale Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, in spiritul înaltelor exigențe formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Tezele din aprilie, petroliștii Schelei de foraj Scăeni în anul 1988 și-au realizat și depășit principalii indicatori de plan, în condițiile obținerii unei economii de peste 2 milioane de lei la materii prime și materiale și de 5 ■ milioane lei la energie electrică și com- bustibili.Puternic mobilizați de tezele, orientările și obiectivele sintetizate cu clarviziune științifică de ‘ secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in magistrala Expunere la. marele forum democratic din noiembrie 1988, hotărît să-și aducă un aport sporit la lărgirea bazei de materii prime și energetice a țării, oamenii muncii din Schela de foraj Scăeni, in frunte cu comuniștii, adresează tuturor petroliștilor din schelele de foraj pentru țiței și gaze o înflăcărată chemare la întrecerea socialistă pe anul 1989, angajîndu-se să realizeze următoarele obiective :1. Depășirea planului fizic la foraj cu 10 000 m, prin folosirea eficientă a instalațiilor de foraj și a bazei tehnico-materiale existente, organizarea mai bună a activității de montaj, ceea ce va conduce la reducerea ciclului de montaj-transport-mon- taj cu cel puțin 2 zile pe fiecare ' instalație.2. Realizarea peste plan a 8 sonde pentru extracția țițeiului, săparea tuturor sondelor în condiții îmbunătățite de construcție și calitate, asigurind astfel schelelor de producție beneficiare obținerea, din aceste sonde, a unor cantități sporite de țiței și gaze.

3. Creșterea vitezei de foraj cu 4 la sută prin aplicarea in devans a tuturor măsurilor prevăzute in programul de perfecționare a organizării și de modernizare a producției și respectarea strictă a regimului de foraj ;4. Depășirea volumului producției normate ce revine pe o persoană cu 5 la sută;5. Sporirea coeficientului de utilizare a instalațiilor de foraj cu 1,5 la sută față de prevederi și reducerea timpului neproductiv cu cel puțin 5 la sută față de 1988.6. Aplicind cu fermitate principiile auto- conducerii muncitorești, normele și normativele economico-financiare stabilite, instaurînd un sever regim de economji la fiecare loc de muncă, vom reduce cheltuielile de producție cu 6 milioane lei.7 In „Contul de economii al grupei sindicale" vom inscrie îh acest an cel puțin 2 500 lei de fiecare om al muncii prin : economisirea a 1 milion de lei la materiale, 2,5 milioane lei la energie electrică și combustibil convențional, depășirea planului de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile cu 7 la sută și a volumului planificat de piese și subansamble recondiționate cu 8 la sută.8. Valorificind la un grad superior toate resursele materiale și umane de care dispunem, vom depăși beneficiile planificate cu peste 1,5 milioane lei.9. Vom acționa cu mai multă fermitate pentru perfecționarea pregătirii profesionale a întregului personal muncitor, prin cuprinderea in cursurile de perfecționare a 420 oameni ai muncii.10. O atenție deosebită și constantă vom acorda îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă și viață ale petroliștilor. In acest scop vom extinde dotarea tuturor, locurilor de muncă cu materiale de protecție ; vom asigura zilnic, tuturor muncitorilor, o masă caldă la locul de muncă ; vom da în folosință un grup social modern cu o capacitate de 150 locuri și 44 apartamente in orașul Boldești-Scăeni.Sub conducerea organizației de . partid, colectivul de oameni ai muncii din unitatea noastră este hotărît șă intîmpine cu rezultate superioare aniversarea a 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă de la 23 August 1944 și Congresul al XlV-lea ăl Partidului Comunist Român.Realizarea exemplară a planului și a angajamentelor pe care ni le-am asumat- în întrecerea socialistă pe anul 1989 . va fi răspunsul nostru muncitoresc la înflăcărată chemare pe care ne-a adresat-o secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a da țării tot mai mult țiței, de a ne aduce o contribuție sporită la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, la progresul șl prosperitatea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
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Cu cele mai alese sentimente de prețuire și recunoștință, in deplină gindire și simțire cu întregul popor român. comuniștii, toți oamenii muncii de la întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice Harghita adresează un vibrant și respectuos omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al Partidului Comunist Român, la aniversarea zilei de naștere și a peste cinci decenii și jumătate de activitate revoluționară, pentru modul strălucit în care conduce destinele României spre culmile minunate ale civilizației socialiste și comuniste, pentru inițiativele și prestigioasa activitate consacrată păcii, prieteniei si colaborării între popoare, datorită cărora s-a afirmat în conștiința umanității ca remarcabil om politic, militant de seamă ai mișcării comuniste și muncitorești internaționale, erou al păcii.Mobilizați de istoricele hotărîri adoptate de Congresul al XlII-lea și Conferința Națională ale partidului, de sarcinile sporite și exigențele care se pun astăzi în fața activității de cercetare geologică, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea noastră adresează o mobilizatoare chemare la întrecere socialistă pe anul 1989 către toate unitățile de prospecțiuni și explorări geologice din țară, angajîn- du-se să realizeze următoarele obiective :1. Depășirea sarcinilor planificate de creștere a rezervelor de bilanț la substanțe minerale utile cu 4 la sută.2. Punerea în evidență, in afara sarcinilor de plan, a 400 000 tone rezerve geologice de minereu cuprifer.3. Depășirea cu 300 m. a planului fizic la forajul cu sondeze pentru substanțe minerale solide, cu 100 m la forajul, hidro- geologic și cu 200 m la galerii, îndeosebi prin organizarea de înaintări rapide, scurtarea cu 5 la sută a timpuluL de, efectuare a lucrărilor de montaj-demontâj- transport a instalațiilor de foraj și. îmbunătățirea regimului de lucru.4. Creșterea vitezelor de avansare, față de cele planificate, la foraj cu 1 la sută și la galerii cu 1,5 la sută, prin folosirea la întreaga capacitate a mijloacelor din dotare, extinderea mecanizării la lucrările cu grad de complexitate ridicat, precum și prin reducerea timpului neproductiv.5. Sporirea productivității muncii, peste sarcina planificată, cu 5 la sută prin :

unitate de

CREȘTEREA EFICIENȚEI ECONOMICEPe baza organizării judicioase a activității, aplicării consecvente a principiilor mecanismului conducerii și autogestiunii organizării mai bune a producției și muncii vom reduce cheltuielile producție-marfă cu 30 lei, producția netă cu 6 la sută, țea muncii cu 4 la sută și beneficii suplimentare de 1,44 milioane lei.De asemenea, vom crește un număr de 80 animale de tracțiune peste prevederile planului, asigurind astfel transportul cu atelajele pe distanțe scurte.Comitetul sindicatului și consiliul oamenilor muncii vor asigura cadrul organizatoric necesar pentru ca în anul 1989, prin aplicarea inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale", fiecare om al muncii să realizeze economii in producție de cel puțin 2 100 lei.Pe întreprindere se vor înregistra economii pestp plan de circa 2 382 000 lei, prin reducerea cprfsumurilbr normate' de materii prime și materiale și prin recuperarea și recondiționarda pieselor de schimb*;Sub conducerea organizației de partid, consiliul oamenilor muncii, comitetul sindicatului și comitetul U.T.C. vor desfășura o susținută muncă politico-educativă. pentru formarea unei înalte conștiințe socialiste la toți oamenii muncii din unitatea noastră, creșterea răspunderii lor în muncă, întărirea ordinii și disciplinei, participarea responsabilă și angajantă la înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate.în scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă și viață ale personalului muncitor, consiliul oamenilor muncii și comitetul sindicatului vor lua măsuri pentru darea în folosință a unui bloc cu 32 apartamente, extinderea gospodărlilor-anexă la fiecare cantină. îmbunătățirea meniurilor.Sub conducerea organizației de partid, colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea agricolă de stat Ograda, județul Ialomița, este ferm hotărît să nu precupețească nici un efort, să muncească cu înaltă răspundere comunistă, rior fondul funciar și întreaga bază teh- nico-materială de care ________ ' xu .......__ _ ______________ ____îndeplinirii exemplare a planului pe anul treaga noastră națiune omagiază cu vibran- 1989 și a angajamentelor asumate în in- ■ • ... — -i,-‘ j-trecerea socialistă, care să asigure obținerea, în acest an. de către unitatea noastră, a înaltului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare".

economico-financiar, auto- muncitorești.la 1 000 lei vom depăși productivita- vom realiza

să valorifice supe-dispunem, in scopul
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întreprinderea comercială de stat mixtă Huși,

cu amănuntulLa marea sărbătoare a zilei de naștere și împlinirea a peste cinci decenii și jumătate de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminent conducător al partidului și statului nostru, patriot înflăcărat. strălucit continuator al marilor înaintași, personalitate marcantă a vieții politice internaționale, intrată in conștiința umanității ca Erou al păcii și colaborării intre popoare, oamenii muncii din întreprinderea comercială de stat mixtă din Huși ii adresează din toată inima ani mulți, cu sănătate, fericire, aceeași nesecată putere de muncă pentru a ne conduce pe mai departe pe calea bunăstării și fericirii patriei si poporului.Omagiindu-i vasta si eroica sa activitate, monumentala operă teoretică și practică, poporul nostru cinstește omul și conducătorul care întruchipează geniul creator, demnitatea națională, omenia, patriotismul fierbinte, intransigenta revoluționară.Răspunzînd însufletitoarelor îndemnuri și orientări formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, oamenii muncii din întreprinderea comercială de stat mixta Huși sint ferm hotărîți să acționeze cu toată răspunderea pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce le revin în acest an hotăritor al cincinalului. în condiții de maximă eficientă. Animați de această dorință. ei adresează tuturor întreprinderilor comerciale cu amănuntul, alimentare, nealimentare si mixte chemarea la întrecerea socialistă pe anul 1989, angajindu-se să realizeze :1. Depășirea planului de desfacere cu amănuntul cu 20 milioane lei, prin asigurarea integrală a fondului de marfă contractat și gospodărirea cit mai judicioasă a

acestuia, satisfacerea deplină a cerințelor populației prin studierea mai atentă a cererii de consum, organizarea expozițiilor cu vînzare. prezentarea modei, demonstrații practice, îmbunătățirea calității serviciilor prestate, respectarea normelor de etică și echitate Socialistă, creșterea gradului de solicitudine fată de cumpărători, îmbunătățirea reclamei și publicității comerciale.2. Extinderea și modernizarea rețelei comerciale. prin darea în folosință cu cel puțin 40 de zile mai devreme a tuturor obiectivelor programate în acest an, modernizarea unui număr de 10 unități în vederea creșterii frontului de expunere a mărfurilor într-un sortiment cit mai bogat. Utilizarea intensivă a bazei tehnico-mate- riale existente, extinderea comerțului stradal. a altor forme de comerț modern civilizat.3. Sporirea volumului desfacerilor mărfuri pe un lucrător peste sarcina plan cu cel puțin 40 000 lei prin folosirea rațională a forței de muncă, mai buna utilizare a dotărilor existente, întărirea ordinii și disciplinei, utilizarea eficientă a timpului de lucru.4. Ridicarea nivelului de pregătire profesională a întregului personal muncitor, prin organizarea ia un nivel superior a cursurilor de perfecționare si policalificarea unui număr de peste 300 lucrători.5. Obținerea peste sarcina planificată a unui beneficiu în valoare de 1,5 milioane lei prin reducerea cheltuielilor de circulație la 1 000 lei desfacere cu 2,5 la sută față de plan, accelerarea cu 5 zile, față de sarcina planificată, a vitezei de circulație a mărfurilor.6. Prin aplicarea inițiativei muncitorești „Contul de economii al grupei sindicale**
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— aplicarea în devans a tuturor măsurilor prevăzute în programul de perfecționare a organizării și modernizarea producției ;— creșterea cu 1 la sută față de anul 1988 a indicelui de utilizare a fondului de timp maxim disponibil al personalului muncitor ;— ridicarea gradului de pregătire profesională prin cuprinderea la cursurile de perfecționare a unui număr de 1 160 oameni ai muncii si însușirea celei de-a doua meserii de către 50 de muncitori.6. Creșterea beneficiilor cu 1,5 milioane lei Prin diminuarea cheltuielilor totale și materiale cu 2 lei la 1 000 lei producție, față de nivelul planificat,7. Prin aplicarea generalizată a inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale", întărirea spiritului gospodăresc la fiecare loc de muncă, vom obține o economie de cel puțin 2 000 lei pe fiecare om al muncii, ceea ce. la nivelul întreprinderii, înseamnă 3,4 milioane lei. Aceste economii vor fi concretizate în reducerea consumurilor normate cu 100 mc lemn de mină, 30 tone metal, 50 MWh energie electrică și 25 tone combustibil convențional, în recuperarea și valorificarea a 50 tone material feros, precum și în recondițio- narea. peste plan, a unor piese de schimb și subansamble în valoare de 500 mii lei.8. îmbunătățirea condițiilor de muncă și * viată ale oamenilor muncii prin dotarea locurilor de muncă din subteran și de la suprafață cu dispozitive și mecanisme pentru reducerea efortului fizic ; reducerea noxelor la lucrările miniere din subteran, asigurindu-se perforajul umed normalizat la toate fronturile de lucru și îmbunătățirea schemelor de aeraj.Sub conducerea organizației de partid, ne angajăm să punem un accent și mai puternic pe ordine și disciplină, pe ..creșterea răspunderii fiecărui om al muncii față de-.-sarcinile încredințate, astfel încit, prin rezultatele muncii noastre, să contribuim într-o ■ măsură tot mai mare la progresul și prosperitatea scumpei noastre patrii.
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de utilaj petrolier, chimic și alimentarîn acest moment sărbătoresc, cind în-tâ mindrie patriotică aniversarea zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de numele și fapta căruia sint nemijlocit legate înaintarea fermă a patriei pe calea progresului și bunăstării, a prosperității și demnității, a întăririi independenței și suveranității sale, noi, oamenii muncii de la întreprinderea „Tehnofrig" din Cluj-Napoca, cu adine respect adresează celui mai iubit fiu al țăiii urări de multă sănătate, viață îndelungată și putere de muncă, spre binele și fericirea poporului nostru, spre gloria și măreția scumpei noastre patrii — România socialistă.Puternic angajați în înfăptuirea mărețelor obiective de dezvoltare economico-so- cială a patriei stabilite de cel de-al XIH- lea Congres și Conferința Națională ale partidului, mobilizați plenar de _ tezele, ideile și orientările de inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse în magistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la marele forum democratic din noiembrie 1988, oamenii muncii de la întreprinderea „Tehnofrig" din ClUj-Napoca adresează o vibrantă chemare la întrecerea socialistă tuturor colectivelor de muncă din întreprinderile industriale de utilaj minier și mașini de ridicat, de utilaj petrolier, chimic și alimentar, angajindu-se să realizeze următoarele obiective1. Depășirea prevederilor de plan la pro- ductia-marfă și la producția-marfă vîndu- tă Și încasată cu cite 25 milioane lei. prin devansarea aplicării măsurilor din programul de perfecționare a organizării și de modernizare a producției, folosirea mai eficientă a bazei tehnico-materiale și a forței de muncă de care dispunem.2. Prin diversificarea produselor și îmbunătățirea permanentă a parametrilor lor tehnico-funcționali, prin asigurarea la timp a tuturor comenzilor, vom depăși sarcinile de export cu 7 milioane lei, ponderea acestuia va ajunge astfel la peste 55 la sută din totalul producției pe care o realizăm.3. Obținerea unei producții nete suplimentare în valoare de 14,6 milioane lei.4. Asimilarea și introducerea în fabricație a unui număr de 14 produse noi la nivel mondial, printre care : aparate de condiționat aer pentru mijloace de transport ; grupuri de rătire pentru mijloace de transport ; linii de îmbuteliat băuturi răcoritoare cu o capacitate de 12 000 — 15 000 butelii pe oră ; linii de îmbuteliat bere cu O capacitate de 18 000 — 24 000 butelii pe oră; motocompresoare semiermetice.Ponderea produselor noi și reproiectate va ajunge în acest an Ia 82 la sută din totalul producției realizate.5. Sporirea, peste plan, a productivității muncii, calculată pe baza producției-marfă, cu 6 800 lei pe fiecare om al muncii prin :— prelucrarea pieselor din componența utilajelor frigorifice pe centre de prel.ucra-

re și mașini cu comandă numerică, organizate in celuia flexibilă de fabricație ;— introducerea de noi tehnologii, în fabricația de construcții metalice, ca de exemplu sudarea prin puncte a pieselor din table subțiri și de dimensiuni mari ; controlul îmbinărilor sudate la recipienți cu ajutorul radiațiilor penetrante ;— depășirea indicelui planificat de folosire a mașinilor, utilajelor și instalațiilor cu 3,3 la sută ;— întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, asigurind prin aceasta o sporire a gradului de folosire a timpului de lucru cu 1 la sută față de anul 1988 ; — cuprinderea la cursurile de perfecționare profesională a 1 900 de oameni ai muncii și policalificarea a 129 muncitori.6. Aplicind cu fermitate principiile auto- conducerii muncitorești, respectînd cu strictețe normativele economico-financiare în vigoare, instaurînd un pronunțat spirit gospodăresc la fiecare loc de muncă, vom reduce cheltuielile totale și materiale planificate la 1 000 lei producție-marfă cu cel puțin 5 și respectiv 4 lei.7. Dind viață programelor-angajament, în acest an vom înscrie în „Contul de economii al grupei sindicale" cel puțin 2 050 lei de fiecare om al muncii, economii concretizate in : reducerea consumurilor normate cu 165 tone metal, 155 tone combustibil convențional și 255 MWh energie electrică ; recuperarea, peste plan, a 100 tone Oțel, 2 tone uleiuri minerale și 200 kg cupru.8. Intensificînd acțiunile de reducere a cheltuielilor materiale, valorlficînd la un grad superior condițiile tehnice și forțele umane de care dispunem, vom depăși beneficiile planificate cu 16 milioane lei.9. Vom acționa consecvent pentru imbu- nătățirea condițiilor de muncă și viață ale personalului muncitor prin : reproiectarea și modernizarea instalațiilor de ventilație; renovarea vestiarelor din toate secțiile de producție ; dezvoltarea cantinei-restaurant, asigurind diversificarea meniurilor și extinderea servirii mesei calde pentru 75 la sută din personalul întreprinderii.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, vom intensifica activitatea politico-educativă în vederea mobilizării ample a întregului colectiv lâ realizarea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.Conștienți că printr-o muncă mai bine organizată, mai spornică ne aducem contribuția la progresul și prosperitatea patriei noastre, sîntem ferm hotărîți să intîmpi- năm cu rezultate dintre cele mai bune marile evenimente ale acestui an — a 45-a aniversare a actului istoric de la 23 August 1944 și Congresul al XÎV-Iea al Partidului Comunist Român.
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întreprinderea de produse cărbunoase din Slatina 
către toate întreprinderile de produse

refractare, abrazive si cărbunoaseAniversarea zilei de naștere și împlinirea a peste cinci decenii și jumătate de eroică activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului — mare sărbătoare de suflet a poporului nostru, constituie pentru oamenii muncii de la Întreprinderea de produse cărbunoase de la Slatina un nou prilej de a ne exprima adincul respect și dragostea nețărmurită față de marele și înțeleptul nostru conducător, căruia îi dorim ani multi și fericiți pentru a ne conduce pe mai departe spre noi victorii, spre viitorul de aur al omenirii — comunismul.Eminent revoluționar și ctitor de țară nouă, fiu devotat al clasei muncitoare, născut din rîndul acesteia și al întregului popor pentru îndeplinirea năzuințelor cărora și-a consacrat cu fermitate și neînfricare întreaga viață și activitate, ginditor și strateg de geniu, tovarășul Nicolae Ceaușescu a militat cu hotărîre pentru apărarea clasei muncitoare, pentru unitatea ei, a rolului acesteia ca factor hotăritor al progresului economic și social.Puternic mobilizați de tezele, orientările și indicațiile de inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, la marele forum democratic din noiembrie 1988, dornici să întimpine aniversarea a 45 de ani de la victoriosul 23 August 1944 și Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român cu rezultate superioare in activitatea productivă, oamenii muncii de la întreprinderea de produse cărbunoase din Slatina adresează o vibrantă chemare la întrecerea socialistă tuturor colectivelor de muncă din întreprinderile de produse refractare, abrazive și cărbunoase. angajîn- du-se să realizeze :1. Depășirea planului la producția fizică cu 100 tone electrozi și nipluri din grafit și 5 000 tone cocs de petrol calcinat.2. Realizarea, peste sarcinile planificate, a cite 50 milioane lei. atît la producția- marfă, cît și la producția-marfă vîndută și încasată.3. îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor și creșterea cu 5 la sută â ponderii produselor noi și modernizate, față de nivelul anului 1988, prin punerea in funcțiune în devans cu 20 zile a capacităților de producție aferente fazelor tehnologice de cocsare și impregnare.4. Realizarea suplimentară a unei producții nete în valoare de 20 milioane lei și ă unui beneficiu de 5 milioane lei.

5. Creșterea peste plan a productivității muncii cu cel puțin 3 la sută prin :— realizarea în devans a măsurilor prevăzute in programul de perfecționare a organizării și modernizarea producției ;— îmbunătățirea indicelui de utilizare a mașinilor șl instalațiilor cu 2,5 la sută ;— sporirea gradului de folosire a timpului de lucru al personalului muncitor cu 1 la sută ;—. cuprinderea în cursurile de perfecționare profesională a Unui număr de peste 4 000 de oameni ai muncii și însușirea celei de-a doua meserii de către 175 muncitori.6.. Prin aplicarea cu consecventă a principiilor mecanismului economico-financiar. ale autoconducerii muncitorești și autogestiunii vom reduce cheltuielile totale șl materiale la 1 000 lei producție-marfă cu 4 lei și respectiv 3 lei față de sarcina planificată.7. Aplicarea generalizată a inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale" și realizarea unui volum de economii de cel puțin 2 500 lei pe om al muncii prin reducerea consumurilor, față de cele normate. cu 1 200 MWh energie electrică și 200 tone combustibil convențional, recon- diționarea. peste plan, a unui volum de piese de schimb de 3 milioane lei.8. în scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale personalului muncitor se vor construi și da în folosință oamenilor muncii 69 apartamente — locuințe de serviciu.Vom desfășura o permanentă și susținută muncă politico-educativă în vederea formării unei înalte conștiințe socialiste la toți oamenii muncii, întăririi ordinii și disciplinei, astfel ca întregul colectiv al întreprinderii noastre să participe cu toată hotărîrea la îndeplinirea indicatorilor de plan pe anul 1989 Și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă, pentru în- timpinarea marilor evenimente politice ale anului, cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XlV-lea Congres al P.C.R. cu rezultate superioare în producție.
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Șantierul naval Oltenița, județul Călărași, către toate 
întreprinderile din industria navală și aeronauticăDrumul devenirii comuniste a patriei este puternic marcat de geniul creator și personalitatea proeminentă a celui mai de seamă conducător de partid și de țară cunoscut în istoria milenară a României, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, in epoca de -glorii ce-i poartă numele, deschisă de Congresul al IX-lea, a înscris o pagină de măreț eroism revoluționar în cronica străbună a poporului nostru. Este o mare mindrie și onoare pentru toți oamenii muncii de la Șantierul naval Oltenița, asemenea întregii țări, de a adresa marelui și iubitului nostru conducător, cu ocazia zilei de naștere, profundul nostru omagiu, aleasa noastră prețuire, cele mai călduroase urări de sănătate, fericire, deplină pu

tere de muncă, viață lungă în fruntea partidului și a țării, chezășia mersului nostru ferm înainte spre visul de aur — comunismul.Angajați cu întreaga lor putere de muncă și creație in înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a Orientărilor și indicațiilor de inestimabilă valoare ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre. Erou intre eroii neamului, revoluționar incercat și patriot înflăcărat, a cărui activitate eroică se identifică de peste 55 de ani cu lupta gloriosului nostru partid comunist, cu ln-
(Continuare în pag. a V-a)
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ș»rr, l":

Progresele semnificative pe plan mondial in domeniul microelectronicii au condus la scăderea an de an a costului și, respectiv, prețului echipamentului de calcul, concomitent cu creșterea puterii dp prelucrare a informațiilor, pe baza unor „arhitecturi" noi de calculatoare și a dezvoltării fabricației de circuite foarte larg integrate, specializate pentru anume prelucrări informatice. Așa incit, in timp, tind să dispară „granițele" care delimitau cele trei tipuri de calculatoare : micro, mini și mari — împărțite in aceste categorii in funcție de dimensiunea și puterea de prelucrare. Concret, ceea ce rezolvă un microcalculator din generația actuală, cu numai 10 ani in urmă era de „competența" calculator tronic de capacitate.Qe tendințe e- • xistă în continuare in lume în această privință? Potrivit părerii unor specialiști, domeniul mini- calculatoarelor va dispărea treptat datorită dezvoltării puternice a telecomunicațiilor. rolul lor fiind suplinit de . o vastă rețea de microcalculatoare și supercalculatoare (cu viteze mari de prelucrare și capacitate de memorare ridicată), care vor fi interconectate.De asemenea, datorită apariției unor microcalculatoare performante și ieftine in același timp, apar mutații importante în industria informatică. Deosebit de semnificativă in această privință este posibilitatea oferită țărilor in curs de dezvoltare de a reduce rapid, și pe această cale, decalajul față de țările dezvoltate industrial nu numai in domeniul informaticii, ci și în alte domenii de activitate, pornindu-se de la premisa că uneltele informaticii sint generatoare de progres oriunde sint folosite corespunzător. De exemplu, în mod obișnuit, industriei de medicamente îi sint , necesari 7—10 ani pentru a sintetiza un nou produs, a-1 experimenta și lansa pe piață. Aceasta și pentru faptul că pentru un medicament complex trebuie să fie analizate și combinate zeci de mii de substanțe care sint, treptat, eliminate in cursul cercetării, pentru a rămine, in final, numai citeva, realmente utile. Or, prin utilizarea calculatorului toată această activitate se poate reduce la circa un an. De asemenea, in proiectarea asistată

vește domeniul tehnicii de calcul și informaticii, și anume piața produse- ior-program.— Cercetările de piață arată că solicitările de programe pentru tehnica de calcul cresc in ritm rapid — ne spune interlocutorul. Astfel, ■dacă, în 1960, circa 80 la sută din valoarea unui sistem o reprezentau echipamentele, în prezent acestea dețin o pondere de numai 20 la sută, iar programele — 80 la sută. In literatura de specialitate se citează, de exemplu, că fabricanții plătesc 5 dolari . pentru un microprocesor și 100 000 de dolari pentru dezvoltarea de programe pentru acesta. După cum. un studiu efectuat de una din marile firme americane producătoare de tehnică de calcul a arătat că 93

că, așa cum a dovedit practica, cei mai buni programatori sint nu matematicienii, ci specialiștii din diferite domenii cu o pregătire corespunzătoare și în domeniul informaticii. Mai exact, problemele elaborării unui ; produs-program se rezolvă de către echipe mixte formate din specialiști în domeniul aplicației în sine și din programatori care lucrează împreună. De asemenea, se apreciază că, între cele mai solicitate meserii ale viitorului pînă în anul 2000, primele cinci locuri sint legafe de calculatoare electronice : tehnicienii de service, analiștii de sistem, programatorii, operatorii și... jurjștii specializați in problemele industriei informatice. Pină nu de mult, pe plan mondial, exista obiceiul de a șe alege intiiunui elec- mare

■ 1 ■ ,pa piața externă cu produse- program ? în. primul rînd, se cuvine precizat că există premisele unui asemenea export. Astfel, România beneficiază de o excelentă școală matematică, recunoscută pe plan internațional, care a favorizat formarea unor programatori de foarte bună calitate. De -tașerpenea, avem o tradiție in domctniul mașinilor de calcul, unele teorii ale lui Grigore Moisil, bunăoară, regăsindu-se in fundamentarea -unor: domenii noi ale tehnicii de calcul și informaticii, cum ar fi cel al sistemelor expert. Totodată, pentru creșterea productivității muncii in domeniul programării, s-au făcut serioiși pași înainte pentru crearea și dezvoltarea unor instrumente și mtedii de programare deo- eficien- ar fi
Cum poate spori aportul informaticii la modernizarea producția ?

PRODIISUL-PROGRAM, 0 MARFĂ CĂUTATĂ
ȘI DE MARE EFICIENTĂ EA EXPORT

L; de calculator a roților dințate timpul K șe reduce de la o lună la citeva zile, g, Prezentîndu-ne aceste date, dr. j? ing. Dan Roman, director științific K al Institutului de cercetare științifică ji.‘ și inginerie tehnologică pentru teh- £ nică de calcul și informatică, a intenționat, de fapt, să atragă atenția

la sută din instituțiile care prelucrează date cu calculatorul electronic resimt o lipsă acută de aplicații, mai mult de jumătate din aceste aplicații necesitind un timp de dezvoltare de peste un an. Alte studii apreciază că, în medie, cererea de programe pentru calculatoare este în prezent de trei ori mai mare decit oferta.— Care sint implicațiile de ordin practic ale acestei situații ?— Semnificativ este faptul că în momentul de față se produc mutații profunde în structura industriei informatice, în sensul creșterii puternice a cererii de forță de muncă in domeniul elaborării produselor-pro- gram, ceea ce are inerente repercusiuni asupra sistemului educațional. Se poate vorbi chiar de o „criză" in asigurarea de oameni . domeniul în discuție.prevăd chiar că, în scurt timp, informatica va deveni, după agricultură, cea mai mare „consumatoare" de mină de lucru.— Evident, pentru a realiza un produs-program competitiv condiția esențială este să existe speciajiști pregătiți. Cit de bine pregătiți ? Sau, mai exact, cit costă calificarea lor ?— Desigur, calificarea unui specialist pentru elaborarea de programe costă, dar „investiția educațională" firmei referit ________unui absolvent de institut de învă- țămint superior pentru a deveni , programator productiv costă. pe lingă salariu, circa 10 000 dolari pe

calificați în Unii autori

se recuperează rapid. Studiul americane la care ne-am apreciază că școlarizarea
'■$.

i 
I

echipamentul și după aceea să se pună problema asigurării unor pro- duse-program. în această privință, președintele unei firme de consulting sfătuia beneficiarii : „Alegeți mai intii programele și apoi calculatorul ! A cumpăra un calculator înainte de a procura programele este ca și cum cineva ar închiria un pian și o sală de spectacole și apoi' s-ar apuca să caute un pianist de talent cu repertoriu adecvat pentru a face sala plină".De aici decurge o concluzie logică : piața internațională a produselor- program există, și ea poate fi deosebit de profitabilă pentru întreprinzătorii competitivi. De altfel, unele țări din zona asiatică, bunăoară, care au devenit mari producătoare de tehnică de calcul, resimt o acută lipsă de programe, ele devenind în ultima peiioadă importatoare de asemenea produse ale inteligenței umane. După cum, o serie de țări in curs de dezvoltare, care nu reușesc să țină pasul din punct de vedere tehnologic cu progresul tehnicii de calcul, și-au dezvoltat sectoare de programare pentru tehnica de calcul, ajungind să fie mari exportatori. Exemplul . mai edificator este India, care vrează" produse-program in țări cu o dezvoltare industrială avansată. în acest fel, pc baza unui „export de inteligență", o țară iși poate asigura fondurile necesare nu numai pentru procurarea celui mai avansat echipament de calcul, dar și pentru alte cerințe ale economici.Firesc, se pune intrebarea : Ce "ri există’'în țara noastră ■articiparca tot mai intensă

cel „li-

sebit de te. cum produsul „Inter- form" cut și in literatura specialitate.în al doilea rind, avem o industrie independentă de calculatoare care, îndeosebi in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, a beneficiat- de întregul sprijin diii partea cbriducerii de partid și de Stat.- Acea'sta a permis formarea unui număr din ce in ce mai ■ mare de. specialiști in domeniul programării, care s-au familiarizat cu o' gamă diversă de tipuri de calculatoare. Au fost astfel create o serie de jîroduse-pro- gram de calitate, îndeosebi pentru proiectare asistată de calculator sau sisteme expert. Pe înțeles, sistemele eXpert sînt programe. ce' înglobează cunoștințele de specialitate ale mai multor experți intr-un anumit domeniu, care sint valorificate pentru rezolvarea unor probleme din domeniul respectiv, folosindu-se tehnici și procedee care sint proprii gindirii umane. Mai; mult, in ultimul timp s-au combinat sistem.ele de proiectare asistată de calculator cu sisteme expert, rezultind produse-prografn deosebit de eficiente.De altfel, produsele-program rea- , lizate în țara noastră au intrat cu succes in competiție pe piața externă. Astfel, sint bine cunoscute și apreciate produse-program ca GEAR-WIZZARD — pentru angrenaje Cu roți dințate, PENCIL — pentru proiectarea de ștanțe, G1X și LIX pentru proiectări în electronică sau EXOSAT — îp. domeniul prelucrării imaginilor. Aceste produse au fost exportate intr-un număr important de țări, printre care R.F.G., Austria, R.D.G., U.R.S.S.Ce trebuie . făcut pentru sporirea exportului de asemenea produse deosebit de avantajoase ? Este problema asupra căreia ne, vom opri intr-un articol următor.

cunos- apreciat de

■ asupra unei’piețe ijit«națtoMta» jpti >1 I JWr O cheltuială.-fare?«rebuie. neap»i-tî mfoauM’iri j. mai largi, mai atractive, cifre pri-' rar făcută, un „rău" necesar;-’' pferfWti pbntru’tpai Corneliu CARLAN

Foto : S. Cristian

■

JU
Li 1

MO® __

Utilaj complex la cariera de cărbune Husnicioara, județul Mehedinți
Potențialul hidrografic bogat al județului V,ilcea oferă condiții dintre cele mai bune nu nurpai in ceea ce privește construcția și exploatarea unor centrale electrice de mare putere, ci și pentru realizarea unui însemnat număr de hidrocentrale de mică putere și de microhidrocentra- le. Dacă, în linii generale, progra- ' mul de amenajare hidroenergetică a rîurilor Lotru și Olt a fost înfăptuit, asigurindu-se pe această cale o putere instalată de aproape 1 200 MW, punerea in valoare a cursurilor mici de apă este încă departe de a fi epuizat posibilitățile reale existente ; in această parte a țării. Este foarte adevărat că pe mai multe riuri cu ' debite relativ mici s-au construit și pus în funcțiune peste 20 hidrocentrale de mică putere și microhidro- centrale, capacitatea lor proiectată variind între 50 kW și 2,7 MW.In spiritul sarcinilor trasate de conducerea partidului, programul de dezvoltare a energeticii în profil județean a consacrat un capitol distinct construcției de microhidrocen- trale. Studiile efectuate in prealabil au evidențiat posibilitatea amenajării, pe parcursul actualului cincinal și în perspectivă, a 79 astfel de O- biective. Pentru realizarea acestora, răspunderi concrete revin consiliu- ■ lui popular județean, intreprinderii ! forestiere de exploatare și transport, Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești, precum și altor unități economice care au puncte de lucru dispersate, aflate mai ales în zona montană și submontană a județului.încă de la elaborarea acestui program, sub îndrumarea directă a comitetului județean de partid, au fost avute în vedere toate problemele de concepție, execuție și exploatare, urmărindii-se cu prioritate două o- biective importante : 1) proiectarea microhidrocentralelor să nu se efectueze dispersat, pe fiecare capacitate în parte, ci să se ia de la început in calcul amenajarea acestora in „cascadă" pe toate cursurile de apă, fapt ce oferă garanția obținerii unui potențial exploatabil de cel puțin 1 000 kW ; 2) executarea acestora să fie încredințată unor unități specializate care să se preocupe îndeaproape atit de construcția propriu-zisă, cit și de comandarea și procurarea echipamentelor.S-a insistat pe aceste direcții deoarece concluziile studiilor întreprinse au demonstrat că realizarea in cascadă oferă largi posibilități executanților de a-și organiza mai

bine forțele, iar beneficiarilor de a stabili cite un dispecerat pentru exploatarea in condiții de deplină siguranță a microhidrocentralelor de pe fiecare curs de apă. Eficiența unei asemenea soluții este astăzi evidentă in cazul riurilor Bistrița, Voineșița, Olănești și Boia, pe care funcționează cite 2—3 hidrocentrale de mică putere, care iși aduc, o contribuție considerabilă la producția de energie electrică, mai ales prin sistemul lor de funcționare continuu.Un exemplu elocvent din acest punct de vedere îl oferă microhidro-

membrii acestuia nu și-au făcut simțită prezența nici măcar pe șantierele celorlalte hidrocentrale de mică putere, unde s-au acumulat o serie de neajunsuri legate de proiectare și de construcție, cu implicațiile nedorite asupra exploatării eficiente a multora dintre aceste o- biective.Extinzind investigațiile noastre asupra acestui domeniu, am avut prilejul să sesizăm și problemele majore, de fond, legate de realizarea corespunzătoare a centralelor mici care au scăpat din vederea factorilor . de răspundere, fapt ce a

la capacitate a microhidrocentralei, cu consecințele firești despre care am vorbit.Dacă in cazul întreprinderii antrepriză de construcții-montaj, care nu este unitate specializată in executarea unor astfel de obiective,, s-ar putea accepta unele „circumstanțe atenuante", erorile constructive, apărute aproape la fiecare , din centralele electrice de mică putere realizate de Antrepriza electromontaj hidrocentrale Rimnicu Vîlcea —unitate profilată tocmai pe construcția unor astfel de capacități și în citeva județe ale țării — nu poate exista
în așteptarea microhidrocentralelor, 

kilowații curg pe „apa Sîmbetei"
------------------------- pecentrala concepută, proiectată și realizată pe riul Luncavăț de către un colectiv de specialiști din cadrul Uniunii județene ă cooperativelor meșteșugărești Vîlcea. înseși cele două hidroagregate, cu o putere de 150 kW fiecare, sint opera acelorași specialiști care, după această deplină reușită, au încercat să producă in serie turbine cu puteri variabile. Din păcate, această inițiativă demnă de laudă s-a stins „în fașă", deoarece constructorii și beneficiarii de mi- crohidrocentrale din județ au găsit că ar fi mai potrivită soluția apelării la unii furnizori specializați din industria republicană. Or, aceștia au dovedit că nu-și respectă obligațiile, acumulînd și in prezent anumite restanțe in livrarea echipamentelor contractate. Pentru adoptarea deciziei celei mai potrivite, care să garanteze intrarea în funcțiune la termen a obiectivelor, ar fi trebuit să intervină mai hotărit colectivul constituit la nivelul consiliului popular județean, colectiv care, de o bună perioadă, a început să funcționeze sporadic, pierzind din vedere insăși rațiunea majoră pentru care a fost organizat. Dacă insistăm asupra activității necorespunzătoare a acestui colectiv, o facem și pentru faptul că

șantiere din județul Vîlceaatras după sine perpetuarea unui șir de deficiențe.Iată numai citeva exemple edificatoare. O dată cu trecerea la realizarea alimentării cu apă potabilă a centrului minier Alunu, s-a stabilit ca surplusul de apă de pe riul Oiteț, care ar fi depășit capacitatea de uzinare, să fie folosit la producerea de energie electrică prin construcția unei microhidrocentrale. Obiectivul respectiv a fost executat, pe baza unui proiect al consiliului popular județean, de către întreprinderea antrepriză de construcții-montaj Rimnicu Vîlcea. Iată însă că, în anul 1988, această microhidrocentrală n-a produs nici 20 la sută din cit ar fi fost posibil dacă ar fi lucrat la parametrii prevăzuți.Cauzele sint multiple. In primul rînd, încă de la proiectare, s-au omis avantajele certe ale turbinărn întregului debit de apă înainte de uzinare. în al doilea rind, și proiectantul, și constructorul n-au ținut seama de un lucru elementar pentru orice specialist in domeniu privind „pozarea" in linie a conductei de aducțiune. Or, desele coturi dintre priză și turbină, știe oricine, influențează deosebit de mult căderile hidraulice și, implicit, exploatarea

nici o justificare. La sfîrșitul anului trecut, de exemplu, trebuiau să fie racordate la sistemul energetic național hidrocentralele de mică putere Tomșani III, Olteț I și II, Boia II și III și Baia de Fier. Cu excepția celei de la Tomșani, dar și aceasta parțial, nici una dintre celelalte capacități n-a fost dată în exploatare.Analiza cauzelor pune în evidență serioase greșeli constructive, precum și. de organizare total necorespun- zătoare a activității la punctele de lucru respective. Din multitudinea erorilor de execuție reținem, pentru exemplificare, turnarea necorespunzătoare a betoanelor la bazinul compensator al hidrocentralei Olteț I, realizarea cu serioase abateri față de proiect a zidului drept de la bazinul compensator al microhidrocentralei Novaci V, trasări greșite la Tomșani III etc. Sigur, refacerea tuturor acestor defecte a determinat atit consum suplimentar de materiale și forță de muncă, cit și neinca- drarea în termenele planificate de punere în funcțiune. Evitarea unor asemenea neajunsuri, după cum ne spunea ing. Alexandru Mihai, directorul antreprizei, a stat permanent în atenția specialiștilor din unitate, în primul rind a șefilor de bri-

IN INVĂTĂMÎNTUL
AGROZOOTEHNIC DE MASĂ

șl il

Dacă nu ePrin gradul de cuprindere al lucrătorilor ogoarelor din județul Mureș la cursurile învățămintului agrozootehnic'se poate aprecia că această formă de perfecționare a pregătirii profesionale are un caracter cu adevărat ..de masă". In consiliul agroindustrial Tirnăveni, de exemplu, cele 45 cercuri cuprind aproape 2 509 cursanți. adică peste 90 la sută din forța de mpncă activă. In cele mai multe unități agricole din acest consiliu agroindustrial lecțiile se țin cu regularitate. Dar calitatea lor ? Pentru a da răspuns la această întrebare. am. urmărit modul in care este organizat și se desfășoară invățămin- tul agricol, nu asistind doar la o lecție.- ci la mai multe, parcurgînd traseul Mica — Gănești — Tirnăveni — Adămus.Cooperativa agricolă din Gănești — una din cele mai mari din județ — nu dispune de cele mai bune terenuri. Totuși, bilanțul cu care s-a încheiat anul agricol precedent la principalele culturi o situează pe locul al II-lea pe consiliul agroindustrial. S-ău realizat, in medie la hectar, 4 254 kg grîu, 4 075 kg orz. 4 100 kg porumb boabe, ca să dăm doar aceste exemple, cantități care nu sint chiar neglijabile, dacă avem in vedere atit suprafețele mari pe care se cultivă (bunăoară, porumbul pe 690 hectare, iar griul — pe 670 hectare), cît mai ales configurația terenului. La dezbaterea temei „cultura porumbului". la care au participat aproape 100 de cooperatori din sectorul vegetal. s-a arătat că nivelul recoltei la această cultură poate crește foarte mult, dovadă și, diferențele de recoltă realizate intre . formațiile de lucru. Pentru acest an s-a prevăzut obținerea unei producții medii de 7 300 kg porumb boabe la hectar. In vederea realizării acesteia se urmărește ca la cursurile învățămintului agrozootehnic fiecare cooperator să cunoască ‘tehnblojziile de lucru. Dezbaterea condusă de inginerul

eficient, nu e... modernGergely Andrei a debutat cu o analiză asupra rezultatelor anului agricol precedent, relevind pe baza graficelor realizate pe ferme și formații de lucru că. la porumb, diferentele mari de producții au o singură explicație: modul diferit in care cooperatorii. dar si mecanizatorii și-au însușit și aplicat tehnologiile de lucru. S-a subliniat cu exemple concrete — în sală fiind alături de cooperatori și mecanizatorii — că. din cauza neexecutării in perioada optimă a unor lucrări, pe terenurile pe care nu au fost asigurate densitățile sta-
MUREȘ

bilite, producția de porumb a fost mică, sub posibilități. In acest scop s-a apelat la calcule și exemple.Incercînd să răspundă la intrebarea : ce trebuie făcut pentru creșterea producțiilor la nivelul sarcinilor de plan ?, lectorul nu s-a rezumat la simpla enunțare a unor lucruri teoretice preluate din cărți de agricultură. Dimpotrivă. In cea de-a doua parte a dezbaterii a apelat tot la argumente practice. In primul rînd, s-a explicat amănunțit fiecare element al tehnologiei acestei culturi, s-au purtat discuții cu cooperatorii și mecanizatorii pentru a exista convingerea că ele au fost înțelese. Apoi cursanții au vizionat filmul documentar intitulat „Producție record la porumb". Demn de relevat’ este insă un alt lucru. Prin vizionarea prealabilă a filmului, conducătorul lecției a avut posibilitatea să rețină toate aspectele care concură la realizarea producțiilor mari de porumb, după care. în final, s-a analizat, prin comparație cu cele văzute, ce au făcut ei si ce nu pentru realizarea producției de porumb. Pe baza acestor concluzii. specialistul fermei și-a întocmit o „notă de probleme", pe care ur

mează a le aplica, cu precădere. în campania agricolă din acest an.In mod asemănător s-a procedat și în cooperativa agricolă Cornești — Adămuș, unde, in dezbaterea temei nr. 6 — „Tehnologia de cultură a cartofului" — inginera Lenuța Iuga, șefa fermei vegetale, a apelat, de asemenea, în argumentarea ideilor, la virtuțile peliculei, proiectind filmul documentar „Cartoful". Lecția ur- mind. în general, „firul" celei din Gănești, nu vom stărui asupra ei. Așa cum, din motive similare, nu vom insista nici asupra. lecției agrotehnice de la cooperativa agricolă Mica. Ia care am asistat și care a avut drept scop dezbaterea tehnologiei sfeclei de zahăr.In cele ce urmează vom sublinia un alt lucru. Avind in vedere neajunsurile din anii precedenți in folosirea filmului agricol ca material documentar la lecțiile învățămîntu- lui agrozootehnic, conducerea intreprinderii cinematografice județene a făcut, la timpul potrivit, o largă publicitate a fondului de filme pe teme agricole de, care dispune. Ca atare, pînă acum, în mai bine de 30 de cooperative agricole din județ s-au utilizat la lecții, filme care prezintă diferite tehnologii.’ In unele cazuri insă, aceste filme nu au fost utilizate judicios. Profitind. bunăoară, de prezenta în unități la aceste lecții a caravanei cinematografice, conducerile unor cooperative agricole (puține. e drept) au solicitat proiectarea. în aceeași zi și în aceeași sală, a două-trei filme consecutiv (pe teme agricole diferite), la care participă cooperatori din toate sectoarele. Urmarea : „lecțiile" devin nu numai plictisitoare, ci și lipsite de posibilitatea de a aprofunda diferitele aspecte ale tehnologiilor. Or, de aici și pină la a cădea in formalism este numai un pas.
Gbeorqhe GIURGIU corespondentul „Scînteii"

Si fruntașii au multe de
*„Analizăm săptămînal, cu toată răspunderea.’ modul in care se desfășoară cursurile învățămintului ‘agrozootehnic de’ masă, ce probleme se ridică pentru perfecționarea și legarea lui de activitatea productivă, ne spune tovarășa Maria Vintilă, secretar al Comitetului județean de partid Argeș. Bună parte din cei cuprinși in cele 1 087 de cercuri frecventează Cu regularitate lecțiile, manifestă interes pentru însușirea de cunoștințe noi".Concret, cum se desfășoară învăță- mintul ? Un răspuns concludent despre modul de organizare, conținutul și obiectivele învățămintului agrozootehnic am primit aflindu-ne o zi alături de cursanții de la cooperativa agricolă din Mozăceni. Să subliniem de la inceput că această unitate se situează printre cele fruntașe pe județ, cu toate că rezultatele ei din unele sectoare nu reflectă încă deplin potențialul material și uman de care dispune. In anii 1987 și 1988, cooperativei i s-a inminat inaltul titlu de „“Erou al Noii Revoluții Agrare" pentru obținerea de producții record la cultura arzului. Totuși, anul trecut cooperativa nu și-a realizat indicatorii de bază inscriși in planul de producție. La cereale, culturi cu pohdere în unitate, există mari dife-

.rente de pjțțdijUțtțe intre ferme și for- ipații. Asemănător stau lucrurile 'și în sectorul zootehnic, unde realizările nu-, sini .P0 măsura cerințelor. ,Gpii) sint oglindite la invățămint aceste realități ? Cum este conceput învăță- mîntul pentru a constitui un. sprijin în activitatea din acest an’ pentru obținerea de producții superioare ?Prin grija comitetului de partid, lecțiile sint veritabile analize critice și autocritice a modului în care au muncit cei 820 de cooperatori, acum cursanți, cuprinși în cele 8 cercuri.
ARGEȘ

gadă. Dar aceștia au profitat de lipsa unui control efectiv și exigent din. partea conducerii intreprinderii (antreprizei) ori a reprezentanților proiectanților și beneficiarilor și au lăsat ca activitatea la punctele de lucru să se desfășoare mai mult la întimplare. De aici — consecințele imediate : numeroase încălcări ale disciplinei tehnologice și de producție. neaplicarea normelor de acord global, practicindu-se in locul acestuia sistemul nivelării retribuțiilor între formațiile de lucru, din care cauză nu s-au asigurat cointeresarea și răspunderea fată de muncă ale unor colective de constructori.Nn este mai puțin adevărat că in acest carusel al nerealizărilor și mai ales al calității indoielnice asigurate obiectivelor energetice respective s-au adăugat și carențele proiectan- ților, care au pus la dispoziție documentații de execuție cu serioase lacune și omisiuni. Un singur exemplu in acest sens — deși cu prilejul documentării noastre au ieșit la iveală și altele — .este edificator. Prin proiectare, la hidrocentrala Tomșani II s-a prevăzut un debit de apă mult mai mare decit cel refulat prin canalul de debușare de la hidrocentrala aflată in amonte. Or, pentru corectarea acestei greșeli a fost nevoie să se apeleze la o soluție de „compromis", total neeconomică : s-a dispus ca la Tomșani I să se deschidă vana de ocolire, ceea ce — e lesne de ințeles — înseamnă apă irosită din lac și, in acest fel, energie electrică nerealizată prin turbinare in prima hidrocentrală.Supunînd toate aceste aspecte unei atente analize, consiliul județean de control muncitoresc al activității economico-sociale a stabilit un complex program de măsuri care să asigure,. înlăturarea grabnică, a tuturor neajunsurilor ce au persistat in domeniul execuției și exploatării hidrocentralelor de mică putere și a microhidrocentralelor, recuperarea neintîrziată a restanțelor și punerea în funcțiune in condiții eficiente a tuțuror obiectivelor cu termene depășite ori a celor planificate in acest an. Esențial este ca în execuția microhidrocentralelor și a hidrocentralelor de mică putere să acționeze cu răspundere egală toți cei de care depinde realizarea investițiilor: proiectant, constructor, beneficiar.

La cercurile pentru cultura plantelor de cimp, conduse de inginerii Constantin Ionescți, Maria Cioran și Lucian Cioran, s-au discutat modalitățile de sporire a producțiilor la hectar la griu, orz, porumb, floarea-spa- relui, fasole. Analizîndut-se rezultatele obținute s-a demonstrat că la fiecare din culturi, prin respectarea tuturor verigilor din tehnologii, nivelul recoltei poate crește. Cum? Inginerul Constantin Ionescu arăta că in ferma pe care o conduce a înregistrat la floarea-soarelui, cultură ce a ocupat 500 hectare, o producție cu 300 kg mai mică decit media pe cooperativă. Și aceasta datorită nerespectării. verigilor din tehnologia de lucru din partea celor ce au lucrat in acord global cultura. „Pe nici o parcelă, și in nici o formație — arăta specialistul — nu s-a aplicat corespunzător prașila de corecție. Din această -cauză, in multe parcele plantele au rămas prea dese". Replica din partea „elevilor" nu a întirziat nici ea. Șefii de echipă Ion Dincă și Ilie Bărbuțiu au recunoscui autocritic : „Vinovați sintem și noi

învătat!pentru ce s-a întîmplat. Prașilele nu aii foit făcute peste tot la timp și de bună calitate. Consider însă că vi- .ntivăță eSțO și conducerea unității, care nu pe-a asigurat ,1a timp țoale condițiile, cum sint îngrășămintele, ca să dau un singur exemplu, pentru aplicarea corectă a tehnologiei flo- rii-soarelui".Cei 100 cursanți din cercul de cereale și plante tehnice1, condus de inginerul Lucian Cioran. au dezbătut cu răspundere tehnologiile culturii orzului și a porumbului. In lecția in care s-a aprofundat tehnologia porumbului s-a arătat că a- ceastă cultură a fost amplasată pe terenuri bune, pe care s-au administrat îngrășăminte organice și s-au efectuat trei prașile mecanice, două și chiar trei prașile manuale. Recolta a 'fost sub posibilități deoarece executarea celorlalte lucrări a lăsat de dorit. La sapă, unii cooperatori au făcut lucrări de mintuială, din care cauză, in multe parcele, buruienile’ au întrecut in înălțime porumbul. Și la ferma Dumbrăveni, cei 80 cooperatori din cercul condus . de ing. Maria Cioran au discutat aprins și concret, critic și autocritic, , despre cauzele producției foarte, slabe obținuțe.la cultura fasolei. Inginera, ca și cursanții au scos in evidență că diminuarea producției s-a datorat, intre altele, și neefectuării la timp și de calitate a prașilelor manuale și a tratamentului, fi tosani tar.Toate acestea impun concluzia că Ia C.A.P. Mozăceni, unitate bună in ansamblu, cooperatorii au incă multe de învățat'. Și ei invață temeinic, cursurile fiind strins legate de aspectele concrete, actuale și de perspectivă, ale creșterii producției in unitatea lor.
Gheorqhe C1RSTEA corespondentul ,,‘Scîriteii*

Oameni legați de ființa pădurii

Ion STANC1Ucorespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)Pentru foioase — la Frasin, Ostra, Gura ’ Humorului, Sucevița, Dol- hasca, Mălini. Pentru rășfnoase — Dornișoara. Cosna, Ciocănești, Cirlibaba și aici, la Demăcușa. Pădurile de foioase nu sint tăiate decit dacă au peste 120 ani, cu excepția fagului, care trebuie să împlinească 100 în cap. La fel răși- noasele. Ținem seama de cuvintul silvicultorului, de toate regulile de exploatare. Adică : evitarea distrugerii solului, a semințișului. Să nu fie zdreliți arborii care rămin in picioare. Să nu fie tăiați arborii nemarcați sau in sezonul de vegetație. Dar mai există și fenomenul de putrezire (la pădurile bătrîne, cum sînt la Demăcușa), este nevoie și de unele operațiuni așa-numite „culturale" — extragerea arborilor rău conformați. Acolo unde se procedează la tăieri rase urmează împădurirea. Vedeți, aici, in jurul nostru. numai molizi. Cresc inalți, sint mari iubitori de lumină. Semințișul se dezvoltă foarte greu. Au altă soartă decit brazii, care sînt o specie de umbră, cu rădăcini puternice. De fapt, pădurile sint un amestec de specii și fiecare cărare trebuie știută. In primăvară, și nu mai e mult pină atunci — ocolul silvic va face completări"... Drumul cel lung al lemnului. Focul s-a stins, cîțiva cărbuni aprinși ne mai țin tovărășie. Nu departe, la cabană, bucățile mici de foioase mocnesc in retorte, ca să devină mangal. „Vine cite un tinăr absolvent de liceu și vrea să lucreze cu noi — iși continuă un gind Atanase Recorcea. Știe matematici, știe limbi Străine. Dă de greu. Zăpadă mare, frig ca acum. în nopțile in care răminem la cabană ne mai' vizitează și cite un lup. Rezistă numai cel care iubește pădurea. Care știe să asculte copacii, știe să aș

tearnă poteci. Altfel nu se poate. NU-i planșetă, nu-1 birou, nu-i neon... Zic eu că munca noastră nu se compară cu a nimănui. De fapt, ce muncă poate fi rostuită fără să-ți fie drag de ea ? Și fără suflet înseamnă; că o faci de mintuială".Drujbe, țapine, topoare. Zăpada mare, ger. Cărbunii s-au stins. Fiecare dintre „cei zece" din Rașca are alt ritm, alte mișcări, li urmărim pe fiecare, și gesturile unuia te trimit la cel care preia, ca o ștafetă, treaba incepută. Un lanț bine, foarte bine sudat. „Știți ce fac ei in concediu ? — ne întreabă șeful sectorului de exploatare Demăcușa, ing. Ion Puiu, fiind convins că n-avem habar. Muncesc la recoltatul finului. Toți au gospodăriile lor. Și concediul înseamnă muncă pe lingă casă. Campania pentru recoltatul finului este pentru ei o sărbătoare. La fel ca și „măsura oilor" la stînă, la fel ca și Ziua forestierului. Rar auzi că vreunul s-a dus cine știe unde... în vacanță. Fac ce fac, și tot aici vin, in pădurea Lobenului sau la Roșcova sau înspre Lăcrieș. Iși spun țapinari, forestieri, fasonatori. Sînt oameni care nu pot trăi fără împărăția molidului sau a fagului sau a carpenului. Poate fi zăpada de doi metri și gerul năprasnic, ploi torențiale sau burniță grea".La doi pași de cătunul Rașca, Ia doi pași de Moldovița, in pădurea Lobenului. In împărăția lemnului de rezonanță. E foarte lung drumul lemnului din pădure pînă să ajungă, poate, un delicat instrument pe care arcușul să-l facă să vibreze. începu- tul-inceputului insă îl fac ei, forestierii. Au vorbele lor cind doboară copacul, cind il taie, cind îl încarcă, cind il aruncă în retortele de mangal... Zăpada-i mare, nu se mai duc acasă. O să mai aprindă focul din nou, sus, la cabană, seara tlrziu.
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La ce nivel de răspundere se ridică 
munca specialistului?

FĂURITORI SI APĂRĂTORI 
Al ROMÂNIEI SOCIALISTE

Cu termenul generic de energetică numim unul dintre domeniile vitale ale economiei și devenirii noastre socialiste. Se cuprinde in această sintagmă din limba noastră și semnul puterii care pune in mișcare. si romantismul atîtor fronturi de ofensivă deschise in lungul celor aproape 45 de ani de destin liber. Protagoniști în această epopee a luminii — care va mai cere incă ani buni „ținuta de campanie” a efortului mintii si brațelor — numiți cu un termen, de asemenea generic, energeticlenii. Mai exact : constructorii, umăr la umăr — nici n-ar fi de conceput altfel ! — cu specialiștii care au visat, au dat relief prin rigoarea calculului și cutezanța gindului acolo, pe hirtia de calc, fiecărui obiectiv energetic in parte. Oameni la care semnul distinctiv este tocmai fervoarea cu care își iubesc meseria.Despre cei dinții — constructorii și, in egală măsură, despre făuritorii de echipamente și utilaje atrași și ei în cimpul magnetic al energiei românești — am scris de nenumărate ori in coloanele ziarului nostru. Astăzi ne vom opri asupra specialistului. Care este palmaresul lui — profesional și de conștiință ? Dar răspunderile sale, cum evoluează acestea ? Ce rol au climatul exigent de muncă, activitatea politică stăruitoare pentru formarea lui ca bun specialist, bun revoluționar ? In ce

măsură se află conectat la cerințele pe care etapa actuală. Expunerea programatică a secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, la marele forum al democrației socialiste din noiembrie, le formulează cu deosebire in fata acestui domeniu mereu in actualitatea economiei noastre socialiste 7Asemenea întrebări și multe altele au revenit cu insistentă in dezbaterea pe care am avut-o zilele acestea la Institutul de studii și proiectări hidroenergetice din București, organizată cu sprijinul. comitetului de partid și conducerii acestei unități. La acest schimb de idei au luat parte ing. Mihail Rotaru, secretarul comitetului de partid, dr. ing. Lucian Lefter, directorul institutului, dr. ing. Marin Popescu, șef secție proiectare, ing. Vasile Ciuhu, organizator de grupă de partid, ing. Nicolae Iorgulescu, inginer șef cu producția, ing. Nicolae Turcanu. secretarul organizației de bază nr. 6, ing. Anca Mihail, secretarul comitetului U.T.C., ing. Diana Cirstoiu, organizator de grupă de partid, ing. Marcela Das- căTu, secretarul organizației de bază nr. 5, ing. Dan Dobrescu, sef secție de proiectare, tehnician-proiectant Grigore Paleacu, secretarul organizației de bază nr. 1. Desprindem cîteva din faptele infătisate, din ideile ce s-au conturat în acest dialog.REDACȚIA : Sîntem in anul 45 de 
la istoricul 23 August 1944. Anul 
Congresului al XIV-lea al partidu
lui. Intră in tradiția existenței noas
tre ca asemenea momente să con
stituie si prilejuri de necesare sin
teze. Cum se conturează drumul 
străbătut plnă acum — drumul fău
ririi propriului destin, sub condu
cerea Partidului Comunist Român ? 
— iată întrebarea pe care ne-o pu
nem cu legitimă îndreptățire în 
acest an. în toate compartimentele 
de creație materială și spirituală. 
Să o rostim si aici.Lucian Lefter : La evenimentele evocate, cer îngăduința să mai adaug unul — care ne privește direct pe noi, cei de față, direct legat de munca și viața noastră și care n-ar fi putut exista, desigur, fără marele act de la 23 August : in 1989. institutul nostru rotunjește patru decenii de activitate. Motivație în plus, sentimentală, pentru a vedea ce înseamnă și cit înseamnă acest răstimp dăruit, și de către noi. energeticii românești.REDACȚIA : Pe scurt, ce încărcătură faptică s-a dat acestor patru 
decenii 2Lucian Lefter : Au fost patruzeci de ani de strădanii, sub semnul tenacității și competenței și al specialistului din institutul nostru pentru a-și face exemplar datoria in acest domeniu prioritar al economiei României socialiste — valorificarea potențialului hidroenergetic de care țara dispune. N-a existat hidrocentrală în România — de la Sadu ori cele de pe Argeș, Lotru, Porțile de Fier, Olt, Șiret, Someș, Rîul Mare-Retezat etc. — care să nu se fi născut mai intîi pe planșeta inginerului proiectant de aici. Aici s-a tras prima linie pentru fiecare. Privind in urmă, încercăm un sentiment de mîndrie pentru cit am reușit să realizăm în acest domeniu. Și, in același timp, sîntem con- știenți de cit de multe mai avem de făcut. A fost și este șansa specialiștilor din energetică să-și pună semnătura pe mari și nenumărate construcții cuprinse în cutezătoarele obiective ale politicii partidului. Iar în acest efort, uriaș. Nucleul de putere, de profesionalitate, de dăruire revoluționară a fost, necontenit, specialistul comunist. Omul care a învățat din mers, și tot din mers a acumulat experiența, a experimentat și deschis drumuri noi în gîndirea tehnică, s-a afirmat ca cetățean demn, patriot înflăcărat, promotor hotărît al politicii partidului.Dan Dobrescu : Prima linie la orice hidrocentrală da, se trage aici. Dar asta după ce energeticienii care croiesc schemele de amenajare bat cu pasul lor bazinele hidrografice în cauză. După ce geologul, geodezul, topograful au studiat, au măsurat terenul. Planșeta noastră este mai intii... terenul, apoi plan- șeta-planșetă, urmată, evident, tot de teren, unde gindul, calculul exact capătă dimensiunea realității. Iar pentru că ne raportăm la realitate să nu uităm : în 1945, puterea noastră hidroenergetică se exprima în circa... 10—15 MW.Lucian Lefter : ...pentru a ajunge in 1965 la cîteva sute de megawați. Și este locul să o spunem aici că, în ultimii douăzeci și trei de ani. această putere a sporit de aproape 18 ori. Saltul fără precedent ne scutește de orice comentariu. Este meritul partidului, al secretarului său 

general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care au imprimat această orientare fermă spre valorizarea din plin a unei asemenea bogății de care tara noastră dispune. Cu atit mai mult cu cit, se știe — circulă chiar o expresie consacrată în rîndul celor din profesia noastră — „apa curge, pietrele rămîn, dar... se duce ireversibil și energia dacă n-o captezi".Mihail Rotaru: Activitatea politică pe care cei peste 600 de comuniști, organizațiile de bază, grupele de partid din institut o desfășoară are ca obiectiv principal tocmai conștientizarea fiecărui om, in orice 
Dezbatere organizată cu participarea comuniștilor de la 
Institutul de studii și proiectări hidroenergetice — 

București

compartiment ar lucra, de însemnătatea pentru întreaga economie națională a Îndeplinirii întocmai a acestor sarcini. Temele din adunările generale ale comuniștilor, dialogurile cu ei și cu ceilalți oameni ai muncii, alte forme ale activității de partid din institut fac necontenit apel la argumentele care să determine un climat dc muncă exigent, de îndeplinire exemplară, in termenele stabilite a indatoririlor ce ne revin.Nicolae Iorgulescu : Atribuțiile și, evident, răspunderile specialistului de aici au crescut enorm în ultimii ani. La noi se execută toată activitatea de studii geologice, geotehnice, de exemplu pentru toate amenajările hidro, termo și nuclearo-elec- trice. Pentru liniile de transport energie și stațiile de transformare. Pentru canalele navigabile care s-au construit ori se construiesc. Pentru docurile uscate de la Constanța și Mangalia etc. Motiv pentru care la nomenclatorul de profesii pe statul nostru de funcțiuni s-au adăugat și cele de... miner, marinar sondor și așa mai departe.REDACȚIA: In conturarea, aces- 
tui tablou s-a emis ideea răspunderii specialistului care lucrează in 
domeniul energetic. Ar fi interesant 
de știut cum a evoluat acest nivel 
de răspundere, de la „etapa Bica- 
zului“, să spunem, pînă in prezent. 
Pentru a ajunge la ecuația evoluției 
in genere a specialistului. La dece
larea altitudinii lui de profesionalitate și de conștiință, in același 
timp. Pentru a vedea cit de mult 
s-a zidit și in acest om care se află 
in slujba unor mari zidiri ale so
cialismului.Lucian Lefter : Distanțele intre etape sint mari. Cantitativ și calitativ. La Bicaz, de exemplu, lucrau peste o sută de specialiști. Mă refer la cei care gîndeau și proiectau (adică aveau răspunderea proiectului). Azi, la un baraj ajung ...3 specialiști.Marin Popescu : Acest raport n-ar trebui să surprindă. Atunci se opera cu un anumit bagaj de cunoștințe, nu existau o experiență, o bancă de date atit de bogate ca azi.Diana Cirstoiu : Să ne întoarcem însă la nivelul răspunderii. Spre care am fost solicitați să ne exprimăm părerile.REDACȚIA : Vă rugăm.Diana Cirstoiu : Eu cred, în esență, că este vorba despre calitatea acestei răspunderi. Inginerul de 

atunci, mă rog, specialistul, n-avea la indemină mijloacele de azi de investigare, de optimizare a soluțiilor de proiectare. El își lua măsuri — nu de puține ori peste ceea ce era absolut necesar — de siguranță în avansarea formulei constructive. Cantitatea de inteligență investită pe unitate era mai mică. Și asta, paradoxal, în numele răspunderii. Or, eu socotesc că și răspunderea era mai mică, de vreme ce pentru «a dormi liniștit» se cheltuiau valori peste strictul necesar.Marin Popescu : Mă rog, e un punct de vedere. Personal nu-1 

creditez pe constructorul Bicazului cu mai puțină răspundere.Diana Cirstoiu : Nu s-a ținut seama, cred, de nuanța : calitatea acestei răspunderi. Uitați, cu puțină vreme in urmă am participat la o masă-rotundă organizată la inițiativa comitetului oe partid din institutul nostru. Tema : tehnici de optimizare numerică în hidroenergetică. Tinerii răspund cu promptitudine la asemenea manifestări de la care au ce învăța. Obișnuința cu mijloacele și tehnicile moderne și în profesia noastră — pe care specialistul de acum treizeci de ani nu le avea la îndemînă — este un început și un apanaj al specialistului prezentului. care, in mod necesar, determină și o altă calitate a răspunderii.Marin Popescu : Acest început, de care vorbea mai tînăra mea colegă, are totuși aici o vîrstă de circa 15 ani...Nicolae Iorgulescu : După opinia mea, cele două puncte de vedere nu numai că nu se contrazic, ci chiar se... completează. Să nu uităm că etapa Bicazului a fost pentru energetica românească o școală cu putini profesori și mulți elevi. Din aceștiă din urmă s-au format mulți dintre profesorii de azi. Care apelează la proiectarea asistată de calculator, la alte numeroase tehnici moderne. Este și normal : frontul de lucru este mult mai întins, atunci proiectam o hidrocentrală, două, acum, intr-un an, se acționează la peste 60—70 simultan.Nicolae Turcanu : Altul este și terenul acestor obiective. Acum noi sîntem nevoiți să construim mai ales in terenuri cu structură dificilă. Aceasta obligă la măsuri complexe de siguranță. Dar,, mai ales, de investigare și cunoaștere. Răspunderea, zic eu, a rămas o constantă a tuturor etapelor străbătute.
tv

19,00 Telejurnal
19,25 Opera tovarășului 

Nicolae Ceaușescu — ample ori
zonturi deschise teoriei și practicii 
revoluționare • Strălucită contri
buție la dezvoltarea creatoare a so
cialismului științific (color)

19,50 Industria — programe prioritare 
20,10 Drum de glorii (color). Emisiune-

Nicolae Iorgulescu : In acest răs- timp, e o certitudine, s-a format și educat un nou tip de specialist. Unul dintre reperele după care il recunoaștem : deschiderea lui spre nou, obligația lui de a lucra economic. eficient.Marin Popescu : De acord că s-a format și educat un specialist nou. Care a străbătut, după opinia mea, două perioade distincte de muncă.1. Cind i s-a cerut să crească productivitatea muncii in proiectare.2. Cînd i s-a cerut să determine creșterea productivității muncii ansamblului obiectivului proiectat. De aici — o privire cuprinzătoare, luarea în calcul a complexelor probleme pe care le ridică fiecare amenajare in parte. Iată deci că fiecare perioadă și-a avut răspunderile sale.Marcela Dăscălii : Că a fost și este așa. o pot proba și încercările prin care au trecut obiectivele energetice construite. Comisiile de verificare a acestora, cu deosebire a barajelor, după seismul din 1977 au stabilit că absolut toate au rezistat cu brio la acest examen sever. Este, evident, doar un exemplu.Anca Mihail : Organizația U.T.C. tocmai astfel de răspunderi se stră- duie să înrădăcineze la tinerii specialiști. Ca o preluare firească de ștafetă.Grigore Paleacu : Sint preocupări constante. în egală măsură, și pentru organizația de partid. Din motive lesne de înțeles.REDACȚIA : Se-nțelege că munca 
ți răspunderile specialistului din 
energetică, cu deosebire a comuniș
tilor din acest domeniu care au da
toria ți propun necontenit exem
ple înaintate ' de profesionalism, 
de dăruire patriotică, fac parte din 
munca si răspunderile tuturor con
structorilor socialismului. Formați si 
educați la școala muncii, fie că s-a 
numit șantier ori planșetă, strung 
sau laborator, mină sau ogorul de 
pline.In Expunerea sa de la marele forum al democrației revoluționare, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia cu îndreptățit temei : „Sint necesare măsuri hotărîte pentru realizarea obiectivelor in domeniul eriergetic. Trebuie să facem astțel înpit in 1990 să rezolvăm, in linii generale, rămînerea în urmă în domeniul energiei. Programele pe care le avem, eforturile de investiții pe care le facem în această direcție asigură pe deplin condițiile pentru înfăptuirea acestui obiectiv".Iată direcții clare de acțiune.Cu cită profesionalitate și nivel de conștiință se află angajat specialistul de la Institutul de studii și proiectări hidroenergetice — București în realizarea întocmai a acestor obiective vom relata în partea a doua a dezbaterii organizate aici.

Hie TANASACHE

concurs pentru tineret dedicată 
aniversării a 45 de ani de la vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antlim- 
perialistă de la 23 August 1944 șl 
Congresului ai XIV-lea al p.c.R.

21,20 Porțile. Documentar (color). Sce
nariul : Marlon ciobanu, Erwin 
Szekler. Regia: Erwin Szekler. Pro
ducție a Studioului de film „Ăl. 
Sahia"

21,30 Te cintăm, iubită țară. Muzică 
ușoară românească (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Prin tradiție, la 1 februarie, gărzile patriotice incep un nou an de instrucție și educație. Acest moment cu profunde semnificații pentru dorința arzătoare și hotănrea fermă a poporului român de a-și edifica destinele noi. socialiste, intr-un climat de pace, libertate, independentă și securitate are loc în atmosfera de înaltă vibrație patriotică în care intreaga tară a omagiat cu sentimente de dragoste fierbinte și aleasă prețuire pe cel mai iubit fiu al națiunii noastre. genialul strateg al României moderne. proeminentă personalitate a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, președintele Republicii. comandantul suprem al forțelor armate, la aniversarea zilei sale de naștere, a îndelungatei și eroicei activități revoluționare desfășurate fără preget incă din anii tinereții pentru cauza partidului și interesele fundamentale ale națiunii. Totodată, începerea noului an de pregătire a luptătorilor cu ecusonul tricolor pe braț, an hotăritor în îndeplinirea Directivei comandantului suprem, are loc in climatul de puternică angajare creatoare declanșat de mobilizatoarele chemări și îndemnuri ale secretarului general al partidului cuprinse in magistrala Expunere prezentată la forumul democrației muncitorești revoluționare din noiembrie 1988. in cuvîntarea din 26 ianuarie, care prefigurează luminoase orizonturi de civilizație materială si spirituală în dezvoltarea multilaterală a României socialiste.Asemenea tuturor cetățenilor patriei înrolați sub drapelele de luptă ale gărzilor patriotice, oamenii muncii de pe străbunele plaiuri românești ale Bihorului, cuprinși in aceste formațiuni populare de apărare, se situează la înălțimea marilor răspunderi ce le revin, onorindu-și cu demnitate noua condiție socială de proprietari. producători, beneficiari și apărători ai întregii avuții naționale. Activitatea lor din producție și din sfera pregătirii militare, desfășurată cu deplină răspundere, pune in evidentă in mod pregnant caracterul unitar al operei de edificare-apărare.Intelegînd pe deplin cerințele formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Tezele din aprilie, pentru perfecționarea continuă a conducerii economico-sociale și afirmarea spiritului revoluționar, creșterea capacității de angajare a organelor și organizațiilor de partid, a organismelor democratice în înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare în profil teritorial, colectivele de muncă din unitățile economice bihorene au depășit în anul 1988 nivelul planificat la producția- marfă. productivitatea muncii, livrînd suplimentar economiei naționale însemnate cantități de produse din sectoarele prioritare și ramurile înalt prelucrătoare. A, fost depășit planul la ,exportjil pe șliring țări socialiste șl au onorat integral contractele pe devize convertibile. în condițiile în care livrările pe această relație au fost superioare anului precedent cu aproape 22 la sută.Au fost realizate sarcinile de plan la producția-marfă vîndută și încasată. producția netă și beneficii. Ca urmare a reducerii consumurilor specifice cu aproape 4 862 tone metale, 19 438 tone combustibil convențional și 9 328 MWh energie electrică, cheltuielile materiale la 1 000 lei producție-marfă se situează sub prevederi.In agricultură, ca urmare a efectuării unor ample lucrări de îmbunătățiri funciare și creștere a potențialului obținut cereale livrînd __ _____ ___ ______cu 82 000 tone cereale, 24 000 tone plante tehnice și 46 000 tone legume comparativ cu 1987.Sarcini importante revin colectivelor de muncă din unitățile economice bihorene din Planul național de dezvoltare economică și socială pe 1989. Astfel. în industria județului, obiectivul prioritar îl reprezintă accentuarea laturilor calitative, intensive, in acest context urmărind înfăptuirea integrală a măsurilor din programele de modernizare a proceselor de 

productiv al pămîntului, am cea mai mare producție de din istoria județului nostru, la fondul de stat mai mult

producție, utilizarea superioară a resurselor și capacităților de producție, ridicarea competitivității produselor, creșterea eficientei economice prin introducerea progresului tehnic și reducerea cheltuielilor de producție. Față de anul trecut, planul prevede creșteri de 8,8 la sută la producția- marfă industrială, cu 11,4 la sută la productivitatea muncii, iar la export cu 15,3 la sută pe cliring țări socialiste și 41,3 la sută la devize convertibile. în condițiile reducerii cheltuielilor totale cu 42,6 lei la 1 000 lei producție-marfă.In scopul realizării celor mai bogate recolte. în agricultură eforturile sînt concentrate asupra finalizării în avans a obiectivelor stabilite pentru actualul cincinal in programele speciale de îmbunătățiri funciare, de organizare științifică a teritoriului și asolamentelor. a executării la timp și la un inalt nivel calitativ a tuturor lucrărilor agricole, deopotrivă in direcția realizării efectivelor si producțiilor animaliere planificate, sporind pe această bază contribuția noastră la realizarea fondului de stat și a programului de autoaprovizionare.Potrivit concepției revoluționare a partidului nostru, a secretarului său general, apărarea patriei reprezintă datoria sacră a tuturor fiilor et, cauza și opera întregului popor, o latură inseparabilă a procesului de făurire a societății socialiste multl-
UN NOU AN DE PREGĂTIRE 

A GĂRZILOR PATRIOTICE
lateral dezvoltate. Avind în tovarășul Nicolae Ceaușescu un promotor neobosit. politica externă inteleaptă, realistă și de largă perspectivă a României socialiste refuză în mod hotărît să privească războiul ca pe o fatalitate, fiind constant îndreptată in direcția făuririi unei lumi a bunei înțelegeri și colaborării pașnice intre popoare libere și suverane și. pe această cale, a preintimpinării unei conflagrații nimicitoare, a excluderii războiului din viata socială. Dar mi- litind cu toată fermitatea pentru dezarmare. securitate și pace, pentru înțelegere și cooperare între state, tara noastră are în același timp obligația să ia măsurile ce se impun pentru întărirea capacității sale defensive.„Apărarea cuceririlor socialiste, a independentei și suveranității patriei — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. fondatorul strălucit al doctrinei militare naționale de apărare a patriei — reprezintă o necesitate vitală în condițiile menținerii pericolului de război, de agresiune, de amestec in treburile interne ale altor state. Pornind de la concepția revoluționară după care apărarea integrității și independentei patriei reprezintă sarcina întregului popor, am acordat o atenție continuă perfecționării și ridicării capacității de luptă și politice a’forțelor noastre afHjsțte." ' Voiri acționa și in viitor, cu toată fermitatea, pentru întărirea capacității de luptă și politice, de apărare a patriei noastre, considerînd aceasta ca o parte inseparabilă a construirii societății socialiste multilateral dezvoltate si de înaintare spre comunism".Prin prisma acestui comandament fundamental al zilelor noastre, gărzile patriotice, ca unități de luptă înarmate ale oamenilor muncii de la orașe și sate — din rîndul cărora fac parte muncitori, țărani și intelectuali. bărbați și femei, fără deosebire de naționalitate — avind un caracter de masă și fiind prezente pe întregul cuprins al țării. în toate localitățile. întreprinderile si instituțiile, constituie o uriașă forță a progresului economico-social. iar împreună cu oștirea țării și cu celelalte formațiuni de apărare, un reazem de nădejde al cuceririlor revoluționare. al suveranității și independentei naționale.Așa cum a rezultat din activitățile de analiză și bilanț desfășurate recent. la nivelul organelor de partid ale județului, municipiilor, orașelor, comunelor și întreprinderilor. în cel de-al treilea an al actualului cincinal au fost obținute noi și remarcabile succese și pe linia creșterii competentei cadrelor din statele majore,

comandanților gărzilor patriotice și de subunități. îmbunătățirii conținutului și eficientei procesului de instrucție și educație, întăririi ordinii și disciplinei, amplificării colaborării si cooperării cu unitățile militare și cu celelalte formațiuni de apărare, dezvoltării prin autodotare a bazei materiale a pregătirii militare.Indeplinindu-și cu înaltă responsabilitate îndatoririle pe care le au ca proprietari, producători, beneficiari și apărători ai valorilor materiale și spirituale, luptătorii gărzilor patriotice din județul Bihor au inclus în bilanțul rodnic al anului 1988 și calificativul „foarte bine", calificativ ce atestă înaltele calități moral-politice, patriotismul revoluționar ardent ce-i caracterizează in eforturile pe care le consacră dezvoltării economico-sociale a patriei și întăririi capacității sale de apărare.Succesele obținute pînă acum vor constitui în acest an o temelie trainică pentru ridicarea capacității combative a gărzilor patriotice, un puternic imbold pentru toți luptătorii în perfectionarea măiestriei militare, în perspectiva acestui nou an de instrucție și educație, ne propunem da luptătorii gărzilor patriotice să obțină numai rezultate foarte bune, atit în activitatea de producție, cit și la toate categoriile de pregătire, prin perfecționarea muncii de conducere și creșterea competentei cadrelor din statele majore, a comandanților de subunități și locțiitorilor politici, a rolului acestora în organizarea și desfășurarea procesului instruc- fructificarea maitiv-educativ. prin eficientă a timpului și bazei materiale. accentuarea caracterului practic- formativ al ședințelor de pregătire.O atenție deosebită va fi acordată consolidării organizatorice a statelor majore de la toate eșaloanele, condiție de bază pentru creșterea calității si eficienței întregii activități. Vom diversifica formele muncii politico-educative. îi vom imprima un pronunțat caracter combativ în vederea creșterii conștiinței revoluționare a luptătorilor, a dezvoltării înaltelor virtuți moral-politice și de luptă, a perfecționării deprinderilor in minuirea și folosirea cu măiestrie a armamentului și tehnicii din dotare, sporirii responsabilității. întăririi ordinii și disciplinei. Organele și organizațiile de partid, statele majore vor acționa, totodată, pentru sprijinirea mai eficientă a pregătirii militare a tineretului, amplificarea și adînci- rea conlucrării cu unitățile forțelor armate și cu celelalte formațiuni populare, pentru modernizarea și perfecționarea bazei materiale necesare procesului instructiv-educativ.Dispunem de toate condițiile ca. in noul an de instrucție și educație, rezultatele să se situeze la cote calitativ superioare, astfel incit gărzile patriotice să se caracterizeze printr-o tot mai înaltă pregătire militară. , polltico-educațivă si; pentru acțiune, să îmbogățească cu noi realizări cronica tradițiilor. Printr-o muncă intensă, plină de dăruire patriotică, revoluționară, purtătorii ecusonului tricolor al gărzilor patriotice din Bihor își vor mobiliza exemplar eforturile în vederea înfăptuirii neabătute a sarcinilor de producție și a îndatoririlor ce le revin in pregătirea militară, conferind localităților, întreprinderilor și tuturor unităților economico-sociale atributele unor cetăți puternice de muncă, luptă și apărare, așa cum ne cere comandantul nostru suprem. tovarășul Nicolae Ceaușescu. Nu vom precupeți nimic pentru a intîmpina cu rezultate deosebite, în toate domeniile de activitate, cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, mărturie supremă a devotamentului nostru neclintit pentru creșterea puterii economice și a capacității de apărare a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
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Andrei SORCOIU 
prim-secretor al Comitetului 
juedețean Bihor al P.C.R., 
comandant al gărzilor patriotice

(Urinare din pag. I)„neprețuit". Cartea pentru cei mulți a rămas să circule multă vreme între cei puțini. Motivele sînt multiple. Unul ar fi neinde- plinirea condiției elementare pentru ca o carte să poată fi citită : știința de carte. Cu 50—60 ani in urmă încă, atunci cînd mari scriitori ca Rebreanu, Sadoveanu ș.a. înzestrau literatura națională cu opere fundamentale, analfabetismul atingea un procent de 50—60 la sută din populația tării, majoritatea provenind din mediul sătesc. In mod paradoxal, situația socială a cărții a „beneficiat", cîști- gînd in prestanță, și din acest trist grad de inaccesibilitate. La rîndul său. valoarea materială a cărții, foarte ridicată in anumite perioade, s-a adăugat, sporindu-i prestigiul mal ales sub unghi „instrumental". Este probabil că primul care a gîndit și a rostit „ai carte, ai parte" nu avea in vedere, in primul rînd. valoarea formativă, ci our instrumentală a cărții: considerarea ei ca un simplu mijloc de parvenire, de ieșire dintr-o a- nume condiție materială și socială. nu atit umilă, cit sustrasă muncii. „Surtucarii" lui Eminescu, cei care. în concepția poetului, sporeau fauna „bugetivoră", micii funcționari fugiți de la „coarnele plugului" spre sacul bugetar al statului foloseau cartea — bruma de carte ! — nu spre a-și îmbogăți ființa și a munci mai bine, ci pentru a se „declasa" în sus. ieșind din rîndurile chinuiților truditori ai gliei. Apoi, este de netăgăduit că prețul insuși. valoarea materială a cărților au putut fi îndelungă vreme bariere de netrecut in calea lecturii generalizate in lumea sătească. Valoarea bănească a unei cărți de învățătură obișnuită a fost, bunăoară, în cursul veacului al XVIII-lea de 10—15 florini : în anii buni, cu belșug, cu o asemenea sumă se putea cumpăra, dc exemplu, una sau chiar două perechi de boi. 3—4 vaci, unul sau doi cai ori 10 oi cu miei (Florian Dudaș : „Vechi cărți românești călătoare", editura „Sport-turism". 1987). In anul 1724. in Banat, o măsură de cereale se vindea cu 25 creițari. o vacă cu vitei ajungea la 4 florini, o casă în Palanca era 

evaluată la 24 de florini, iar salariul primarului general al Timișoarei era de 60 de florini. Comparați aceste sume cu prețul cărților în acea perioadă : in 1728 un exemplar al „Chiriacodromionului" de la Bălgrad se vindea cu 30 de florini 1 La 1736 o casă costa 30 florini, o căruță, un plug și o vacă erau cumpărate cu 14 florini. 4 boi mari cu 44 de florini, doi cai cu 22 florini, 4 taci cu vitei cu 40 de florini, iar 2 porci cu 3 florini. La aceeași dată, un' exemplar din „Antologhionul" tipărit la București in 1736 era evaluat la 20 de florini. In 1758, în piața Făgărașului, un bou costa intre 10 și 16 florini iar „Cazania" lui Varlaam
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se vindea, la Zărand. cu 30 da florini. Și așa mai departe. Îndreptarea legii și alte cărți de învățătură costau sume echivalînd cu valoarea unor turme sau terenuri agricole. Desigur că, in aceste condiții, crește meritul persoanelor particulare și al comunităților sătești care, cu prețul unor vădite sacrificii, cumpărau totuși cărți de învățătură...Se găseau oameni care iși vindeau haina pentru o carte. Un asemenea om — simbol viu al dragostei pentru carte a țăranului român — a fost acel vestit „Badea Cîrțan", veșnicul colindător de drumuri „care gemea sub greutatea cărților", cum l-a văzut N. Iorga. Despre acest țăran împătimit al cărților de învățătură ce-i vorbeau despre neamul său latin, despre originile lui glorioase, marele cărturar și istoric așterne aceste rinduri ce pot fi așezate ca un memento deasupra oricărui așezămint cultural al satului românesc : „Și după urma lui va rămînea aceasta: credința sălbatică pe care un țăran a avut-o pentru visurile cărturarilor din vremea lui și nemărginita-i evlavie pentru cartea în care vedea numai lumină și mîn- tuire (...). El ne-a arătat ce adaos de energie sufletească nebiruită 

poate să dea poporul la ceea ce credem, spunem și scriem noi". Și iată și acest portret al unui țăran din leudul Maramureșului, ieșit de sub pana unui scriitor ca Eugen Lovi- nescu. Este semnificativ aici că respectul și dragostea purtate cărții fac sacrificiile ușoare. Unii nu le înțeleg, iar scriitorul notează doar felul cum îl vede pe eroul său un astfel de neînțelegător „obiectiv" : „Apoi ce om să fie ? Ia așa, un om cam într-o parte, săracu’ (și cu mîna făcu un semn de paseri zburătăcite din colivia capului). Să nu credeți că are cine știe ce carte, că doar o învățat numai Ia școala satului ca și mine. Da’ s-o zărghit așa... Stringe cărțile și tot citește... Săracu’ 

a avut și pămint și l-a vîndut, da s-o ales doar cu trei dulapuri mari cu tirfăloage... O ajuns cioban din gospodar ce era... Uite, m-o trimis amu cu scrisori la niște domni scriitori ; da’ mi-o dat și 300 de lei, că dacă domnii scriitori n-or voi să-i dea cărțile, să le cumpăr la librărie...". Acesta este plugarul Gheor- ghe Chindriș, care mărturisește, in dragostea lui, că „am cheltuit, ce-i drept, cu cărțile, dar nu-mi pare rău".Aceasta este moștenirea de suflet și pasiune ce se cade să fie invocată, fie și pe scurt, acum, cînd în satul românesc cartea a devenit o realitate familiară, expresie a dreptului la educație și cultură ; ,cînd nu doar o „lună a cărții", ci in toate lunile anului în satul românesc se poate auzi foșnetul filelor întoarse cu interes. cu pasiune, cu nerăbdarea de a găsi învățăturile de care munca și existența oamenilor au nevoie ca de aer.După istoricul Congres al IX-lea al P.C.R.. perioada in care s-au creat condiții deosebite pentru dezvoltarea literaturii și artei inspirate din viata și munca poporului, in care creația literar artistică, teh- nico-știintifică a cunoscut o amplă diversificare — în concordantă cu 

marile deschideri favorizate de concepția umanistă și viziunea revoluționară ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu privire la rolul educației, culturii, stiintei în evoluția societății și a oamenilor — aceste domenii au contribuit la progresul nostru intelectual, determi- nind și în domeniul cărții de toate felurile, destinate instruirii și formării oamenilor muncii de la orașe și sate, o dezvoltare fără precedent.Sintem azi departe de durerosul „regres intelectual" constatat, în 1928, de Liviu Rebreanu : „Publicul ar dori să citească dar nu are cartea la indemină. Cartea trebuie 

să-1 persecute la tot pasul pe cititor (...). Ne izbim pretutindeni de imposibilitățile de desfacere a cărții". Care e azi situația desfacerii cărții, situație ce-1 mîhnea pe Rebreanu exact acum 60 de ani ? Din- tr-un documentar întocmit de Centrala editorială, aflăm că producția medie a editurilor se ridică la 2 900 de titluri intr-un tiraj de circa 50 milioane exemplare. Cite cărți iau drumul satelor ? Numai în anii 1986—1988 au ajuns în miinile urmașilor lui „Badea Cîrțan" și Gheor- ghe Chindriș 7 563 de titluri in 22,2 milioane exemplare, iar operele lui Liviu Rebreanu. ale celorlalți scriitori români de ieri și de azi au îm- pinzit, la rîndul lor, satele românești : peste 3 700 de titluri, intr-un tiraj de 16,7 milioane exemplare doar în ultimii trei ani. „Regresul cultural" constatat în urmă cu 60 de am de autorul „Răscoalei" a fost de mult lichidat, intr-o manieră de-a dreptul spectaculoasă. Cu toate acestea, setea de carte este nepotolită. cererea tot mai mare, căci nu numai gusturile s-au diversificat imens, dar înseși rațiunile lecturii s-au schimbat in bună măsură sub presiunea noilor realități: de la cartea social-politică, istorică, beletristică Ia broșura de popularizare, teh-

nico-profesională, dicționare ale meseriilor noi și pînă la tratatul științific cel mai pretențios, nimic nu mai rămine inaccesibil satului.A crescut, așadar, funcționalitatea lecturii, respectiv cititul strict o- riehtat de scopuri precis definite, legate de perfecționarea profesională, de cunoașterea parametrilor tehnici și a performanțelor, a nivelurilor atinse în diferite zone și țări. Lectura ghidată de asemenea rațiuni sporește, la rîndu-i, sentimentul sau conștiința interdependenței : cititul devine tot mai mult o formă a competiției. a întrecerii cu timpul și cu alții. S-au modificat, apoi, deprinderile, stilul și tipul lecturii, s-au schimbat timpul și locul în care se citește : ne mai putem imagina, idilic, un om citind, tihnit și visător, „la gura sobei"?! Din toate aceste motive și din multe altele, ritmul de „uzare", de perimare a cărților a crescut enorm, există chiar riscul permanent ca o carte citită acum să fi fost actuală... ieri ! (desigur, nu-i vorba despre cartea de literatură, deși, in unele cazuri, și despre ea poate fi vorba). De aici, marea răspundere de a pune in mina oamenilor cărțile vii. actuale, și nu pe cele care, fatal, mor de cea mai banală moarte, și anume perimarea cunoștințelor răspindite. bune la vremea lor, dar. uneori, ajunse prea tirziu la destinație.In fine, cum, pe ce căi ajunge la timp cartea în satele noastre ? 2 370 librării și raioane de librărie specializate. 6 500 de puncte de desfacere in magazinele sătești, secția de profil a „Cărții prin poștă" din București, 5 000 de puncte de difuzare in unitățile, întreprinderile și instituțiile din mediul rural : acestea sint principalele fire care asigură circulația cărții la sate spre a ajunge în mina oamenilor și a le „desveli", cum spunea Kogălniceanu, inteligenta. Rămine doar ca organizatorii, susținătorii și participanții la această vastă acțiune să se ridice întotdeauna la Înălțimea așteptărilor oamenilor. să înlăture orice fel de improvizație, formalismul, să ia toate măsurile ca „Luna cărții la sate" să însemne o intensă propagandă a celor mai valoroase lucrări ce ies pe porțile editurilor, năzuind să ajungă, dar si să rămină in casele oamenilor, in sufletele și mințile lor.

A
Normele vieții sociale
(Urmare din pag. I)tre organele și organizațiile de partid, de către conducerile colective de la toate nivelurile a unui stil de muncă operativ, dinamic și eficient, care să asigure luarea măsurilor celor mai bune, repartizarea judicioasă a forțelor umane și mijloacelor materiale, promovarea experienței înaintate, descoperirea la timp și eliminarea hotă- rită a neajunsurilor și răminerilor in urmă, instaurarea ordinii, disciplinei. întărirea exigentei, spiritului de răspundere. Așa cum s-a subliniat cu pregnantă in cadrul consfătuirilor de lucru de la C.C. al P.C.R. și al ședințelor Comitetului Politic Executiv aț C.C. al P.C.R., îmbunătățirea muncii de conducere, a activității politico-organiza- torice pentru înfăptuirea planului și a programelor trebuie să se manifeste concret in rezultatele obținute, in lichidarea restantelor, in îndeplinirea ritmică, la inalți parametri de productivitate, calitate și economicitate, . a prevederilor planului — lunare, trimestriale, anuale.In această direcție, un rol aparte revine controlului de partid, precum și controlului oamenilor muncii, care — așa cum subliniază secretarul general al partidului — „constituie un factor de importanță deosebită in buna desfășurare a întregii activități, in democratizarea și participarea activă la conducerea tuturor sectoarelor, in înfăptuirea neabătută a planurilor și programelor de dezvoltare cconomico-socială a patriei noastre, a întregii națiuni, a’ poporului nostru".Pretutindeni in țară, în activitatea de zi cu zi se afirmă tot mai pronunțat spiritul colectiv și individual de răspundere in îndeplinirea înaltelor îndatoriri fată de societate, in respectarea normelor vieții noastre sociale. Cu toate acestea continuă să se înregistreze incă un număr însemnat de abateri, de încălcări ale prevederilor legale cu urmări care afectează atit interesele generale. 

cît și pe cele individuale. Cu atit mai grav este faptul că sînt unii comuniști, unele cadre de răspundere care nesocotesc anumite prevederi ce reglementează organizarea activității pe baza autocondu- ceril, autogestiunii, autofinanțării, nu asigură buna funcționare a mecanismului economic și social, îndeplinirea pînă la capăt a anumitor măsuri. Pe lingă efectele negative directe asupra domeniilor reglementate, asemenea atitudini sint de natură să compromită, prin ineficientă, hotăririle și măsurile adoptate, să aducă serioase prejudicii întregii activități.Intransigența față de încălcarea îndatoririlor, a prevederilor legale. a normelor de conviețuire socială, a principiilor eticii și echității socialiste trebuie să constituie o caracteristică primordială a activității tuturor organelor și organizațiilor de partid. Chemați să se afle in permanență acolo unde e mai greu, să constituie un in- suflețitor exemplu in munca și viața de toate zilele, comuniștii, cadrele de partid și de stat trebuie să fie o pildă demnă de urmat și în ceea ce privește respectarea exemplară a legilor și hotărîrilor adoptate, stimularea eforturilor pentru transpunerea lor in viață.In Expunerea din noiembrie a secretarului general al partidului —- program de muncă și luptă pentru partid, pentru popor — se subliniază : „Trebuie să ajungem acolo incit cinstea, apărarea proprietății, a avuției intregului popor, spiritul de dreptate să devină o caracteristică definitorie a omului nou, constructor conștient al societății socialiste și comuniste". Pentru înfăptuirea acestor înalte cerințe, pătrunse de un puternic spirit revoluționar, umanist, organele și organizațiile de partid trebuie să acționeze zi de zi. pro- movind consecvent, prin toate pir- ghiile muncii organizatorice și politico-educative, normele vieții noastre sociale, a căror aplicare constituie ea însăși o normă de seamă a atitudinii partinice, revoluționare.
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE MARAMUREȘ : Resursele locale, superior valorificate

(Urmare din pag. a Il-a)teresele vitale ale poporului, oamenii muncii de la Șantierul naval Oltenița, in frunte cu comuniștii, adresează o vibrantă chemare la Întrecerea socialistă pe anul 1989 către toate colectivele intreprinderilor din industria navală și aeronautică, an- gajindu-se să înfăptuiască următoarele angajamente :1. Depășirea planului la producția fizică cu 20 milioane lei.2. Prin aplicarea fermă a principiilor mecanismului economico- financiar, respectarea riguroasă a normativelor de stoc, livrarea ritmică și incasarea la timp a produselor vom obține o producție-marfă, precum și o producție-marfă vîndută și încasată cu cîte 30 milioane lei peste sarcinile planificate.3. Depășirea planului la export — care reprezintă ca' pondere 70 la sută din volumul total al producției noastre — cu 8,8 la sută, prin livrarea suplimentară a unei motonave de 3 300 tone și încadrarea în cursul de revenire planificat.4. Creșterea ponderii produselor noi și modernizate la 80 la sută din totalul producției realizate, prin asimilarea a două noi tipuri de nave ; Impingător fluvial 2 X 1 000 KW și navă de transport Ro/Ro.5. Sporirea productivității muncii, peste sarcina planificată, cu cel puțin 4 000 de lei pe fiecare om al muncii, prin :— aplicarea tn devans a tuturor măsurilor cuprinse . în programul de perfecționare a organizării și modernizarea producției ;— reducerea consumului de muncă pe produs ;— creșterea cu 3 la sută a gradului de execuție modulizată a agregatelor și instalațiilor și cu 5 la sută a gradului de mecanizare a sudurii :— reducerea ciclului de fabricație cu 20 de zile prin dublarea performanțelor volumetrice a secțiilor și blocsecțiilor motonavelor pentru export ;— mecanizarea tragerii și lansării la apă a navelor ;— creșterea cu 1,3 la sută peste plan a indicelui de utilizare a ma- șinilor-unelte ;— cuprinderea in cursurile de perfecționare profesională a întregului personal muncitor și însușirea celei de-a doua meserii de către 200 constructori navali ;6. Reducerea costurilor de producție per navă în medie cu 1 milion de lei, prin sporirea productivității muncii, creșterea indicelui de valorificare a metalului la 98,5 la sută,

eliminarea pierderilor și diminuarea cheltuielilor neeconomicoase.7. Aplicarea generalizată a inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale", instaurarea unei discipline tehnologice la fiecare loc de muncă ne vor da posibilitatea realizării unor economii în valoare de peste 5 milioane lei, economii concretizate in : recuperarea și valorificarea a 350 tone laminate finite, e- chivalente cu două corpuri împin- gător de 2 400 CP ; reducerea consumului de material lemnos cu 55 mc cherestea ; economisirea a 400 MWh energie electrică și a 300 tone combustibil convențional față de cotele repartizate ; recondiționarea unor piese de schimb și subansam- ble în valoare de 1 milion lei.8. Obținerea unui beneficiu suplimentar in valoare de 3 milioane Iei.9. In cadrul Festivalului național „Cintarea României" vom desfășura ample acțiuni pentru impulsionarea activității de creație tehnico-științi- fică de masă, de invenții și inovații, așigurînd pe această cale o e- f'iciență economică de 6 milioane lei.10. îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale personalului muncitor, prin : asigurarea urnii climat de muncă adecvat in toate secțiile de producție ; îmbunătățirea activității cantinei, mi- crocantinelor și bufetelor, grădinițelor. creșelor și a căminelor muncitorești pentru tineret ; diversificarea meniurilor și asigurarea unor condiții mai bune de servire a mesei modernizarea și extinderea gospodă- riei-ânexă, crearea, pe lingă producția animalieră, și a unei baze legumicole ; construirea și repartizarea oamenilor muncii a 100 apartamente, a unui nou cămin muncitoresc pentru tineret cu 180 locuri și a unui bloc de serviciu cu 45 garsoniere.Angajîndu-ne să întîmpinăm cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român și a 45-a aniversare a actului istoric de la 23 August 1944 cu realizări de excepție, avem convingerea că toți constructorii de nave din țară vor răspunde cu entuziasm chemării noastre la întrecere, pentru ca împreună să facem din anul 1989, așa cum ne-a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu, anul unor realizări de vîrf, contribuind astfel intr-o măsură tot mai mare la progresul și prosperitatea patriei.
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întreprinderea de fire și fibre poliamidice Roman 
către toate unitățile din petrochimie

fecții, asumîndu-și următoarele angajamente :1. Depășirea producției fizice planificate cu cel puțin 750 mii bucăți tricotaje, prin mai buna folosire a capacităților de producție, creșterea gradului de valorificare a materiei prime șl materialelor repartizate cu 2 la sută și prin punerea în funcțiune a două noi linii tehnologice.2. Realizarea, peste plan, a cîte 35 milioane Iei, atit la producția-marfă, cit Și la producția-marfă vîndută și încasată pe seama depășirii producției fizice planificate, prin încadrarea strictă în stocurile normate de produse finite și respectarea fermă a termenelor de livrare către beneficiarii interni și externi.3. Depășirea planului la export cu 3 la sută, in condițiile în care ponderea produselor destinate pieței externe va deține cel puțin 70, la sută din totalul producției-marfă, față de 56 la sută cit am realizat în anul 1988. Vom urmări, totodată, ca prin diversificarea continuă a gamei de modele, prin încorporarea în produsele noastre a unui grad mai ridicat de concepție proprie și creativitate, prin sporirea complexității și mai buna valorificare a materiilor prime și materialelor, să asigurăm tuturor mărfurilor de export o competitivitate maximă.4. Diversificarea și lărgirea gamei sortimentale prin introducerea în fabricație a 780 modele noi, cu 40 peste plan, în majoritate pentru export, acționînd în acest scop pentru creșterea aportului colectivului nostru de creație, stimularea activității de cercetare proprie și folosirea eficientă a întregului potențial uman de care dispunem.5. Ridicarea nivelului tehnic și calitativ al tricotajelor prin introducerea peste plan a trei tehnologii noi, elaborate de specialiștii noștri, aplicarea și generalizarea la toate formațiile de lucru a inițiativei „Cercurile calității".'Ca urmare a acestor acțiuni, ponderea produselor de nivel mondial va ajunge in anul 1989 la 87 la sută din totalul producției-marfă ce o vom realiza.6. Livrarea peste plan, la fondul pieței, a unui volum de produse în valoare de cel puțin 25 milioane lei, contribuind astfel la o mai bună aprovizionare a populației.7. Sporirea productivității peste sarcina planificată cu 4 500 lei pe fiecare om al muncii, acționînd in acest scop în următoarele direcții prioritare :— devansarea termenelor de aplicare a 20 de măsuri din programul de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție ;— reducerea cu fermitate a consumului de muncă.pd produs ;.— îmbunătățirea indicelui de utilizare a utilajelor din dotare cu 2 la

sută și creșterea indicelui de folosire a fondului de timp maxim disponibil al personalului muncitor cu 1,5 la sută față de plan ;— ridicarea gradului de pregătire profesională a întregului personal, prin cuprinderea in cursurile de perfecționare a unui număr de 2 000 oameni ai muncii și policalificarea a 200 de muncitori.8. Obținerea unei producții nete suplimentare în valoare de 15 milioane Iei.9. Prin aplicarea fermă a prevederilor mecanismului economico-financiar vom realiza un beneficiu peste cel planificat cu 3 la sută.10. Reducerea cheltuielilor totale la 1 000 lei producție-marfă cu 12 lei și a celor materiale cu 10 lei față de nivelurile planificate, prin respectarea strictă a tehnologiilor de fabricație, realizarea unui program optim de economii la fiecare loc de muncă, reducerea consumurilor normate la materii prime și materiale, combustibil și energie, creșterea gradului de automatizare, extinderea procedeelor de recuperare a căldurii, precum și ridicarea randamentului termic al instalațiilor energetice.11. Generalizarea inițiativei muncitorești „Contul de economii al grupei sindicale" va conduce la o economie de 2 100 lei pe fiecare om al muncii, prin reducerea consumurilor față de plan, la materii prime și materiale, combustibil și energie cu cel puțin 5 milioane lei, recuperarea și valorificarea peste plan a 17 tone materiale textile refolosibile și depășirea sarcinilor de plan la piese și subansamble recondiționate cu cel puțin 5 la sută.12. în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și viață ale personalului muncitor vom dota corespunzător un număr de 300 locuri de muncă cu dispozitive care să reducă efortul fizic și să permită desfășurarea procesului de muncă în deplină siguranță. Vom acționa, de asemenea. pentru o mai bună întreținere și funcționare a dispensarului medical, a căminului de fete, a creșei și grădinițelor.Mobilizîndu-ne exemplar, sub conducerea organizației de partid, vom acționa cu toată hotărîrea pentru a întîmpina cu noi și importante succese Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român și cea de-a 45-a aniversare a actului istoric de la 23 August 1944. aducîndu-ne în acest fel o contribuție sporită la progresul și prosperitatea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
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Cooperația meșteșugărească din județul Maramureș acordă o importantă deosebită valorificării pe scară superioară a resurselor locale. în acest scop, numai in anul trecut au fost înființate peste 50 de unități prestatoare de servicii la Baia Mare. Borșa, Cavnic, Tîr- gu Lăpuș, Sighetu Marmației, Vi- șeu de Sus, Seini. Șomcuta Mare. După cum ne informează Vasile Dragoș, președintele Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești, începînd din anul trecut au fost introduse în circuitul economic noi resurse locale, luind ființă peste 1 000 de locuri de muncă. Astfel, au fost înființate la Tîrgu Lăpuș și Seini unități care valorifică prundișul riurilor pentru unitățile miniere și populație. Alte unități valorifică răchita de la Ulmeni, făcind împle-
SOVATA : înnoiriSituat într-una din cele mai pitorești zone ale județului Mureș, orasul-stațiune Sovata a cunoscut în ultimii ani înnoiri social-edili- tare fără precedent. Au fost construite o modernă fabrică de mobilă și o unitate pentru realizarea materialelor de construcții. S-au dat în folosință noi unități ale cooperației meșteșugărești, ateliere auto-moto, de timplărie și altele. Aceasta a făcut ca, in prezent, producția industrială a orașului să ajungă la aproape un miliard lei, față de numai 67 milioane lei in 1965. Totodată. în anii de după Congresul al IX-lea al partidului au fost construite 1 300 de apartamente. Acestora li se adaugă noi școli, creșe și grădinițe, o mare u-

tituri pentru export, iar la Tîrgu Lăpuș, Baia Mare, Vișeu de Sus, Seini și Șomcuta Mare s-au dezvoltat activități de prelucrare a metalului. Pentru anul în curs e- xistă un program de dezvoltare în continuare a acțiunilor de valorificară a resurselor locale. La Borșa se va extinde secția de confecții, precum și valorificarea superioară a lemnului, iar la Sighetu Marmației. Tîrgu Lăpuș și Ulmeni se va trece la valorificarea răchitei, folosindu-se pentru cultura ei terenurile neproductive din luncile riurilor. Anul acesta vor mai lua ființă incă 25 de secții și ateliere, în special de reparații, recondițio- nări a bunurilor de folosință îndelungată, reparații de mobilă, încălțăminte. optică, reparații de aparate electrocasnice. (Ghcorghe Pârja).
social-edilitarezină de'apă, un r.ou sediu de poștă și telecomunicații care a permis racordarea orașului la rețeaua telefonică automată, complexul hotelier „Ursul negru", stația de epurare. canalizarea orașului, asfaltarea străzilor și trotuarelor. Pentru punerea în valoare a bogatei rețele de apă curgătoare din zonă și îmbunătățirea, pe această bază, a a- provizionării cu energie electrică, pe rlurile Iuhod și Sovata au fost construite 4 microhidrocentrale. Toate acestea fac ca atit iarna, cit și vara, la intrarea în stațiune, Sovata să-și întîmpine vizitatorii din țară și de peste hotare într-o ambianță demnă de renumele său. (Gheorghe Giurgiu).

FETEȘTI : Construirea unui doc plutitorOrașul Fetești, asemenea întregii țări, a cunoscut în perioada de după cel de-al IX-lea Congres al partidului profunde transformări înnoitoare, vechiul tîrg de pe malul Borcei devenind un vast șantier in care s-au înălțat unități industriale moderne și edificii social- culturale. în aceste zile, pe malul
brațului Borcea a început construcția unui doc plutitor destinat reparațiilor necesare navelor fluviale aflate în dotarea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. Prin intrarea în funcțiune a docului plutitor se întregește peisajul industrial al acestei așezări. (Mihai Vișoiu).

CONSTANȚA : Noi unități prestatoare de serviciiȘi în acest an, răspunzînd solicitărilor cetățenilor, in mai multe localități din județul Constanța vor fi înființate noi unități prestatoare de servicii. Astfel, la Siliștea, Deleni, Mihail Kogălniceanu. Ciocirlia, Independența, Cobadin, Mircea Vodă și alteie funcționează unități de reparații și întreținere a bunurilor de folosință îndelungată, au fost înființate spălătorii chimice. în

orașul Hîrșova s-a dat în folosință un atelier de producție și prestări Servicii. într-o altă localitate, cu mulți oameni gospodari — este vorba despre comuna Ovidiu — unde vor fi date în folosință în acest an aproape 100 de apartamente, la parterul noilor blocuri vor fi deschise. de asemenea, unități comerciale și prestatoare de servicii. (Lucian Cristea).

Cronica zileiLa invitația C.C. al P.C.R., în zilele de 30—31 ianuarie, tovarășul V. A. Medvedev, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., a efectuat o vizită în țara noastră.Oaspetele s-a întilnit și a avut convorbiri, la sediul Comitetului Central al partidului, cu tovarășul Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej a fost semnat Planul de colaborare ideologică între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice pe anii 1989—1990.în timpul vizitei in țara noastră, oaspetele s-a intilnlt cu membri ai conducerii Academiei de studii so- cial-oolitice de pe lingă C.C. al P.C.R.
Noutăți în programul 

Filarmonicii 
„George Enescu” 

din CapitalăFilarmonica „George Enescu" din Capitală oferă, în luna februarie, cîteva noutăți în program — prime audiții, spectacole menite să pună în lumină valori ale muzicii românești șl universale din diverse epoci de creație, legătura acestpia cu alte arte. Ciclul „Confluența artelor" este deschis în prima zi a acestei luni cu o temă nouă — „Poezie, teatru, muzică și pictură în vremea lui Shakespdare".Ca prime audiții, care vădesc interesul constant pentru muzica românească, filarmonica bucureșteană anunță lucrarea compozitorului Ana- tol Vieru, „Simfonia concertantă pentru violoncel și orchestră", precum și „Concertul pentru clarinet și orchestră" de Doina Nemțeanu, ambele programate la Ateneul Român.Promovarea tinerei generații de muzicieni din țara noastră — compozitori și interpreți — este menirea ciclului muzical de tradiție „Studioul tînărului muzician", ajuns la a 40-a reprezentație, manifestare ce stă luna aceasta în program alături de reuniuni muzicale sub genericul „Muzica românească în actualitate", „Comori camerale" sau cele din' cadrul stagiunii municipale a artiștilor amatori. (Agerpres)
LISTA OFICIALĂa obligațiunilor C.E.C. ieșite cîșiigă- toare la tragerea Ia sorți lunară din 31 ianuarie 1989

Memorabila zi aniversară a genialului nostru conducător de partid și de țară, tovarășul Nicolae Ceaușescu, zi care va rămîne pentru totdeauna înscrisă cu litere de aur în istoria neamului românesc, ne oferă și nouă, celor care muncim in moderna întreprindere de fire și fibre poliamidice din Roman, ctitorită- în anii de-glorie ce au Urmat Congresului al IX-lea , al partidului, un‘riou și fericit prilej de â adUce1 ilustrului arhitect al României socialiste moderne prinosul nostru de adincă recunoștință pentru tot ce a făcut spre binele și fericirea poporului. Gind la gînd cu întreaga națiune. ii urăm un călduros „La multi și luminoși ani !“. pentru a făuri, cu poporul și pentru popor, o nouă civilizație în străbuna vatră strămoșească.Animați de dorința fierbinte de a obține rezultate deosebite in acest an hotăritor pe întregul cincinal, ferm hotăriți să îndeplinească in mod exemplar istoricele hotăriri ale Congresului al XÎII-lea și ale Conferinței Naționale ale P.C.R.. indicațiile și orientările secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii de la întreprinderea de fire și fibre poliamidice din Roman, județul Neamț, adresează O mobilizatoare chemare la întrecere socialistă tuturor unităților din petrochimie, asu- mindu-și următoarele angajamente :1. Realizarea, peste prevederile planului, a unei producții fizice concretizate în 230 tone fire și 250 tone granule.2. Obținerea unei producții-marfă și a unei producții-marfă vindute și încasate cu cîte 12 milioane lei peste sarcina planificată.3. Depășirea planului producției de export cu 5 la sută, onorarea la termenele stabilite și în condiții de înaltă calitate a tuturor comenzilor, concomitent cu sporirea preocupărilor pentru vămuirea operativă a produselor executate pentru beneficiarii externi.4. Creșterea productivității muncii cu 15 000 lei/persoană peste sarcina planificată, prin transpunerea în practică a tuturor măsurilor de modernizare a producției, promovarea progresului tehnic, perfectionarea pregătirii profesionale a întregului personal și policalificarea a 74 oameni ai muncii.5. Realizarea măsurilor cuprinse în programul de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, generalizarea inițiativei „Cercurile calității" Si sporirea răspunderii față de respectarea strictă a disciplinei tehnologice, ceea ce va duce la creșterea ponderii valorii produselor de calitate superioară cu 3 la sută față de prevederi.6. Pregătirea și organizarea cores

punzătoare a reviziei generale, asigurarea din timp și de calitate a pieselor și subansamblelor necesare, in scopul scurtării perioadei planificate pentru aceasta și a realizării, în consecință. a unui spor de producție de3 milioane lei.7. Instaurind la fiecare loc de muncă ,un sever regim de» economii.' âplicirid cu mai multă fermitate principiile autoconducerii muncito-' reșt.i și autogestiunii economico-fi- nanciare ■ vom reduce cheltuielile totale și materiale planificate Ia 1 008 lei producție-marfă cu 5 și respectiv4 lei.8. Prin aplicarea generalizată a inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale" vom realiza o economie de cel puțin 2 000 lei pe fiecare om al muncii, concretizată în : reducerea consumurilor normate cu 150 MWh energie electrică. 250 tone combustibil convențional. 100 tone materii prime și materiale : recuperarea și valorificarea peste plan a 100 tone fire și fibre ; 150 tone granule condux ; recondiționarea unor piese de schimb și subansam- ble în valoare de 1.5 milioane lei peste sarcina planificată.9. Realizarea unui beneficiu suplimentar in valoare de 7 milioane lei prin respectarea și aplicarea cu fermitate a principiilor mecanismului economico-financiar. realizarea tuturor măsurilor stabilite pentru încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a oamenilor muncii și reducerea tuturor cheltuielilor neeconomicoase.10. îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale personalului muncitor prin asigurarea unui microclimat corespunzător la fiecare loc de muncă, asigurarea servirii mesei calde la cantină și microcantine și creșterea numărului de abonați cu 50 la sută.11. Ridicarea nivelului politico- ideologic și a conștiinței întregului personal muncitor în scopul creșterii răspunderii față de îndeplinirea exemplară a sarcinilor, asigurîndu-se respectarea cu strictețe a disciplinei tehnologice și de muncă, pentru sporirea siguranței în funcționare a instalațiilor și utilajelor.Sub conducerea organizației de partid, vom pune în valoare întregul nostru potențial tehnic și uman, fiind ferm hotăriți să întîmpinăm cea de-a 45-a aniversare a marelui act istoric de la 23 August 1944 și cel de-al XIV-lea Congres al partidului cu realizări care să ne situeze în fruntea întrecerii socialiste.
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întreprinderea de piele și încălțăminte 
„Dîmbovița"-București către toate 

întreprinderile din industria pielăriei,
cauciucului si’ ■ ■ c

INFORMAȚII SPORTIVE

întreprinderea „Tricoul roșu“-Arad către toate 
întreprinderile din industria confecțiilor 

și tricotajelorîn aceste zile de aleasă Sărbătoare, în care țara întreagă cinstește pe marele ei conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, moment prilejuit de aniversarea zilei de naștere și a peste 55 de ani de activitate eroică, revoluționară, a genialului ctitor de epocă nouă, textilistele de la „Tricoul Roșu" din Arad înmănunchează in buchetul recunoștinței lor strămoșeasca urare de ani mulți, cu sănătate, putere de muncă, spre binele și fericirea neamului, pentru propășirea și prosperitatea scumpei noastre patrii.Acționînd cu Înaltă răspundere muncitorească, revoluționară pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor și sarcinilor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, colectivul de muncă de la întreprinderea „Tricoul roșu" Arad a încheiat cel de-al 3-lea an al

cincinalului actual cu realizări importante. Producția fizică planificată a fost depășită cu 700 mii bucăți tricotaje, exportul cu 3.6 la sută, productivitatea muncii cu 3 800 lei/persoană, iar beneficiul suplimentar, inclusiv impozitul pe circulația mărfurilor, s-a ridicat la 46 milioane Iei.Puternic mobilizați de tezele, ideile și orientările cuprinse in magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, strategul și ctitorul genial al României socialiste moderne, hotărîti să-și aducă în continuare o contribuție sporită la înfăptuirea Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre, comunism, oamenii muncii din întreprinderea noastră cheamă la întrecere socialistă pe anul 1989 colectivele de oameni ai muncii din unitățile producătoare de tricotaje și con

într-un glas cu întreaga, tară, oamenii muncii de la întreprinderea de piele și încălțăminte „Dîmbovița" adresează marelui ctitor al României socialiste moderne. Erou între eroii neamului, personalitate marcantă a lumii contemporane, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia aniversării zilei de naștere și a peste 55 de ani de eroică activitate revoluționară, un vibrant omagiu pentru tot ce a făcut și face spre binele și fericirea’ întregului nostru popor, cele mai alese sentimente de fericire și sănătate, de viață lungă și înzecită putere de muncă pentru a călăuzi pe mai departe, cu a- ceeașl genială înțelepciune și patos tineresc, drumul devenirii socialiste și comuniste a patriei.Acționînd cu dăruire și înalt spirit de răspundere pentru înfăptuirea exemplară a mobilizatoarelor sarcini ce le-au revenit din planul național unic de dezvoltare economi- co-socială a țării, oamenii muncii din întreprinderea de piele și încălțăminte „Dîmbovița" București au încheiat anul 1988 cu rezultate importante, obținînd depășiri la toți indicatorii de plan. Astfel, planul Ia producția fizică a fost depășit cu 35 090 perechi de încălțăminte și 25 000 bucăți articole de marochinâ- rie ; producția-marfă suplimentară s-a ridicat ,1a 31 milioane lei, iar productivitatea muncii a fost cu 9 200 de lei mai mare decît -cea planificată pe fiecare om al muncii ; planul la export a fost depășit cu 9.6 la sută în condițiile în care ponderea .produselor destinate pieței externe s-a ridicat la peste 70 la sută din totalul producției realizate.Mobilizați plenar de tezele, ideile, orientările și înflăcăratele _ chemări revoluționare cuprinse în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la marele forum democratic din noiembrie 1988, hotăriți să facă din acest an hotăritor al cincinalului anul celor mai de seamă realizări, muncitorii și specialiștii întreprinderii noastre, în frunte cu comuniștii, adresează o mobilizatoare che- mar.e la întrecerea socialistă pe anul 1989’ tuturor colectivelor de oameni al muncii din industria pielăriei,- cauciucului și încălțămintei, angajîn- du-se să dea viață următoarelor obiective :1. Realizarea, peste prevederile planului, a unei producții fizice de 58 000 perechi încălțăminte, prin mai buna folosire a bazei tehnico-materiale de care dispunem, precum și prin sporirea gradului de valorificare a materiilor prime și materialelor repartizate cu cel puțin 1 la sută peste sarcina planificată.2. Depășirea planului la producția- marfă și la producția-marfă vîndută și încasată cu cîte 20 milioane lei, respectind întocmai termenele de livrare către beneficiarii interni și externi.3. Obținerea unei producții nete suplimentare în valoare de cel puțin 8 milioane lei.4. Asimilarea, peste prevederi, a 300 de modele noi și reproiectate de încălțăminte și articole de marochinărie, prin intensificarea activității de creație și implementarea unor tehnologii de.fabricație moderne.5. îmbunătățirea continuă a calității sortimentelor fabricate, creșterea peste plan a ponderii produselor de nivel tehnic și calitativ ridicat cu 2 la sută, astfel încît aceasta să reprezinte cel puțin 70 la sută din totalul producției, prin înfăptuirea măsurilor prevăzute în programul de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, aplicarea lș toate

formațiile și atelierele a inițiativei „Cercurile calității", respectarea strictă a tehnologiilor de lucru.6. Depășirea sarcinilor planificate la export cu cel puțin 5 la sută și încadrarea in cursul de revenire planificat, concomitent cu asigurarea unui înalt nivel de competitivitate și eficiență a producției exportate, prin diversificarea continuă a fondului de marfă oferit pe piețele externe, ridicarea calității produselor și prin alinierea permanentă la linia modei.7. Livrarea peste plan, la fondul pieței, a unui volum de produse in valoare de cel puțin 10 milioane lei.8. Creșterea productivității muncii. peste nivelul planificat, cu 3 la sută pe fiecare om al muncii, prin:— aplicarea în devâns a 15 măsuri din programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției ;— depășirea indicelui planificat de folosire a mașinilor șl utilajelor cu 1,5 la sută ;— îmbunătățirea gradului de utilizare a fondului de timp maxim disponibil al personalului muncitor cu 1 la sută față de anul trecut ;— cuprinderea la formele de perfecționare profesională a întregului personal muncitor și Ia cursurile de policalificare pentru însușirea celei de-a doua meserii a 100 muncitori.9. Prin aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești, respectarea strictă a normelor și normativelor economico-financiare prevăzute, instaurarea unui sever regim de economii la toate locurile de muncă, vom reduce cheltuielile totale și materiale planificate la 1 000 lei producție-marfă cu 5 și respectiv 4 lei.10. Obținerea unui beneficiu suplimentar de 10 milioane lei.11. Aplicind cu mai multă consecvență inițiativa „Contul de economii al grupei sindicale" vom realiza o economie de cel puțin 2 000 de lei pe fiecare om al muncii, ceea ce la nivelul întreprinderii va însemna mai bine de 10 milioane Iei. Aceste economii vor fi concretizate în reducerea consumurilor normate cel puțin cu 10 milioane lei la materii prime. energie electrică și combustibil convențional, in depășirea planului de valorificare a materialelor refo- losibile cu 10 la sută, precum și recondiționarea, peste prevederi, a unui volum de piese de schimb în valoare de 500 mii lei.12. Sub conducerea organizației de partid, vom desfășura o intensă activitate politico-ideologică și cultu- ral-educa.tivă de masă pentru însușirea și aplicarea istoricelor documente ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a tezelor, ideilor și orientărilor formulate • de tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistrala Expunere din 28 noiembrie 1988. în scopul ridicării conștiinței socialiste a întregului personal muncitor, al creșterii răspunderii personale și colective, in vederea îndeplinirii în mod exemplar a sarcinilor încredințate.Cu hotărîrea fermă de a întîmpina cu rezultate superioare cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român și a 45-a aniversare a glorioasei zile de 23 August, vom face totul pentru a transforma angajamentul nostru în faptă, con- știenți fiind că în acest fel ne a- ducern o contribuție sporită la progresul și prosperitatea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
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FOTBAL. într-o retrospectivă a anului fotbalistic 1988, ziarul polonez „Przeglad Sportowy" menționează rezultatele valoroase obțihute de echipa României, clasa internațională demonstrată în diferite meciuri ifpentru ppglimingrule campionatului mondial -sau amicale) de către tinerii folfealiști români. De altfel, 'același ziar în formațiile europene ale anului include și doi jucători români : pe Hagi și Mateuț. Dar iată cum arată una din echipele europene in viziunea specialistului polonez : Dasaev — Gerets. Baresi, Kuznețov, Brehme, Zavarov, Hagi, Prytz, Mateuț, Klinsmann. Colak. Celălalt „11“ continental ar fi următorul : Van Breukelen — Amoros, Rijkaard. Koeman. Hysen. Mihaili- cenko. Gullit. Matthaeus, Vialli, Van Basten, Protasov.ȘAH. • Cea de-a 6-a partidă a meciului de șah ce se desfășoară la Ottawa între marii maeștri Artur Iu- supov (U.R.S.S.) și Kevin Spraggett (Canada), in cadrul turneului candi- daților la titlul mondial, s-a încheiat remiză la mutarea 34. Scorul se menține egal (3—3). astfel că pentru desemnarea învingătorului se vor disputa două partide suplimentare. • Turneul internațional de șah de la Wijk aan Zee (Olanda) s-a încheiat cu 4 ciștigători : Anand (India), Nikolici (Iugoslavia), Sax și Ribli (Ungaria), fiecare cu cîte 7,5 puncte din 13 posibile.ATLETISM. Proba de săritură în lungime din cadrul concursului internațional atletic desfășurat în sală la Houston (Texas) a fost ciștigată de campionul olimpic Carl Lewis (S.U.A.). cu 8,15 m. Alte rezultate : aruncarea greutății : Randy Bames — 21,20 m ; săritura în înălțime : Jim îloward — 2,28 m ; 55 m garduri : Greg Foster — 6”99/100 ; 55 m plat : Leroy Burrett — 6”09/100 ; 55 m garduri feminin : Jackie Joyner — Kersee — 7”46/100.

SCRIMA. Concursul de spadă disputat la Montreal. în cadrul ..Cupei mondiale" la scrimă, a fost ciști- gat de francezul Eric Srecki. învingător cu 10—4 în finala cu vest- germanul Arndt Schmitt. în întîlni- rea pentru locurile 3—4. francezul Jean-Michel Henry l-a întrecut cu 10—7 pe cubanezul Lazaro Castro.SĂNIUȚE. Proba masculină din cadrul concursului de săniuțe de la Hammarstrand (Suedia), contînd pentru „Cupa mondială", a revenit lui Jens Schenke (R.D. Germană), cu timpul de 2T7”586/1 000. La feminin, pe primul loc s-a situat sportiva italiană Gerda Weissensteiner (2’06”815/l 000).TENIS • în urma rezultatelor înregistrate la campionatele internaționale de tenis ale Australiei, in clasamentul general al „Marelui premiu" conduce Ivan Lendl (Cehoslovacia), cu 1 200 puncte, urmat de coechipierul său Miloslav Mecir — 840 puncte, suedezul Jan Gunnarsson și austriacul Thomas Muster — cu cîte 480 puncte, iugoslavul Goran Iva- nisevici — 260 puncte etc. • Rezultate înregistrate în primul tur al turneului internațional feminin de tenis de la Auckland : Jo Durie (Anglia) — Anne Faull (Australia) 6—4. 6—1; Celine Cohen (Elveția) — Jonna Jonerup (Suedia) 6—4. 6—4 ; Belinda Cordwell (Noua Zeelandă) — Patricia Hyde (Canada) 6—0, 6—2 ; Beverly Bowes (S.U.A.) — Sabine Auer (R.F, Germania) 6—3, 6—1 ; Elizabeth Smyle (Australia) — Claire Wood (Anglia) 4—6. 6—4, 7—6.SCHI. Proba masculină de slalom pentru combinată din cadrul Campio-, natelor mondiale de schi alpin, de la Vail (Colorado), a fost ciștigată de norvegianul Ole Christian Fu- ruseth, înregistrat în două manșe cu timpul de l’36”89/100. Pe locurile următoare s-au situat suedezul Jonas Nilson (Suedia) — 1’36”90/100 șiMarc Girardelli (Luxemburg) — l’37”65/100.
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vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1 februarie (ora 20) — 4 fe
bruarie (ora 20). In țară : Vremea va fi 
caldă, iar cerul degajat, exceptind nor
dul șl centrul țării, unde va fi parțial 
noros șl unde, pe alocuri, vor cădea 
precipitații slabe sub formă de burniță 
șl ninsoare. In rest, precipitații cu totul

izolate. Vjntul va sufla slab ptnă Ia 
moderat, cu intensificări în nord-estul 
țării din nord-vest. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 6 și 
plus 4 -grade, mai scăzute în depresiuni, 
iar cele maxime, in general, între zero 
și 10 grade. Pe alocuri se va produce 
ceață, îndeosebi In centrul șl vestul ță
rii, iar in nord, izolat, condiții de polei. 
In București : Vremea va fi caldă, iar 
cerul degajat în cea mai mare parte a 
intervalului. Vint slab pînă Ia moderat. 
Temperaturile minime vor oscila intre 
minus 4 și zero grade, iar cele maxime 
între 4 șl 8 grade. Dimineața ceață slabă.

Cîștigurile întregi revin obligațiunilor de 200 de lei. în valoarea ciști- gurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor ieșite cîști- gătoare.Plata cîștigurilor se efectuează prin sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.La obligațiunile C.E.C. din seriile 000001-099999 care au numerele curente cuprinse între 81—225, la confruntarea cu lista oficială primul zero de la serie nu se ia în considerare.
cinema

• Mari regizori, mari actorii PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Chirlța in Iași : POPULAR (35 15 17) 
— 15; 17; 19, ARTA (213186) — 13;
15 ; '17
• Muzica e viața mea : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Expediția : GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, AURORA (35 04 66) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Moștenire cu bucluc : SALA MICA 
A PALATULUI — 17: 19,30
• Miracolul : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30; 15; 17; 19, DACIA (50 35 94) — 9; 
11; 13: 15; 17; 19
O Extemporal Ia dlrlgenție : LIRA 
(31 71 71) - 9: 11; 13: 15; 17; 19
• Sosesc păsările călătoare : DRU
MUL SĂRII (3128 13) - 15: 17: 19
• Misterele Bucureștilor : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17: 19
• Acțiunea „Autobuzul" : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13: 15; 1,7; 10
• Oricare fată iubește un băiat :
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
O Sacrificiu suprem : BUZESTI
(50 43 58) — 15; 17; 19

• Sonata Kreutzer : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 12: 15; 18
• Sora 13: BUCUREȘTI (15 61 54) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,30; 14; 16,30 ; 19, ME
LODIA ( 11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,15, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,30; 14;. 
16,30 ; 19
• Zece negri mititei : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 15: 18
• Călătorie peste mări : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 12; 15,15; 18.30

teatre
©Teatrul Național (14 7171. Sala 
mare) : Ploșnița — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Campionul — 18
© Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Con
fluența artelor44. Spectacol realizat de 
Cristina Vasiliu. „Poezie, teatru, mu
zică, arte plastice în v.remea lui 
Shakespeare44 (I) — 18
• Opera Română (13 18 57) : Cocoșatul 
de la Notre-Dame — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Lo
godnicul din lună — 18

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Se
cretul familiei Posket— 18 : (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Clinele grădi
narului — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cameristele
— 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pre
șul — 18
G Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : Scapino — 18 ; (sâla Stu
dio) : Idioata — 18,30
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18
© Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase44 
(15 56 78, sala Savoy) : Tempo, tempo
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Caval
cada rîsului — 18
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română44 (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
© Teatrul ..Ton Creangă44 (50 26 55) : 
Stop, în top. Daniela ! — 15
©Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Elefănțelul curios — 10 ; 
Du-Aii — 15 ; (sâla Cosmonauțflor, 
11 12,04) : Amnarul fermecat — 15
© Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 18.30
© Studioul de teatru I.A.T.C, (15 72 59): 
Steaua fără nume — 18,30
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Oprirea cursei înarmărilor, 
înfăptuirea dezarmării - cerințe 

stringente ale actualității
„Europa - fără baze militare străineBRUXELLES (31 (Agerpres). — „Eliberați Europa de arme !“, „Nu forței și confruntărilor militare" — sub aceste devize s-a desfășurat în orașul Marchienne-au-Pont congresul Partidului Ecologist ECOLO (valon) din Belgia. Pârtiei - panții au aprobat programul sub

care delegații ecologiști se vor prezenta la alegeri pentru Parlamentul vest-european, program ce prevede, intre altele, interzicerea tuturor tipurilor de arme care nu pot fi incluse in categoria celor strict defensive și lichidarea tuturor bazelor militare străine din Europa.
Acțiuni ale forțelor pacifiste din JapqniaTOKIO 31 (Agerpres). — Șase organizații cetățenești din prefectura japoneză Aomori au cerut luni comandantului bazei militare americane și oficialităților orașului Mi- sawa să renunțe la planul construirii unui observator la respectiva bază destinat utilizării pentru programul american Inițiativa de Apărare Strategică (S.D.I.). Organizațiile au anunțat că vor adresa

cereri similare președintelui S.U.A., George Bush, directorului Agenției pentru Apărare a Japoniei, Kichi- ro Tazawa, guvernatorului prefecturii Aomori, Masaya Kitamura.Cele șase organizații s-au pronunțat, de asemenea, pentru evacuarea avioanelor „F-16“ de la bază și pentru abandonarea unui port pentru vase militare americane la est de bază.
Oceanul Indian să devină o zonă a păciiBERLIN 31 (Agerpres). — în perioada 16—23 februarie, la Berlin se va desfășura o „Săptămînă pentru Oceanul Indian" vizînd impulsionarea acțiunilor de creare a unei zone a păcii în Oceanul Indian, de desființare a tuturor bazelor militare din regiune, inclusiv a bazei aeriene americane din insula Diego Garcia. Organizată de Federația Democrată Internaționa

lă a Femeilor (F.D.I.F.), manifestarea iși propune să urgenteze acțiunile în pregătire, pină cel mai tîrziu în 1990 — sub egida O.N.U. — a unei conferințe internaționale în această problemă. Agenția A.D.N. amintește că in zona respectivă trăiește circa o treime din populația globului, amenințată de acumularea unor imense arsenale militare tot mai sofisticate.
Apel la crearea unei mișcări antirăzboinice 

latino-americaneMONTEVIDEO 31 (Agerpres). - Sindicatul oamenilor muncii uru- guayeni din metalurgie a lansat un apel la crearea unei Mișcări latino- americane pentru pace și dezarmare, din care să facă parte organizații sindicale, culturale, sociale și sportive — relatează agenția Prensa Latina. Sindicatul metalurgiștilor uruguayeni apreciază că lupta pen

tru pace trebuie să figureze în platforma lui de acțiune nu doar ca o lozincă, ci ca un comandament care să mobilizeze masele în vederea atingerii obiectivului propus, la înlăturarea definitivă a pericolului declanșării unui război și la depășirea actualelor dificultăți din economiile naționale.
„Cel mai scump program de înarmare pe timp de pace

din istoria S.U.A."
Concluzia unui studiu al organizației americane 
„Centrul pentru informații în domeniul apărării1'WASHINGTON 31 (Agerpres). — în ultimii opt ani. S.U.A. au cheltuit pentru înarmare circa 2 200 miliarde dolari, se arată într-un studiu al organizației particulare „Centrul pentru informații în domeniul apărării", din Washington. Documentul relevă că acesta a fost „cel mai scump program de înarmare pe timp de pace din istoria S-U.A.". această politică ducind nu numai la risipă de resurse. dar și contravenind inseși intereselor securității S.U.A. Bugetul anual al Pentagonului a fost in medie de 225 miliarde dolari și prin aceasta s-a situat peste nivelul celui din perioada războiului din Vietnam (214 miliarde) sau din Coreea (207 miliarde).Potrivit studiului, această politică a dus la creșterea ponderii industriei

de armament in economia S.U.A., unde lucrează în prezent 3,3 milioane de americani, cu circa 65 la sută mai mult decît în urmă cu opt ani.BERLIN 31 (Agerpres). — „Strategia noastră nucleară actuală este falimentară", apreciază fostul ministru al apărării al S.U.A., Robert McNamara, intr-un interviu acordat revistei „Wochenpost". S.U.A., relevă el, ca și întreaga lume au nevoie de o concepție asupra unor o- biective pe termen lung în ce privește volumul forțelor nucleare, strategiile militare și acordurile de control al armamentelor, prin care pericolul de izbucnire a unei conflagrații să fie redus la un nivel cit mai mic.

in favoarea reunificării pașnice a Coreei
Un interviu al președintelui R. P. D. CoreenePHENIAN 31 (Agerpres). — într-un interviu acordat Radiotelevi- ziunii italiene, secretarul general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, a reafirmat dorința R.P.D. Coreene de a soluționa problema reunificării Coreei pe calea tratativelor, informează agenția A.C.T.C. Poporul R.P.D. Coreene — se arată in interviu — respinge ideea perpetuării a două Coree și se pronunță pentru constituirea unei Republici Confederale Democrate Koryo.Secretarul general al C.C. al P.M.C. a subliniat, totodată, că

pentru a reduce pericolul unui război în Peninsula Coreea și pentru a se crea o atmosferă de destindere in zonă sint necesare semnarea unui tratat de pace intre R.P.D. Coreeană și Statele Unite, adoptarea unei declarații de neagresiune între Nordul și Sudul Coreei, ca și inițierea unor tratative directe, politice și militare, la nivel înalt, și efectuarea unei reduceri importante, graduale, a forțelor armate din Nordul și Sudul Coreei. în același timp. Statele Unite trebuie să-și retragă toate forțele armate, inclusiv armele nucleare, și să desființeze bazele lor militare din Coreea de Sud.

Ședința Seimului 
R. P. PoloneVARȘOVIA 31 (Agerpres). — La Varșovia s-au desfășurat lucrările ședinței Seimului R.P. Polone. Organul legislativ suprem polonez a aprobat prevederile proiectului planului de consolidare a economiei naționale în perioada 1989—1990 ca program de acțiune a guvernului. Au fost adoptate, de asemenea, proiecte de legi in domeniile fiscal, bancar și altele.

Pentru soluționarea pe cale politică a conflictelor 
din America Centrală

Flagelul șomajului continuă să se extindă 
în Europa occidentalăOSLO 31 (Agerpres). — Rata șomajului in Norvegia a atins cel mai înalt nivel din întreaga perioadă postbelică. Conform datelor oficiale prezentate la Oslo, la sfîrșitul lunii ianuarie in căutarea unui loc de muncă se aflau 86 600 de persoane, ceea ce reprezintă 4,9 la sută din totalul populației active. în afară de aceasta, circa 35 000 de norvegieni sint angajați temporar.

★Luind cuvîntul la conferința anuală a organizației de femei a Partidului Muncitoresc Norvegian, pri- mul-ministru, Gro Harlem Brundt- land, a afirmat că in curind vor fi create noi locuri de muncă, în special in industria construcțiilor. Agențiile de presă menționează că guvernul norvegian este nevoit să ia

aceste măsuri in fața valului cres- cind al șomajului.BONN 31 (Agerpres). — în 1989, numărul șomerilor 'înregistrați in R.F.G. va. crește cu incă 30 000. ajungînd la 2,28 milioane persoane, apreciază institutul de specialitate din Niirnberg.
★în orașul vest-german Frankfurt pe Main există peste 3 000 de persoane fără locuință, informează agenția D.P.A. în această metropolă a lumii financiare vest-germane chiriile se situează la niveluri foarte ridicate, care nu pot fi plătite in. special de familiile afectate de șomaj. Mulți dintre acești oameni lipsiți de mijloace sint nevoiți să trăiască din mila altora, făcind coadă la „supa populară".

Propuneri privind 
lichidarea divizării CipruluiNICOSIA 31 (Agerpres). — Președintele Ciprului, Ghiorghios Vas- siliou, și liderul comunității turco- cipriote, Rauf Denktaș, au avut la Nicosia o nouă întrevedere — cea de-a cincea — consacrată soluționării pașnice a problemei cipriote. La intilnire a participat Oscar Ca- millon, reprezentant special al secretarului general al O.N.U. in Cipru. Cu acest prilej, președintele Vas- siliou a prezentat un document cu- prinzind propuneri privind rezolvarea problemei divizării insulei — informează agenția cipriotă de presă C.N.A.

CIUDAD DE MEXICO 31 (Agerpres). — Mexicul continuă să sprijine toate eforturile îndreptate spre soluționarea pașnică a stării confiictuale din America Centrală — a declarat ministrul mexican al relațiilor externe. Fernando Solana, citat de agenția A.D.N. El a arătat, intr-o declarație făcută la Ciudad de Mexico, că dezvoltarea economică și socială a țărilor din zonă este Inseparabil legată de pace și stabilitate.QUITO 31 (Agerpres). — Președintele Ecuadorului, Rodrigo Borja, a apreciat intr-o declarație făcută la Quito că viitorul Americii Latine depinde de soluționarea problemei datoriei externe. Referindu-se la situația din zona centroamericană, el a

arătat că popoarele latino-americane sint obligate să acorde sprijin moral celor din America Centrală, insă fără să intervină in problemele acestora, in care nimeni nu are dreptul să se amestece — relevă agenția Prensa Latina.SAN SALVADOR 31 (Agerpres). — în departamentul salvadorian San Miguel au avut loc noi ciocniri între forțele ■ democratice insurecționale grupate în Frontul Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) și trupele trimise împotriva lor. Insurgenții au ocupat temporar mai multe stații de radio locale ale armatei. de unde au transmis programul ideologic și de acțiune al F.M.L.N.
ORIENTUL MIJLOCIU
• Bombardamente israeliene in sudul Libanului ® Noi de
monstrații de protest ale populației palestiniene in Cisiordania 

și Gaza ® Contacte politico-diplomatice

Controverse în Piața comună
• îngrijorare în Anglia în legătură cu proiectata Piață comună 
„unică" • Divergențe în problema prețurilor produselor agricoleLONDRA 31 (Agerpres). — Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie (din opoziție), Neil Kinnock. a apreciat că țara sa nu este pregătită pentru participarea la Piața comună „unică", preconizată, să se înfăptuiască în 1992. „Piața unică" — a subliniat liderul laburist — va dezavantaja regiuni intregi ale C.E.E. și milioane de persoane. Pentru Marea Britanie aceasta va însemna reducerea producției și creșterea numărului șomerilor, iar de-, calajul dintre bogați și săraci, dintre regiunile bogate și cele sărace se va adinei.Potrivit unui raport elaborat de un grup de deputați în Parlamentul (vest-) european din partea Partidului Laburist din Marea Britanie. o dată cu aderarea țării la Piața comună vest-europeană unică, peste 200 000 de persoane iși vor pierde locurile de muncă. Documentul subliniază; totodată, că schimbări negative vor avea loc în toate domeniile industriei britanice, in primul

rind fiind afectat însă numărul locurilor de muncă.BRUXELLES 31 (Agerpres). — între țările membre ale Pieței comune se manifestă serioase deosebiri de opinii cu privire la preturile produselor agricole pentru campania 1989—1990. Propunerile făcute in acest sens de Comisia executivă a C.E.E. au fost caracterizate de ministrul vest-german al agriculturii, Ignaz Kiechle. drept inacceptabile, iar omologul său grec, Iannis Potta- kis, a apreciat că aceste propuneri aduc prejudicii țării sale.Rezerve rriai mult sau mai puțin pronunțate au exprimat in această privință și miniștrii de resort ai Franței, Italiei și Marii Britanii. Pentru zilele de 17 și 18 aprilie a fost programată o ședință a Consiliului. ministerial al C.E.E., care se va desfășura, la Bruxelles, pentru a examina controversata problemă a prețurilor la produsele agricole.

R.P. UNGARĂ

Măsuri de reducere 
a forțelor armateBUDAPESTA 31 (Agerpres). — Un comunicat al Ministerului Apărării al R.P. Ungare, difuzat de M.T.I., anunță că. in perioada 1989—1990, forțele armate ungare vor fi reduse cu 8,8 la sută. Aceasta înseamnă, precizează comunicatul, reducerea trupelor terestre cu 9 300 militari, a unui număr de 251 tancuri, a 30 de mașini blindate, 430 de piese de artilerie. Urmează să mai fie reduse 6 instalații de lansare a rachetelor tactice și 9 avioane de vinătoâre și intercepție, precum și altă tehnică militară.în paralel cu aceasta, se vor desființa o divizie de tancuri și o escadrilă de avioane de vinătoâre.

Grevă a foamei în temnițele regimului 
rasist sud-africanJOHANNESBURG 31 (Agerpres). — în semn de protest împotriva deținerii prelungite fără judecată, sute de militanți ai mișcărilor pentru eliminarea apartheidului aflați in temnițele ragimului rasist de la Pretoria au declarat o grevă a foamei. Greviștii denunță tratamentul inu

man la care sint supuși, arătînd că, deși au trecut mai mult de doi ani de la arestarea lor, deținuții nu au fost niciodată judecați și nici măcar informați oficial asupra învinuirilor ce li se aduc — relatează agențiile China Nouă și Taniug.

Experiențe la bordul 
complexului 

orbital „MIR”
MOSCOVA 31 (Agerpres). — Zbo

rul complexului științific orbital so
vietic, „MIR", avind la bord cosmo- 
nauții Aleksandr Volkov, Serghei 
Krikalev și Valeri Poliakov, se des
fășoară in conformitate cu progra
mul stabilit, relatează agenția 
T.A.S.S. Membrii echipajului au 
efectuat o serie de noi experimente 
tehnologice, astrofizica, astronomice 
șt medicale. Medicul echipei, cosmos 
nautul, Valeri Poliakov, a urmărit 
starea funcționării sistemului car
diovascular al colegilor lui — Vol
kov și Krikalev — in condițiile zbo
rului cosmic de lungă durată.

De asemenea, menționează T.A.S.S., 
cosmonauții realizează un nou ciclu 
de experimente cu ajutorul spectro- 
metrului „Mania" asupra fluxurilor 
de particule cu energii inalte.

BEIRUT 31 (Agerpres). — Avioane de luptă israeliene au continuat marți zborurile de recunoaștere in spațiul aerian al Libanului. Aparatele israeliene au simulat atacuri a- supra orașului Saida și a taberelor de refugiați palestinieni din apropiere, unde au fost interceptate de focul artileriei antiaeriene de la sol.Pe de altă parte, artileria israe- liană amplasată in așa-zisa zonă de securitate din sudul Libanului a bombardat trei sate — Barashit, Aita Al-Jabel și Hadatha. Totodată, trupele de ocupație continuă blocada asupra satului Shebaa, instituită in urmă cu două săptămini, după refuzul locuitorilor de ă forma o administrație marionetă.
★Un palestinian a fost ucis și cel puțin 34 au fost răniți in timpul ciocnirilor cu trupele israeliene de ocupație in ultimele 24 de ore in Cisiordania și Gaza. Cele mai puternice acțiuni ale populației palestiniene s-au produs in sectorul de est al Ierusalimului, Hebron, Jenin, Qalqiliya și Tulkarm.Pe de altă parte, o grevă generală a fost declarată in majoritatea orașelor și satelor din cele două teritorii. S-au desfășurat mai multe .demonstrații in sprijinul celor care au participat la grevă.în cadrul măsurilor punitive menite să intimideze populația locală, tribunalele militare israeliene au condamnat un număr de palestinieni la diferite termene de închisoare pe baza acuzației de implicare în revolta populară din teritoriile ocupate. (Agerpres)

r

Jaful neocolonialist - factor de continuă adincire 
a decalajelor economice dintre stateIn cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la solemnitatea prilejuită de aniversarea zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare a fost exprimată din nou profunda preocupare față de persistența și acutizarea fenomenelor de criză din economia mondială, de agravarea continuă, în anii '80, a situației economice a țărilor in curs de dezvoltare, care reprezintă peste două treimi din omenire. In concepția secretarului general al partidului, unul din principalii factori ce acționează într-o asemenea direcție îl constituie politicile spoliatorii promovate de țările capitaliste dezvoltate, de capitalul financiar internațional și monopolurile transnaționale, care au dus la acumularea unei uriașe datorii externe și blocarea progresului economico-sociai in țările în curs de dezvoltare.Depășirea crizei, reluarea generală a activității productive, soluționarea complexelor probleme economice din lumea contemporană necesită, în opinia președintelui țării noastre, dezvoltarea largă a colaborării intre state, dar a unei colaborări bazate pe principii noi, de deplină egalitate și echitate. în acest sens, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Sîntern pentru o largă colaborare și cooperare internațională, nu pentru izolare. Dar sîr.tem împotriva politicii de jaf și asuprire din partea monopolurilor și capitalului financiar. Vrem relații economice de egalitate, de cooperare reciproc avantajoasă - și vom acționa cu toată hotărirea in direcția aceasta".

O lume a dezechilibrelor 
CreSCÎnde Statisticila internaționale confirmă pe deplin aceste aprecieri. în ultimii ani, situația economică a țărilor in curs de dezvoltare s-a înrăutățit. Potrivit datelor Băncii Mondiale, ritmul de creștere in țările în curs de dezvoltare s-a redus de la o medie anuală de 5,4 la sută in perioada 1973—1980 la 3,9 la sută in cursul anilor 1980—1987.în același timp, s-au adincit decalajele economice dintre țările in curs de dezvoltare și cele dezvoltate. După cum reiese din „Raportul asupra comerțului și dezvoltării, 1988". elaborat de secretariatul U.N.C.T.A.D.. dacă în perioada 1980—1985 țările in curs de dezvoltare au înregistrat o reducere a produsului interior brut (P.I.B.) pe locuitor intr-un ritm mediu anual de 0,5 Ia sută, țările capitaliste dezvoltate au realizat, in schimb, o creștere de 1,8 la sută. Tendința de adîncire a decalajului intre cele două grupuri de țări a continuat și în perioada următoare. în anii 1986 și 1987, țările în curs de dezvoltare au obținut o creștere a P.I.B. pe locuitor de sub 1 la sută pe an. in timp ce țările capitaliste dezvoltate au realizat o creștere de peste 2 la sută.Conform datelor U.N.C.T.A.D., în 1985, P.I.B. pe locuitor in țările in curs de dezvoltare a fost, in medie, de 884 dolari față de 11 080 dolari în țările capitaliste, dezvoltate, înre- gistrindu-se între aceste două grupuri de țări un decalaj de 1 Ia 12,5

față de 1 la 10,4 în 1980. într-o situație deosebit de gravă «e află cele 40 de țări în curs de dezvoltare cel mai puțin avansate, al căror P.I.B. pe locuitor a fost, in medie, în 1985 de numai 215 dolari, ceea ce înseamnă de peste 51 de ori mai puțin de- cit în țările capitaliste dezvoltate.
Ca pe vremea galioane

lor... Agravarea situației economice a țărilor în curs de dezvoltare, adin- cirea decalajului care le separă de statele dezvoltate sint rezultatul exploatării lor neocoloniale, a relațiilor economice inechitabile ce le-au fost impuse de marile monopoluri și de capitalul financiar internațional. Statele capitaliste dezvoltate și societățile transnaționale desfășoară o politică sistematică de sărăcire a țărilor în curs de dezvoltare. Această politică se reflectă, intre altele, în transferul masiv de resurse din țările in curs de dezvoltare în statele capitaliste dezvoltate in domeniile financiar, comercial și tehnologic, precum și în restricțiile artificiale aplicate în comerțul cu țările în curs de dezvoltare.în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu se evidențiază faptul că, anual, zeci de miliarde de dolari din țările în curs de dezvoltare sint acaparate, sub diferite forme, de țările dezvoltate, ceea ce accentuează și mai mult discrepanta dintre țările sărace și cele bogate. în acest sens, o serie de studii efectuate pe plan internațional arată că, datorită sistemului economic și financiar internațional profund ine

chitabil, s-a ajuns Ia situația paradoxală in care țările sărace finanțează pe cele bogate. Incepind din 1983, ieșirile de resurse financiare din țările în curs de dezvoltare depășesc considerabil intrările de astfel de resurse. Numai în anul 1985, ieșirile nete de resurse financiare din țările in curs de dezvoltare au reprezentat 31 miliarde de dolari. Astfel, pentru prima dată, după sfîrșitul epocii coloniale, lumea subdezvoltată, in ansamblul ei, a redevenit furnizoare netă de resurse pentru țările dezvoltate, acest lucru amintind de vremea cind galioanele puterilor coloniale transportau aur și alte bogății jefuite din posesiunile de peste mări.
în menghina cămătăriei 

și a prețurilor de monopol. Principalul canal prin care se scurg resurse financiare din țările în curs de dezvoltare îl constituie operațiunile de credit. Ca urmare a creșterii plăților pentru achitarea datoriei externe. determinată, în special, de sporirea dobinzilor, pe de o parte, și a reducerii creditelor primite, pe de altă parte, sumele plătite de țările în curs de dezvoltare pentru rambursarea împrumuturilor externe au depășit cu mult încasările lor din noile credite obținute. în perioada 1983—1987, transferul net de resurse financiare din țările in curs de dezvoltare, provenit din operațiunile de credit, s-a cifrat la 85 miliarde dolari, iar, în cazul țărilor in curs de dezvoltare cu datorii mari, la 93 miliarde dolari.Un alt canal important de transferare a resurselor financiare din țările in curs de dezvoltare în țările capitaliste dezvoltate îl constituie repatrierea profiturilor societăților transnaționale. Ieșirile nete de resurse pe această cale s-au produs încă din a doua jumătate a anilor ’70. în perioada 1980—1985, repatrierea profiturilor provenind din investițiiie directe de capital in țările în curs de dezvoltare a depășit cu 14 miliarde de dolari noile investiții ale societăților transnaționale în statele respective. Trebuie avut însă in vedere că dimensiunile reale ale transferului profiturilor societăților transnaționale din țările in curs de dezvoltare sînt mult mai mari decit cele care rezultă din statisticile oficiale. în relațiile dintre „societățile-mamă" și filialele lor, monopolurile transnaționale folosesc așa-numitele prețuri de transfer, care le permit să repatrieze profiturile sub o formă camuflată, fără a fi supuse plății impozitelor.

Paralel cu ieșirile nete de resurse financiare din țările in curs de dezvoltare, are loc un transfer net de resurse din aceste. țări în sfera comerțului exterior și a schimbului de tehnologii. Deteriorarea raportului de schimb al țărilor in curs de dezvoltare (a raportului intre prețurile de export și cele de import) determină un important transfer net de resurse din aceste țări. Prețurile mărfurilor ce fac obiectul comerțului între țările in curs de dezvoltare și statele capitaliste dezvoltate sint influențate nu numai de cerere și ofertă, ci și de manevrele marilor monopoluri, care, folosin- du-se de puterea lor economică, tind să mențină la niveluri cit mai reduse prețurile materiilor prime și să sporească prețurile produselor manufacturate.Ca urmare a diminuării prețurilor de export ale țărilor în curs de dezvoltare, in special la produsele de bază, și a menținerii la un nivel ridicat a prețurilor lor de import, raportul de schimb al acestor țări a evoluat nefavorabil în anii ’80, mar- cind în 1987 o înrăutățire de 23 la sută față de '1980. Drept rezultat, țările in curs de dezvoltare au pierdut mai multe zeci de miliarde de dolari, fără nici o compensație. Este semnificativ faptul că numai in perioada 1981—1985 încasările țărilor in curs de dezvoltare provenind din exportul de produse de bază s-au diminuat cu 70,3 miliarde dolari față de anul 1980.
Inteligența și munca să

racilor — sursă de profit 
pentru cei bogați. Un transîer inadmisibil de resurse din țările sărace spre cele bogate se realizează și prin exodul de personal calificat din lumea a treia in statele dezvoltate, denumit și transfer invers de tehnologie. în cursul ultimilor 25 de ani, numai S.U.A. și Canada au racolat circa 825 000 de specialiști din țările in curs de dezvoltare. Exodul de personal calificat din țările în curs de dezvoltare are efecte deosebit de nocive asupra țărilor respective, frinind progresul lor tehnico-științific și sporind dependența tehnologică față de țările dezvoltate. în același timp, racolarea de cadre calificate oferă avantaje importante pentru țările dezvoltate : realizarea de economii la cheltuielile de formare a specialiștilor, acoperirea deficitului de specialiști in unele sectoare, sporirea capacității de creație tehnico-științifică. De aceea, transferul invers de tehnolo

gie reprezintă o formă de exploatare neocolonială a țărilor in curs de dezvoltare, de spoliere a resurselor lor intelectuale.Țările in curs de dezvoltare înregistrează, de asemenea, pierderi in- semnatc din cauza măsurilor pro- tecționiste, adeseori discriminatorii, aplicate de către țările capitaliste dezvoltate. Aceste măsuri limitează considerabil exporturile țărilor in curs de dezvoltare pe piețele statelor dezvoltate și in multe cazuri au ca efect reducerea prețurilor produselor exportate. După datele U.N.C.T.A.D., in 1987 importurile țărilor capitaliste dezvoltate din statele in curs de dezvoltare (cu excepția combustibililor) au fost .supuse la restricții netarifare in proporție de 24.9 Ia sută. De asemenea, subvențiile masive acordate de țările capitaliste dezvoltate, in vederea facilitării exporturilor lor de mărfuri, in special de produse agricole, provoacă scăderea artificială a prețurilor pe piața mondială, inclusiv la produsele exportate de țările în curs de dezvoltare. Mai mult decît atit, exporturile subvenționate ale țărilor capitaliste dezvoltate tind să elimine de pe piețele terțe exportatorii eficienți din țările in curs de dezvoltare.Politica de sărăcire a țărilor în curs de dezvoltare, promovată de statele capitaliste dezvoltate și societățile ior transnaționale, se repercutează negativ și asupra ansamblului comerțului mondial, deoarece reduce posibilitățile de import ale statelor subdezvoltate din țările dezvoltate și, implicit, posibilitățile de export ale celui de-al doilea grup de state. Astfel. în perioada 1980—1986, importurile statelor in curs de dezvoltare au Înregistrat o creștere medie anuală foarte mică, de numai 0,5 la sută, iar importurile țărilor in curs de dezvoltare cu mari datorii chiar au scăzut intr-un ritm de 7,2 la sută pe an.Evoluțiile din economia mondială confirmă astfel pe deplin realismul aprecierilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, potrivit cărora este necesar să se pună capăt actualei situații economice și financiare internaționale și, îndeosebi, politicii de sărăcire a țărilor in curs de dezvoltare. să se acționeze pentru o soluționare globală a problemelor deosebit de grave din economia mondială, inclusiv a problemei datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare. în acest scop, președintele țării noastre a propus organizarea unei conferințe internaționale, in cadrul Națiunilor Unite, la care să participe cu drepturi egale atit țările în curs de dezvoltare, cit și țările dezvoltate, in vederea realizării unor acorduri corespunzătoare, care să asigure lichidarea subdezvoltării și realizarea unei noi ordini economice mondiale.
Victor A1DEA

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). — La cererea guvernului libanez, Consiliul de Securitate a prelungit, pentru o nouă perioadă de șase luni, mandatul UNIFIL (Forța Interimară a O.N.U. din Liban), care expiră la 31 ianuarie.în rezoluția adoptată în unanimitate, cei 15 membri ai Consiliului cer „tuturor părților interesate să coopereze plenar cu UNIFIL". Rezoluția .reafirmă sprijinul ferm al Consiliului de . Securitate al O.N.U. față de integritatea teritorială, suveranitatea și independența Libanului in cadrul frontierelor sale recunoscute internațional.Este pentru a 26-a oară cînd mandatul UNIFIL, creată în martie 1978, este reînnoit de Consiliul de Securitate.ALGER 31 (Agerpres). — La Alger au avut loc convorbiri între președintele Algeriei, Chadli Bend- jedid, și președintele Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, aflat în vizită in capitala algeriană, informează agenția A.P.S. Au fost examinate ultimele evoluții din Orientul Mijlociu, problemei palestiniene din teritoriile arabe Israel.I
aspecte ale și situația ocupate dePARIS 31 (Agerpres). — Ministrul francez al afacerilor externe, Roland Dumas, a avut o întrevedere cu Walid Joumblatt, președintele Partidului Socialist Progresist din Liban, aflat in vizită oficială la Paris. După cum informează agenția Efe, interlocutorii au examinat cu prioritate situația din Liban.
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PRIMIRE. Erich Honecker, secre- I tar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al | R.D. Germane, l-a primit, la Berlin, pe Clodomiro Almeida, secretar general al Partidului Socialist . din Chile, cu care a avut, un schimb de vederi privind evoluția situației I internaționale, colaborarea dintre cele două partide și sarcinile lor | de viitor.CONVORBIRI IUGOSLAVO-ITA-I LIENE. Budimir Loncear, secretar federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, a conferit cu Giulio Andreotti, ministrul de externe al Italiei, șosit intr-o vizită I oficială la Belgrad. Au fost analizate probleme ale relațiilor bilate- I rale, precum și aspecte de interes I comun din actualitatea internațională.PROTEST. Peste 10 000 de per- I soane au participat la o nouă demonstrație de protest împotriva in- | trării in Camera Deputaților din I Berlinul occidental a Partidului Republican, de extremă dreaptă. ■ Demonstranții, purtind pancarte pe care scria „Niciodată nu mai vrem fascism" și scandind „Fasciștii afară !“, s-au pronunțat pentru interzicerea acestui partid.CONGRES. La Tokio a avut loc i congresul Partidului Liberal-Democrat, de guvernămînt, din Japonia-. Delegații au dezbătut și adoptat programul de acțiuni al partidului pentru anul 1989. La lu- 1 crări a participat primul-ministru al Japoniei, Noboru Takeshita.| REMANIERE. Primul ministru al Canadei, Brian Mulroney, a a- Inunțat o remaniere a guvernului, care afectează departamentele a- părării, energiei, mediului înconjurător și justiției. Au fost men- I ținuți în funcții titularii ministe- I relor afacerilor externe (Joe Clark), economiei (Michael Wilson) I și comerțului exterior (John Cros- bie).INSPECȚIE. La baza forțelor I militare aeriene ale S.U.A. Davis- Montan (statul Arizona) a sosit un grup de inspectori militari sovie- , tici pentru a asista la cea de-a treia rundă de distrugere a rache- • telor de croazieră americane, in conformitate cu prevederile Trata- I tului sovieto-american privind li- | chidârea rachetelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de ac- ■ țiune.I POPULAȚIA GLOBULUI a atins, la jumătatea anului trecut,I 5,1 miliarde locuitori, sporul mediu | anual fiind de 89 milioane, dintre care 93 la sută in țările in curs de ■ dezvoltare, se relevă intr-un raport al secretarului general al I O.N.U., dat publicității la New York. Se estimează că, pină in anul I 2000, populația Pămintului va insu- | ma 6,3 miliarde de persoane, iar pină in anul 2025 — 8,5 miliarde.I La scară mondială, durata medie de viață este in prezent de 62 de ani (63 ani pentru femei și 60 pen- . tru bărbați), mortalitatea infantilă fiind dc 71 la 1 000 nou născuți.
PROGNOZE METEOROLOGICE. 

Specialiștii meteorologi niponi 
apreciază că dacă „efectul de seră"

va evolua in continuare in ritmul 
actual, este foarte probabil ca în ' 
anul 2030 temperatura medie pe su
prafața Terrei să fie cu 1,5—.3.5 I
grade mai ridicată. In ultimii 100 
de ani, temperaturile medii la su
prafața Pămintului au crescut cu . 0.3—0.7 la sută. Pe de altă parte, 
un model matematic al evoluției si- I 
tuației atmosferice, prelucrat pe 
calculator, arată că pină in anul 
2030 cantitatea de bioxid de carbon , 
din atmosfera Terrei se v'a dubla, * 
fapt care va duce la rindul lui la > 
accentuarea fenomenului denumit 
„efectul de seră".CAMPANIE ANTIDROG. Poli- I ția columbianâ a descoperit Ia sfirșitul săptămînii trecute 104 piste clandestine de aterizare, folo- > site de traficanții de stupefiante și a distrus 10 laboratoare in care • se prelucrau zilnic 6 000 kilograme cocaină. Se apreciază că tra- I ficanții au făcut investiții in in- | stalațiile distruse de poliție in valoare de peste două milioane do- | lari. în cursul anului trecut, politia columbiană a distrus plantații ' de coca, 826 laboratoare și 72 piste clandestine de aterizare, pro- I prietate ale mafiei drogurilor.PREȘEDINTELE NICARAGUEI, I Daniel Ortega, a anunțat un program de măsuri economice antiin- ' flaționiste, menit să conducă la însănătoșirea economiei naționale și I continuarea căii socialiste de dez- | voltare a țării. El a subliniat că măsurile au fost elaborate in strin- I să corelație cu realitățile concrete din țară și cu starea conjuncturii 1 economice, sociale și politice din ■ America Centrală.REUNIUNE INTERPARLAMENTARĂ. Pacea și democrația in A- I merica Latină, problema datoriei externe, cooperarea regională, lupta împotriva traficului cu droguri i și ocrotirea mediului înconjurător constituie principalele subiecte 1 înscrise pe agenda celei de-a lX-a reuniuni a reprezentanților parlamentelor latino-american și vest- | european, ale cărei lucrări au început la San Jose. Inaugurind dez- i baterile, președintele Republicii I Costa Rica, Oscar Arias, a eviden- ' țiat necesitatea instituirii unei cooperări echitabile între țările in curs de dezvoltare și cele puternic I industrializate.o Puternica epidemie de | GRIPA se înregistrează in Slovacia. unde numărul bolnavilor a i ajuns la 80 000. Situația cea mai dificilă s-a constatat in Slovacia de I vest, unde intr-o săptămină numărul bolnavilor a crescut cu 80 la sută. IFURTUNI. Din cauza unei furtuni care a afectat tot largul mă- i rii intre Norvegia și Uniunea Sovietică, și-au pierdut viața trei 1 pescari și o femeie, a cărei casă . a fost acoperită de un val uriaș. I 12 pescari de pe un pescador eșuat I au putut fi salvați. S-au înregistrat importante pagube materiale. I în același timp, un puternic ura- I gan s-a abătut asupra insulei Reunion din Oceanul Indian. Două . persoane și-au pierdut viața, trei I sint date dispărute, peste 100 I sînt rănite, iar circa 600 au rămas . fără adăpost.
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