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Mărirea fondului de cereale și legume
destinat retribuirii în natură
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La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la propunerea tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, secretarul general al partidului, a fost aprobată mărirea fondului de cereale și legume destinat retribuirii in natură a cooperatorilor și s-au adus, așa cum se subliniază in comunicatul publicat in ziarele de ieri, îmbunătățiri întregului sistem de retribuire in natură — ca o parte a retribuției generale.In strategia partidului de înfăptuire a noii revoluții agrare și de creștere puternică a producției a- gricole in toate sectoarele, sporirea cointeresării materiale a cooperatorilor, a tuturor lucrătorilor din agricultură ocupă un loc esențial. Cu mai mulți ani in urmă au fost înlăturate unele metode care nu măsurau în mod corespunzător cantitatea și calitatea muncii prestate de cooperatori și s-au introdus sisteme stimulatorii, cum este a- cordul global, menit să determine o mai mare răspundere din partea fiecăruia pentru munca prestată, pentru calitatea ei, să asigure retribuții mari pentru munca bine făcută, pentru rezultatele ei. Măsurile respective au condus la creșterea interesului fiecăruia pentru pregătirea profesională, pentru a- plicarea in practică a tehnologiilor noi, generînd, in ultimă instanță, o grijă deosebită pentru culturile agricole sau animalele pe care le au în primire. Retribuirea in natură a cooperatorilor ocupă un loc deosebit de important in sistemul de retribuire din cooperativele agricole de producție, aceasta fiind determinată atit de cerința asigurării produselor necesare alimentației, cit și pentru crearea condițiilor ca in gospodăria personală să poată fi crescute cit mai multe animale și păsări destinate nevoilor proprii, cit și celor generale ale societății.Adoptarea noilor măsuri de stimulare a muncii cooperatorilor constituie un rezultat al orientării principiale a partidului nostru, a secretarului său general, privind creșterea rolului agriculturii in ansamblul economiei naționale, oglin

dește capacitatea agriculturii noastre socialiste de a realiza producții sporite de la an la an, demonstrează justețea procesului de cooperativizare a agriculturii inițiat cu 40 de ani in urmă, a măsurilor stabilite de cel de-al IX-lea Congres al partidului privind reconsiderarea locului agriculturii ca ramură de bază a economiei și dezvoltarea intensivă a acesteia.Potrivit măsurilor adoptate, fondul de retribuire în natură la grîu și porumb se majorează de la 10 la sută la 14 la sută pentru unitățile agricole situate in zona I și de la 12 la 16 la sută pentru cele din zona a Il-a. La legume, fondul de retribuire în natură se majorează de la 20 la sută, cit prevedeau reglementările de pină acum, la 30 la sută pentru ambele zone. Aplicarea noilor măsuri adoptate de Comitetul Politic Executiv va conduce la creșterea cantităților de cereale și legume ce vor fi repartizate pentru retribuirea în natură, în condițiile realizării planului, cu 550 000 tone grîu, 510 000 tone porumb și în mod corespunzător și la alte produse. Asigurind din cerealele destinate retribuirii in natură, pentru consumul alimentar și pentru furaje, cite 150 kg grîu și 150 kg porumb tuturor cooperatorilor care participă-efectiv la muncă, membrilor de familie aflați in întreținerea acestora, precum și pensionarilor C.A.P., înseamnă că circa 5 milioane de persoane vor beneficia de aceste produse. La acestea se adaugă cantitatea de grîu și porumb repartizată suplimentar cooperatorilor care au participat efectiv Ja muncă, în funcție de numărul de no;me realizat și de contribuția adusă la îndeplinirea și depășirea producției planificate, precum și producțiile obținute de cooperatori pe lotul personal. Se asigură astfel, in medie, circa 800—900 kg de cereale de persoană in fiecare familie, cantitate suficientă pentru consumul propriu și pentru creșterea și ingrășarea unui număr sporit de animale.Noile reglementări privind îmbunătățirea retribuirii în natură și cele de perfecționare a sistemului 

de retribuire în acord global în cooperativele agricole de producție se înscriu in ansamblul mă'su- rilor adoptate anul trecut privind majorarea retribuțiilor din celelalte sectoare ale economiei naționale, precum și a pensiilor, constituie incă o expresie concretă a politicii promovate de partidul nostru, a preocupărilor statornice ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale tuturor oamenilor muncii din țara noastră.Aceste măsuri vor avea un puternic ecou in rîndul țărănimii cooperatiste, vor determina o activitate mai spornică, mai responsabilă in toate formațiile de. muncă, la toți cooperatorii, pentru Sporirea producției agricole în acest . an și în anii următori, imbunătățirea activității în zootehnie și in celelalte sectoare din cooperativele agricole. Revine ca o principală îndatorire a consiliilor de conducere din cooperativele agricole, ‘ a consiliilor agroindustriale, uniunilor județene ale cooperativelor agricole, direcțiilor agricole, organelor și organizațiilor de partid să asigure popularizarea largă a noilor măsuri luate de conducerea partidului, cunoașterea lor de către toți cooperatorii. Acum, cind au loc adunările generale în cooperativele agricole, este necesar să fie dezbătute și însușite aceste reglementări pentru a se putea organiza temeinic munca, pentru ca fiecare formație, fiecare cooperator să știe cit trebuie să producă și care va fi nivelul retribuirii pentru activitatea desfășurată, pentru rezțțltgtele obținute. Acest cadru perfecționat pentru măsurarea exactă a muncii și a rezultatelor ei trebuie folosit pe deplin în vederea stimulării celor care lucrează în agricultură de a spori și mai mult producția a- gricolă.De bună seamă, noile măsuri privind imbunătățirea retribuirii în natură și perfecționarea sistemului de retribuire in acord global în cooperativele agricole de producție promovează cu perseverență concepția partidului nostru potrivit 

căreia munca este singura sursă a progresului economiei țării, deci și al agriculturii, iar ridicarea continuă a nivelului de trai al tuturor celor ce lucrează in unitățile agricole cooperatiste este condiționată nemijlocit de rezultatele muncii fiecăruia. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in cu- vintarea rostită la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, creșterea veniturilor cooperatorilor și ale cooperativelor este strins legată de producție — și trebuie făcut totul pentru ca fiecare cooperativă agricolă să asigure producții care să permită realizarea unor venituri corespunzătoare pentru cooperatori.Acum, cind țărănimea, toți lucrătorii din agricultură se află in fața campaniei agricole de primăvară, organizațiile de partid de la sate sint chemate să desfășoare o amplă muncă politică și organizatorică menită să creeze un climat de și mai puternică mobilizare, de participare efectivă la lucru a tuturor cooperatorilor, a tuturor forțelor abte de muncă de la sate. Explicând marile-avantaje de care beneficiază fiecare țăran cooperator prin creșterea fondului de retribuire in natură, conducerile unităților agricole. organizațiile de partid sint. chemate să asigure toate condițiile, la nivelul fermelor, al fiecărei formații de lucru, pentru respectarea tehnologiilor stabilite, pentru efectuarea unor lucrări de cea mai bună calitate — singura cale ce duce la creșterea producțiilor agricole și. pe această bază, a nivelului veniturilor cooperatorilor. în ac.eșt context -este de cea mai mare importanță să se rezolve toate problemele legate de organizarea muncii, de angajarea lucrărilor în acord global, pentru ca fiecare să știe ce are de făcut și cum va fi răsplătită munca lui, să dea dovadă de inalt spirit de răspundere. ordine și disciplină în vederea obținerii unor producții vegetale și animaliere tot mai mari, la nivelul prevederilor de plan, al cerințelor noii revoluții agrare.

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit la 1 februarie a.c. pe Yrjo Rautio, 
redector-șef al ziarului „Kansan Uutiset" din Finlanda, căruia i-a acordat 
următorul interviu :ÎNTREBARE: Stimate domnu
le președinte, in cadrul Partidu
lui Comunist Român au avut loc 
o serie de dezbateri pe tema căi
lor și mijloacelor de dezvoltare 
in continuare a societății socia
liste în România. Vă rugăm să 
prezentați pentru cititorii ziaru
lui nostru citeva din realizările 
Si planurile de viitor ale poporu
lui român privind dezvoltarea 
economică și socială, precum și 
citeva aspecte referitoare la pro
gramele de dezvoltare și moder
nizare a orașelor și satelor din 
România.RĂSPUNS : în cursul anului 1988, in partidul nostru și in întreaga societate a avut loc o largă dezbatere, pe baza Tezelor din aprilie ale Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central asupra problemelor actuale ale construcției socialiste și perspectivelor dezvoltării econo- mico-sociale a României. Aceste dezbateri s-au încheiat în cadrul unui larg forum democratic, constituit din plenara Comitetului Central al partidului si organismele democrației munci toresti-revoluțio- nare. la care au participat circa 4 000 de activiști de partid și de stat, din toate domeniile.Bilanțul acestor largi dezbateri a dus la concluzia că. in anii construcției socialiste. România, poporul român au obținut realizări remarcabile în dezvoltarea forțelor de producție, a științei. învățămîntului și culturii. în ridicarea generală a nivelului de viată, material și spiritual.într-o perioadă istorică scurtă — de circa 40 de ani — România s-a transformat dintr-o tară slab dezvoltată. predominant agrară, intr-o tară industrial-agrară. cu o industrie modernă, puternică, organizată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cu o agricultură socialistă in plină dezvoltare. în comparație cu anul 1945. producția industrială a fost, in 1988. de peste 120 de ori mai mare, iar producția agricolă a cunoscut o creștere de peste 8 ori. în mod deosebit, doresc să subliniez puternica dezvoltare a științei, a învățămîntului. a culturii — factori hotărîtori pentru progresul economico-social si construirea cu succes a societății socialiste. Pe această bază, venitul național a crescut de circa 36 de ori. iar fondul general de retribuție de peste 75 de ori. Aș dori să menționez că. o dată cu dezvoltarea generală a forțelor de producție, am acordat o atenție deosebită amplasării pe întreg teritoriul' tării a industriei și altor activități economico-sociale. precum si dezvoltării agriculturii in toate zonele și județele, pornind de la faptul că este necesar să se asigure condiții cit mai bune de muncă. de viată pentru toți locuitorii patriei. Asa se si explică faptul că in această perioadă au fost construite circa 180 de noi platforme industriale, in fiecare existind citeva mari întreprinderi, ceea ce a asigurat ridicarea generală "a nivelului de civilizație, de dezvoltare economică.în același timp, am acordat o atenție deosebită construcției de locuințe, sistematizării și modernizării localităților — si. în primul rind, a orașelor. avînd in vedere creșterea puternică a numărului locuitorilor centrelor orășenești in această perioadă. Ne-am preocupat, totodată, și de organizarea mai bună a localităților 

rurale, de dezvoltarea cu prioritate a unor activități economice, dar și sociale. pentru crearea celor mai bune condiții de viată și de satisfacere a cerințelor locuitorilor satelor. Am pornit și pornim de la necesitatea că va trebui să acționăm in așa fel incit să se asigure o asemenea dezvoltare a satelor- incit să se diminueze deosebirile esențiale dintre oraș si sat. pe calea ridicării nivelului de viată al satelor, atit din punct de vedere economic, cit și social.Putem spune că si in această privință am obținut o serie de realizări importante, dar. dind prioritate dezvoltării centrelor orășenești, continuă să existe încă serioase rămî- neri în urmă în ce privește dezvoltarea satelor. De aceea, pornind de la situația actuală a dezvoltării generale a tării, îndeosebi a orașelor, ne-am propus ca in perioada următoare să acordăm mai multă atentie satelor si ridicării generale a nivelului economico-social al acestora. Avem in vedere crearea celor mai bune condiții de muncă, de viată, de invătămint. sănătate, cultură, precum si pentru alte activități.Știm că realizarea unei apropieri între sat si oraș necesită un timp lung, dar am pornit și pornim de la faptul că nu putem să realizăm socialismul continuind să menținem satele în stare de înapoiere, că este absolut obligatoriu să le acordăm atentia necesară, pentru ca — intr-o perioadă corespunzătoare posibilităților societății românești — să realizăm acest obiectiv strategic. Numai atunci vom putea spune că societatea socialistă românească a rezolvat pe deplin toate problemele dezvoltării economico-sociale 1Această problemă este bine Înțeleasă de poporul român si realizările pe care le avem in dezvoltarea socialistă ne dau increderea că vom realiza cu succes si acest obiectiv.Avem în vedere să acordăm în continuare toată atenția dezvoltării economico-sociale a întregii societăți, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, Am trecut la dezvoltarea intensivă, punind un accent deosebit pe mai buna organizare și modernizare a întregii activități, pa aplicarea fermă a principiilor auto- conducerii și autogestiunii. Acordăm o mare atenție bunei funcționări a Cadrului democratic de conducere e- conomico-socială. care asigură participarea clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității si a altor categorii de oameni ai muncii — practic. a întregului popor — la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Am pornit și pornim de la faptul că socialismul il construim cu poporul și pentru popor, că tot ceea ce realizăm trebuie să corespundă condițiilor si realităților din România, dar să țină, totodată, seama de legile o- biective de dezvoltare, de principiile socialismului științific.ÎNTREBARE : V-am fi recu
noscători. stimate domnule pre
ședinte. dacă v-ați referi la mo
dul în care a fost soluționată 
problema națională in România, 
șt care sint rezultatele obținute 
pe calea creării de condiții și 
drepturi egale pentru toți cetă
țenii țării dumneavoastră, in do
meniile economic, social și cul
tural.RĂSPUNS : Dintotdeauna. în politica sa. Partidul Comunist Român — și. in general, forțele democratice din tara noastră — s-a pronunțat pentru deplina egalitate in drepturi 

pentru toți cetățenii tării, fără nii un fel de deosebiri, iar revoluti socialistă a realizat in practică aces te principii prin crearea de relații d deplină egalitate.In Constituția tării sint pe Iar prevăzute principiile de bază — at in ce privește drepturile, cit și obli gațiile pentru toți cetățenii Romă niei, fără nici un fel de deosebiri - și avem satisfacția că in anii con strucției socialismului am realizat p deplin in viată aceste prevederi al Constituției. Putem spune că. real mente, in toate domeniile econo mico-sociale. in învățămint. in acti vitatea culturală. toți cetățen României, deci și cei de diferite ori gini naționale, se bucură de toal drepturile.însăși dezvoltarea puternică a for țelor de producție, a invățămintulu a științei și culturii pe întregul teri toriu al țării a asigurat și asigur cele mai bune condiții pentru realiza rea acestei depline egalități in drep turi I Aceasta se reflectă și in uni tatea întregului popor in cadru Frontului Democrației și Unităț Socialiste. în participarea activă întregii națiuni la înfăptuirea politi cii interne și externe a României.ÎNTREBARE : Am dori i 
cunoaștem, stimate domnul 
președinte, opinia dumneavoai 
tră cu privire la noile evoluț 
din mai multe țări socialiști 
Cum vedeți dumneavoastră viite 
rul socialismului ?RĂSPUNS : în construcția socla lismului, România a pornit — îndeo sebi după Congresul al IX-lea — d la faptul că socialismul se realizea ză in mod diferit de la o țară 1: alta, de la o epocă la alta, cores punzător realităților din fiecare tară Așa cum am mai menționat, am con siderat și considerăm că in intreag: această activitate trebuie să se tini seama atit de legile sociale gene rale, cit și de principiile socialiști fundamentale.De altfel, în concordantă cu aces te legi și principii, cu deosebir după Congresul al IX-lea, Români a acționat adoptind forme organiza torice democratice de conducere, u sistem economic de autoconducer și autogestiune. în raport cu nece sitățile economico-sociale din Ro mânia, iar rezultatele s-au dovedi bune.Dar în întreaga activitate an avut și avem in vedere că se lm pune o perfecționare continuă ; formelor de conducere, a dezvoltări democrației pentru a asigura apli carea continuă a noilor cuceriri al< științei și tehnicii, ale experiențe și practicii în toate domeniile. Ni mic nu se poate spune că este re zolvat o dată pentru totdeauna Viața însăși demonstrează că ceei ce poate să fie astăzi foarte bun peste un timp, ținînd seama d< schimbările care apar, poate să ini mai corespundă noilor cerințe ah dezvoltării economico-sociale.In acest spirit privim noi preocupările din_ unele țări în domeniu! perfecționării societății și construcției socialiste.Pe ansamblu, țepste preocupăf sint necesare și juste. Unele dir probleme^ ar fi trebuit soluționat» cu mult mai devreme, ceea ce ar f avut o influentă pozitivă asuprt întregii dezvoltări. Există însă ș! unele abordări ale problemelor pe care noi nu le înțelegem și nu considerăm că răspund in cele mă: bune condiții principiilor dezvoltării socialiste.însăși ideea perfecționării societății socialiste — ca a oricărei so- (Continuare in pag. a Vl-a)

Măsurile privind mărirea fondului de retribuire in natură
— primite de țăranii cooperatori cu satisfacție și hotărirea 
de a spori și mai mult producțiile vegetale și animaliere

IN PAGINA A III-A

Resursele materiale refolosibile

- deplin valorificate in producție!

ACȚIUNI Șl MĂSURI NECESARE PENTRU INTENSIFICAREA RECICLĂRII 

METALELOR NEFEROASE Șl A OTELURILOR ALIATE

Legea planului unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1989 stabilește clar, ca o sarcină prioritară, sporirea ponderii materialelor refolosibile in acoperirea necesarului de materii prime al economiei naționale, prin intensificarea recuperării și valorificării acestora. Este, de fapt, una din cerințele subliniate in mod constant de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de a cărei infăptuire în cele mai bune condiții depind în mod hotărîtor aprovizionarea corespunzătoare a întreprinderilor cu materii prime si materiale și. firesc, desfășurarea normală a activității productive.Resursele materiale refolosibile reprezintă, așadar, resurse de bază 
•le producției ! De la această realitate fundamentală trebuie să pornească factorii de conducere de la toate nivelurile economiei, fiecare colectiv, fiecare om al muncii, de la muncitor la director, in îndeplinirea sarcinilor ce le revin in privința colectării și valorificării materialelor refolosibile.In comentariul de astăzi ne vom opri asupra sarcinilor de recuperare și readucere in circuitul economic a metalelor neferoase și a oțelurilor aliate, resurse materiale refolosibile deosebit de valoroase, a căror reutilizare în proporții din ce în ce mai mari asigură importante economii. permite înlocuirea unor importuri costisitoare — așa cum s-a desprins dintr-o recentă dezbatere de lucru cu factori de răspundere din economie, organizată de Ministerul Aprovizionării Tehnico-Mate- riale. Bunăoară, prin plan și prin programul de intensificare a recuperării (i valorificării materialelor 

refolosibile se prevede ca în acest an, in comparație cu anul 1985. să se recircule mai mult cu 34 la sută nichel. 70 la sută ferocrom, 60 la sută ferowolfrain. 14,4 la sută cupru, 11 la sută bronz, 8,5 la sută alamă, 22,4 la sută plumb, 62,7 la sută zinc. Pentru a sublinia și mai elocvent însemnătatea acestor sarcini este util să arătăm că, de exemplu, numai prin unitățile Centralei pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile, la nivelul acestui an va trebui să se asigure tot atit cupru cit se extrage in toate minele țării, două treimi din cantitatea de plumb, un sfert din cea de zinc și de cinci ori mai multe metale feroase decit produc toate minele noastre de fier. Totodată, cantități importante de astfel de metale se valorifică direct. ca atare, sau prin retopire, in ramurile din activitatea cărora rezultă acestea.Problema se pune in termeni asemănători și in legătură cu otelurile aliate. In literatura de specialitate se citează, bunăoară, că, pentru a se obține o tonă de oțel aliat, cum este cel rapid de scule, se folosesc aproape 300 kg de diferite feroaliaje de crom. molibden, wolfram și vanadiu. Așadar, în comparație cu oțelurile-carbon, pentru a se obține oțeluri aliate cheltuielile de fabricație sint mult mai mari datorită atit costului elementelor de aliere, respectiv al feroaliajelor, cit și condițiilor tehnologice mai pretențioase de elaborare. In consecință, o tonă de oțel aliat valorează de citeva ori, iar pentru unele sortimente chiar de citeva zeci de ori mai mult decit o tonă de oțel-carbon obișnuit.

Se înțelege, prin urmare, că în economia noastră națională, aflată în plin proces de dezvoltare intensivă, in care se pune accent pe eficiență, pe reducerea cheltuielilor de producție, este deosebit de important ca, așa cum a subliniat conducerea partidului, in paralel cu preocuparea pentru diminuarea severă a consumurilor și economisirea strictă a oțelurilor aliate și metalelor neferoase, să se acorde cea mai mare atenție recuperării și valorificării gospodărești a tuturor res- turilor tehnologice, a tuturor resurselor refolosibile de această natură, astfel incit nici un gram din elementele de aliere și metalele neferoase — pentru cumpărarea cărora s-au utilizat importante resurse valutare — să nu se irosească. Pentru că iată și un alt aspect edificator in această privință : prețul materialelor refolosibile este de eiteva ori mai mic decit al materialelor noi. De asemenea, in toate cazurile consumul de energie pe tona de materii prime și materiale obținută din resurse refolosibile este Incomparabil mai redus. De exemplu. în condițiile utilizării resurselor metalice refolosibile se consumă numai 40 la sută din energia necesară pentru realizarea unei tone de oțel din materii prime noi, 5 Ia sută — in cazul aluminiului. 13 la sută la cupru. După cum o tonă de cupru recuperat înlocuiește sute și sute de tone de minereu.Practic, în acest an conducerea partidului cere să se facă un important salt calitativ In domeniul recuperării și valorificării metalelor refolosibile, fructificîndu-se pe un
(Continuare în pag. a IH-a)

La întreprinderea de mașini-unelte din Capitală 
Planul la producția fizică a fost depășitRăspunzînd solicitărilor beneficiarilor interni și partenerilor de peste hotare, oamenii muncii de la întreprinderea de mașini-unelte și agregate din București au realizat în perioada care a trecut din acest an un număr sporit de produse de mare complexitate tehnică. Astfel, ca urmare a preocupărilor pentru înnoirea și modernizarea produselor, in întreprindere s-au executat o serie de mașini-unelte cu înalți parametri tehnico-funcționali, competitive cu produsele similare executate pe plan mondial. Așa cum ne-a precizat directorul tehnic al întreprinderii, inginerul Ion Iordan, intre altele a fost executat și în 

Pe standul de probe al secției 
de montaj general, de la în
treprinderea „1 Mai" din Plo
iești, o nouă instalație de foraj 

de tipul F—400-E.C.Foto : E. Dichiseanu

citeva zile se va încheia livrarea lă export a unui strung-carusel de mari dimensiuni pe care se pot prelucra piese cu diametrul de 12 metri, produs apreciat de partenerul Străin. Totodată, s-au finalizat trei noi strunguri-carusel cu comandă numerică și magazie de scule.Prin aplicarea în producție a măsurilor tehnice'cuprinse in programul de modernizare, colectivul de aici și-a realizat și depășit planul la producția fizică pe luna ianuarie și este hotărit să-și îndeplinească în cele mai bune condiții sarcinile de plan pe acest trimestru și întregul an la toți indicatorii. (Gheorghe loniță).

Dimensiunea morală
în operaSe perindă, ne-a convins neistovita curgere a timpului, epoci, curente, tendințe, profesiuni de credință ori țifne pasagere care, cel mai adesea, afirmă tranșant ori supradimensionează (pină la depersonalizare uneori) o cale, o modalitate, o dimensiune, o componentă de sine a literaturii, efort tradus. în cele din urmă, prin tot atitea „perioade", experiențe sau experimente (romantism, simbolism. suprarealism. onirism etc.). O singură componentă a exercițiului scriitoricesc nu a fost pusă — nu a putut fi pusă !— cu ușurătate și lipsă de discernămint in această prea mișcătoare balanță a experiențelor pasagere : dimensiunea morală a verbului scriitoricesc.Ce înseamnă a fi moral pentru scriitorul de azi și de totdeauna T înseamnă (cred) a fi in consonanță cu „adevărul așa cum este el“, a avea demnitatea civică și caracterologică indispensabilă spre a ta exprima, exercita public prin cuvint. dind măsura mult-puținu- lui tău exponențial. Deduc de aici, prin bun simț funciar și succesivă decantare de tilcuri, că binomul dimensiune morală — valoare estetică indică o relație esențială și definitorie a actului scriitoricesc, ne introduce în zona neperisabilului, a permanentei și continuității, se întemeiază pe o intercondiționare de nedesfăcut în delicatul și neindeajuns deslușitul mecanism al creației artistice, al nașterii de valori autentice. Este motivul pentru care Însemnarea de față (simple impresii de atelier) examinează această relație stabilă, perenă. deopotrivă bogată in ■ tilcuri de lucrare asupra sinelui și de lucrare asupra paginii de manuscris.Morala scriitorului se exprimă prin operă, criteriu fundamental de apreciere a autorului și a muncii acestuia. Opera este scopul tuturor demersurilor și existenței scriitorului. Apropiindu-ne însă mai mult de specificitatea vieții și muncii lucrătorului cu cuvintul. vom observa : scopul final al exprimării morale prin operă e decis, in ultima instanță, de modul în care scriitorul își concepe și a- șază destinul în timpul și spațiul pe care le parcurge biografic, de felul racordării lui cu „clipa cea repede ce i s-a dat", in consonantă cu semenii despre care și pentru carescrie.Scriitorul de azi nu cunoaște alt mod de a viețui decit acela de a fi în consonanță cu instanța supremă de morală și demnitate a nației lui : poporul român. E firesc ca scriitorul să fie animat de aspi-

de artărația de a fi in actualitatea fierbinte a vremii lui, a țării lui, a credinței lui, a poporului lui. îndemnul in această privință este un îndemn lăuntric, venit din fibră, din har, din substanța cea mai intimă, singura născătoare de operă. Scriitorul român de azi (care este demn de acest nume) nu se joacă și nu s-a jucat vreodată cu corzile de rezonantă ale vocației lui, cu credința lui, cu misiunea lui. Scriitorul are toate instrumentele perceptive pe măsura lui ; vieții sale de om intre oameni el Își a- daugă studiul acerb al jur-impreju- rului și marea răspundere pentru cuvintul scris. Poate să greșească ? Desigur ! Ca oricine, de altminteri. Dar in acest (regretabil) caz cuvântul său cade în gol, în neauzire. în indiferența semenilor și emițătorul este avertizat la timp despre falsitate. Nu există scriitor autentic care, după proba cu publicul cititor. să nu știe cind are și cind nu are dreptate. Este un raționament care exprimă, desigur, doar credința și experiența intimă a celui ce așterne aceste gînduri pe hirtle. Dacă este (poate să devină) și raționamentul altora, rămîne de văzut. Chestiunea tine de adincul spirit justițiar care ne sălășluiește (trebuie să ne sălășluiască) și de moralitatea profesiunii asumate.Alt criteriu de moralitate este publicul : barometrul și. totodată, judecătorul muncii scriitorului. Publicul se înfățișează, desigur, totdeauna ca entitate amalgamată. Asta nu trebuie să deruteze, să sperie. Orice ar fi și orice s-ar Întâmpla, instanța morală cea mal severă, mai dreaptă, mai de luat în seamă, privitor la valabilitatea sau non valabili ta tea verbului scriitoricesc. aici trebuie căutată, in straturile de continuitate ale opiniei publice. Cine nu ține cont de proba cu publicul, de formele cristalizate în timp ale opiniei publice amuțește — mai devreme ori mai tirziu — prin neauzire. Cine sfidează opinia publică astfel decantată dispare pe eșafodul propriei erori. Minciuna are picioare scurte îndeosebi in artă. E legea morală ce operează între adevăr și neadevăr, intre durabil și efemer.Scriitorul își dorește (oameni sintem) durabilitatea cărților lui, a numelui (poate renumelui), a comunicării cu semenii. Emisia lui se lovește de acceptarea sau de indiferentismul ori de teribila surzenie a jur-imprejurului. Cauza poate fi detectată : e la mijloc adevărul sau minciuna spuse ori scrise. Ros-
(Continuare in pag. a IV-a)
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Stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor

de partid — intr-un proces continuu de perfecționare

Resorturile umane ale progresului tehnic
...Ne vorbește secretarul comitelui de partid de la secția „Apa- ite de măsură și control — lungimi" L.M.C.), Vasile Olteanu :In anul 1984, cind a vizitat intre- •inderea noastră. tovarășul ICOLAE CEAUȘESCU ne-a trasat seamă de sarcini pentru scurtarea clului cercetare-proiectare-produc- e. pentru modernizarea masivă a laraturii de măsură și control, e-a mai recomandat, să facem ceva, mașină nouă cu care să ieșim pe .an mondial, să se audă de faima îtreprinderii de mecanică fină pes- i mări și țări. Strădaniile și cău- rile colective — stimulate și spri- nite prin mijloace politice și edu- itive de organizația comuniștilor, ire consideră modernizarea pro- acției șl îndeplinirea exemplară a lanului sarcini de partid — au im- us înființarea unui colectiv com- lex integrat, condus de șeful de icție coordonator, inginerul Viorel rencea, avind ca responsabil direct e tinărul inginer Florea Bănuți, răsăturile colectivului : cutezanță î gindire. perseverență in cerceta- ;, flexibilitate și mobilitate in ac- une. Sarcinile lui permanente : să roiecteze, să producă, să livreze roduse și mașini noi. cărora să le sigure asistența tehnică nu numai 1 perioada de garanție, ci și in ostgarantie (inclusiv instruirea aecializată- a personalului benefi- iarului). zare — rinderea evăr să____ ________________________ ...îri — este mașina de măsurat in •ei coordonate, cu calculator și în- egistrare grafică. Prima a fost pro- usă in 1986. iar pentru că elimină >tal subiectivismul din control ste tot mai solicitată în diverse ari ale lumii. Succesul primei ge- erații din această mașină a stimu- it crearea celei de-a doua genera- ii, și mai moderne, și mai eficienți — mașina de măsurat in coordo- late tip portal — omologată și msată in producție, ca semn de Ies omagiu muncitoresc, în preaj- ia aniversării zilei de naștere a ecretarului general al partidului, ubitul nostru conducător, tovarășul licolae Ceaușescu. Evident, colecti- ul de care vorbeam a creat și alte lașini. echipamente și instalații noderne, specializate, toate cu cal- ulator și înregistrare grafică : de ltfel. colectivul inițial s-a mărit, a levenit secție, secția noastră, con- lusă in final de tinărul inginer Bă- mță. Dar noi considerăm că marele

Cea mai importantă rea- un unicat cu care intre- noastră a și ajuns într-a- a.ibă faimă peste mări și

Preocupări ale comuniștilor de la întreprinderea 

de mecanică fină București pentru valorificarea 

superioară a potențialului tehnic creator

cîștig, ciștigul cel mai valoros (în afara celui material pentru întreprindere) este formarea pe parcurs a unei promoții de specialiști cu care putem aborda cu succes, ori- cind, orice comandă din tema modernizării....Ne vorbește secretarul comitetului de partid de la secția „orologe- rie“, Cristea Aurică :Asimilarea de produse noi. competitive pe plan național și international. constituie și pentru colectivul secției noastre o preocupare de căpătii. Prin conlucrarea strinsă a

erau supraaglomerate și procesul ar fi durat prea mult in sistemul „un om — un strung". împreună cu conducerea secției noastre am venit in ajutor preluind operația la strungurile noastre automate (in sistem „un om — mai multe strunguri"). In ziua următoare am pus colaborarea in practică, iar in 4 zile a și inceput producția manometrelor respective (desigur, cu o productivitate mult sporită).Ajunși la acest punct al însemnărilor noastre, să menționăm că e- xemplele relatate ilustrează munca

de plan). înseamnă că este nevoie să se apese și mai mult pe unele „pîrghii" ale productivității și calității. cum sint modernizarea tuturor fazelor procesului de producție. întărirea considerabilă a discipli- muncii și eliminarea orică- abateri. Documentarea noas- prin secții și organizații de discuțiile purtate cu oa- ai muncii, cu comuniști, cu

© Colaborarea „ingineri-tehnicieni-muncitori“ — o 
puternică forță de creație ® De la propaganda vizuaiă 
la convorbirile individuale ® Cînd fruntașii își recu

nosc lipsurile...

tehnicienilor și munci- munci- colaborare devenită oinginerilor, torilor (la noi, mai exact : toatelor).puternică forță de creație, au fost realizate in ultima vreme vitezo- graful electronic pentru locomotivă, integratorul mecanic sincron, conectorii de temperatură, pistoalele de grunduit- și altele. Organizația de partid a secției este, bineînțeles, promotoarea noului, ea acționind — mai ales prin dialoguri de la om la om, prin analize in adunări — pentru stimularea creației originale, pentru mobilizarea la muncă și întărirea disciplinei. Pentru că — așa cum ne învață tovarășul Nicolae Ceaușescu. așa cum este normal și necesar — spiritul de partid este chiar spiritul revoluției tehnico-știintifice. în gindire și in acțiune. Intr-o zi. spre exemplu, la o „operativă" (noi, secretarii de partid, participăm cotidian la ședințele operative eu factorii de conducere ai producției din intreprindere), am luat cunoștință că secția „A.M.C. — lungimi" intimpina greutăți in producerea manometrelor cu furtun pentru măsurarea presiunii pneurilor ; strungurile lor („Universal")

a două secții fruntașe, cu două organizații de partid fruntașe pe întreprindere. Din întreprinderea de mecanică fină București (un colectiv harnic și bine apreciat), care a încheiat anul precedent, spre exemplu, cu însemnate succese in . producție : depășirea planului la indicatorii de bază, cum sint producția- marfă, cea fizică, netă și de export, în condițiile materiale și Iilor la mia în condițiile utilizare a mașinilor șl instalațiilor. Demn de reținut este și faptul că ponderea produselor noi și reproiee- tate a crescut la 75,4 la sută, confir- mind. pe lingă o bună orientare și o susținută preocupare, și o ridicată competență tehnico-științifică.Activitatea politică și organizatorică a organizației de partid din întreprindere. cu cei 3 900 comuniști ai săi. se regăsește in toate aceste succese, in fiecare realizare tehnică in parte. Dar se regăsește — inevitabil — și in neajunsurile cu care se prezintă intreprinderea. neajunsuri ce stau la baza neindenlinirii indicelui de productivitate (97 la sută față

reducerii consumurilor energetice și a cheltuie- de lei producție-marfă, creșterii indicelui de

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI O SESIZĂRI

• La Centrala electrotermică Botoșani din cadrul întreprinderii de rețele electrice, ne scrie corespondentul voluntar ing. Alexandru Ostafi, preocuparea pentru introducerea progresului tehnic și modernizarea producției îmbracă diverse forme. De pildă, cu prilejul reparațiilor capitale, la cazanul CR de 105 tone abur pe oră s-au adoptat soluții tehnice originale care au dus la creșterea fiabilității acestei complexe instalații, la îmbunătățirea performantelor sale. De asemenea, s-au realizat proiectarea și execuția întregii instalații de automatizare a cazanului, ceea ce face să crească siguranța in funcționare a circuitelor de control- etanșeitate gaz metan și de pre- ventilare. Cu sprijinul competent al specialiștilor de la ICEMENERG- București s-a realizat, in premieră națională, telemăsura și telesem- nalizarea cazanului CR 105, utili- zind microcalculatoare de proces SPOT 83.De altfel, la CET Botoșani, pe baza experienței acumulate, a fost introdus un sistem informatic care centralizează toți parametrii de interes la pupitrul de comandă al dispecerului centralei. Dispecer ce primește acum. în orice moment, informații despre întregul proces de producere și livrare a energiei termice și electrice, puțind lua decizii care să determine maximizarea randamentului d? funcționare a centralei. încadrarea consumatorilor in dotele de energie alocate etc. Teleurmărirea permanentă a consumatorilor de energie prin mijloace moderne de informatică a permis elaborarea celor mai eficiente măsuri de reducere a consumurilor energetice.• Cetățenii de pe strada Unirii din orașul Curtea de Argeș, captind mai multe izvoare, au amenajat cu ani în urmă o cișmea pentru apă potabilă de la care se aprovizionau șt locuitorii cartierului din vecinătate, cînd se oprea apa la conducta orașului. Corespondentul voluntar dr. loan Micuț ne sesi-

I.C.R.A.L.’ul,

Buna întreținere a 
locuințelor. înlătura
rea operativă a orică
rei defecțiuni apărute 
la, un imobil sau altul 
sint și trebuie să fie 
preocupări constan
te atit ale repre
zentanților întreprin
derii. care le admi
nistrează (I.C.R.A.L.), 
cit și ale locatarilor 
înșiși. Una dintre căi
le de realizare practi
că a acestei cerințe 
o constituie legătura 
permanentă dintre a- 
sociațiile de locatari și 
unitățile I.C.R.A.L., 
buna conlucrare din
tre ele. In această pri
vință. la I.C.R.A.L.- 
„Vitan" din sectorul 3 
al Capitalei se desfă
șoară de citva timp o 
interesantă acțiune, 
care-șl dovedește efi
ciența și despre care 
ne dă amănunte di
rectorul întreprinde
rii. Nicolae Ploaie. 
Concret, fiecare res
ponsabil al sectoarelor 
de gospodărie locat.i- 
vă ia legătura, o dată 
la două. săptămini. 
ci' comitetele asocia
țiilor de locatari din

în audiență la asociațiile 
de locatari

raza sa de activitate, 
informindu-se detaliat 
asupra problemelor pe 
care locatarii le au 
de rezolvat in legătură 
cu buna întreținere a 
locuințelor. Aseme
nea constatări. care 
se înregistrează in
tr-un registru finul la 
conducerea I.C.R.A.L.. 
se referă îndeosebi 
la : defecțiuni in sub
solurile tehnice, cana
lizări colmatate și re
fulări in subsoluri, 
automate pe casa scă
rii defecte, geamuri 
sparte, apariția con
densului și a infiltrații
lor prin terasă, proas
ta întreținere a. apar
tamentelor din partea 
unor locatari, subin- 
chirierl ilegale de lo
cuințe etc. Soluționa
rea acestor sesizări 
trebuie să se facă 
de către centrele 
J.C.R.A.L. in termen 
de cinci zile, iar cele 
care depășesc posi
bilitățile lor se cen
tralizează șt se plani
fică rezolvarea la ni
velul întreprinderii. 
Controlul îndeplinirii 
acestor măsuri se rea

lizează prin comuni
cările pe care le 
transmit comitetele 
asociațiilor de locatari 
către conducerea în
treprinderii.

De la declanșarea 
acțiunii au fost astfel 
verificate aproape 
1 000 de blocuri cu 
peste 2 000 de scări, 
efectuîndu-se operativ 
reparațiile și remedie
rile necesare, lucrări 
la care au fost antre
nate uneori și alte în
treprinderi : de gaze, 
canal, de gospodărie 
comunală etc. Pe lingă 
rezultatele practice 
obținute in ce priveș
te buna întreținere a 
locuințelor, reducerea 
consumului de energie 
electrică la părțile co
mune. înlăturarea ri
sipei de apă etc., a- 
ceasță inițiativă, acest 
dialog purtat siste
matic cu locatarii fac 
să crească grija și 
răspunderea acestora 
față de fondul locativ, 
gradul de solicitudine 
și operativitate in 
desfășurarea activită
ții din partea lucrăto
rilor I.C.R.A.L.

nei ror tră bază, meni membri din comitetul de partid al întreprinderii au consemnat o preocupare generală (chiar și in cele două secții și organizații fruntașe) pentru întărirea activității de partid la toate verigile, pentru sporirea puterii de influențare a acțiunilor ce se adresează conștiinței oamenilor, in general pentru activizarea factorului politic în sprijinul indeplinirii sarcinilor economice.O asemenea preocupare este evidentă incă de la intrarea pe poarta întreprinderii — unde un panou intitulat sugestiv „Ora disciplinei muncitorești" indică nominal pe cei care „azi" ati venit după ora 6,15 și pe cei care au lipsit nemotivat. Citeva alei din curte, ca și spațiile libere din halele de lucru sint gazdele unei propagande vizuale pe cit de bogate, pe atit de variate și inspirate (grafice, chemări, fotomontaje. gazete de perete, gazete satirice). cuprinzind cifre de plan, angajamente, situația producției la zi, obiectivele și stadiul întrecerii socialiste, problemele de actualitate ale activității de partid, de sindicat, de tineret.Un sistem bine pus la punct da consultare .permanentă a opiniei personale (prin contactul permanent cu oamenii, prin convorbirile individuale), ca și a opiniei colective (prin adunări generale bine pregătite. cu tematică mereu actuală și legată organic de cerințele producției), un control al activității însoțit de implicarea directă și sprijinirea efectivă a indeplinirii propriilor hotăriri, o judicioasă folosire a activului de partid și incă multe altele confirmă străduința pentru îmbunătățirea necontenită a stilului și metodelor muncii politice și organizatorice cu scopul dezvoltării cultului pentru muncă și întăririi responsabilității față de lucrul bine făcut. Străduință care insă este diferită și are rezultate diferite, de la o secție la alta, de la un birou de orga- n!zatie de bază la altul, de la un comitet la altul. Secretarul comitetului de partid din intreprindere, tovarășul Mihai Ghiță, ne spunea că, dezvăluind acest aspect, o recentă analiză partid din disocierile mod critic chiar responsabilități adoptind in mod constructiv măsurile necesare.Aceste măsuri vor putea cunoaște finalitatea așteptată numai in condițiile in care toate organizațiile de partid, toate birourile și comitetele de partid vor manifesta un pronunțai spirit revoluționar in exercitarea rolului lor de forță politică conducătoare la locul de muncă. Sublinierea se impune fiindcă — așa cum : s-a desprins din analiza amintita — mai sint organizații și organe de partid (la atelierul mecanic-șef.. la montaj, scule și dispozitive, comitetul de secție matrițerie) care trebuie să-și îmbunătățească simțitor stilul de muncă, din acest punct de vedere. Sint. la întreprinderea de mecanică fină, multe exemple care ilustrează că o serie de organizații de partid iși exercită cu fermitate rolul politic conducător. Un transfer mai susținut al bunei experiențe ar conduce, și pe această cale, la ridicarea pe o treantă superioară de calitate și eficientă s activității de partid., menită să sprijine îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice.
G. M5TRO1

zează insă că. o dată cu desfășurarea lucrărilor de construire a canalului de scurgere ce pornește de la blocurile din partea nordică a acestei străzi, cu deversare in riul Valea Iașiulul. micii» canale de captare a izvoarelor pentru cișmea au fost întretăiate, micșo- rîndu-se debitul acesteia. Acum, puțina apă care mai curge la cișmea vine deseori tulbure.

Cum sursa de apă respectivă este absolut necesară, corespondentul voluntar sugerează ca edilii orașului să determine conducerea întreprinderii care construiește canalul de scurgere să ia măsurile corespunzătoare pentru a reda cișmelei debitul normal, asigurîndu-se astfel in continuare alimentarea cu apă potabilă a zecilor de familii din această zonă.
RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

• Incorectitudini și abuzuri sever sancționate. într-o scrisoare primită la redacție, ca și in altele adresate unor foruri județene și centrale, se semnalau unele ilegalități și abateri grave la atelierul de mobilă I din cadrul Unității forestiere de exploatare și transport Bocșa, săvirșite de Marin Olaru, maistru, și Rozeta Moldovan, primitor-distribuitor. Comitetul județean Caraș-Severin ai P.C.R., căruia redacția i-a trimis spre soluționare sesizarea, a dispus să se efectueze o verificare temeinică a faptelor relatate și să se ia măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea și prevenirea neajunsurilor. Astfel, in timpul cercetării problemelor sesizate in scrisori s-a discutat cu un număr mare de oameni ai muncii și membri de partid din cadrul U.F.E.T. — Bocșa, concluziile desprinse fiind analizate atit in birourile organizațiilor de bază, cit și in cadrul adunărilor generale. Cu aceste prilejuri s-au stabilit și măsurile necesare pentru imbunătăți- rea întregii activități economice și politico-organizato- rice, precum și pentru prevenirea săvirșirii unor abateri și ilegalități. Totodată, pentru incorectitudinea de care a dat dovadă, pentru prejudicierea avutului unității, falsificarea unor documente și folosirea abuzivă a unor muncitori din subordine la construirea casei proprietate personală, maistrul Olaru Marin a fost schimbat din funcție și exclus din rindurile membrilor de partid, hotărire confirmată de secretariatul comitetului județean de partid. Tot pentru incorectitudine și lipsuri in gestiune a fost schimbată din funcția de primitor-distribuitor și sancționată pe linie de partid cu „vot de blam cu avertisment" și Rozeta Moldovan. în același timp, ce doi au fost obligați și la acoperirea pagubelor cauzate avutului obștesc.

• Era nevoie de o sesizare ca persoanele implicate să-și facă datoria ? într-o scrisoare primită la redacție se sesiza că de aproape un an centrul de cultură și creație „Cintarea României" din comuna Tomșani, județul Prahova, a fost inchis pentru reparații. Dar tot de atita vreme, lucrările respective, contractate cu A.E.I. — Urlați, nu avansează deloc. Din răspunsul Secției arhitectură, sistematizare, tehnică și investiții din cadrul Consiliului popular al județului Prahova, căruia ziarul i-a trimis scrisoarea spre soluționare, rezultă că faptele semnalate sint întemeiate. ..împreună cu delegatul A.E.I. — Urlați. Cornica Ion. și vicepreședintele consiliului popular comunal Tomșani, Ghiorlan Tănase — se menționează in răspuns — s-a încheiat o minută în data de 6.01.1989, prin care s-au stabilit lucrările ce trebuie executate, contravaloarea lor și s-a stabilit ca termen de recepție a lucrărilor 28.04.1939".în legătură cu cauzele și persoanele care se fac vinovate de tergiversarea lucrărilor, precum și cu nepăsarea edililor din comună față de această problemă. în răspuns nu se spune insă nici un cuvînt. După cum nu se dă răspuns nici unor întrebări adresate conducerii secției arhitectură, ca. de pildă, „De ce nu urmărim și de ce nu luăm măsuri, impriaună cu conducerea comunei, pentru rezolvare puse pe sesizare de către conducerea consiliului popular județean.Poate o vor face de această dată.
Rubrică realizată de Gheorghe PARVAN
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, unul din orașele minerilor din Valea Jiului

Din activitatea consiliilor populare
Vizitind județul Giurgiu, simți puternica trepidație a marilor șantiere. In această parte a țării, ritmul construcțiilor edilitare este superior celui din alte județe. Este urmarea aprecierii secretarului general al partidului referitoare la densitatea urbană scăzută a acestui județ — o singură așezare de acest fel, municipiul Giurgiu. înfăptuirea programului de dezvoltare in profil teritorial, desfășurarea mai rapidă a procesului de transformare a unor localități rurale in centre orășenești agroindustriale au devenit o sarcină de căpetenie a consiliilor populate. CUm acționează ele pentru îndeplinirea acestei sarcini și, in acest context, pentru realizarea integrală a planului de locuințe ? Este întrebarea la care am încercat să găsim răspuns in cele ce urmează.

efectuată in comitetul de Întreprindere a marcat cuvenite, concretizind in fenomene, colective și individuale.
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Cu schiurile, spre virful pantelor 
înzăpezite

„Ne bucurăm de un larg 
sprijin" „Volumul construcțiilor de locuințe cuprinse în planul pe acest an decurge din sarcina stabilită de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, in iulie anul trecut, de a edifica, pină in 1992. nu mai puțin de 10 000 de apartamente in municipiul Giurgiu, ca și in comunele Mihăilești, Bo- lintin-Vale, Că- lugăreni și Izvoarele, urmind ca toate cele 12 centre ale consiliilor agroindustriale să fie dotate cu cele necesare intr-un urban — ne spune tovarășul Nicolae Simion, vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean. Pe baza indicațiilor secretarului general ai partidului, consiliul popular județean a elaborat un program detaliat, defalcat pe ani și localități, de a cărui realizare sintem direct răspunzători. In acest an avem de realizat 3 300 de apartamente. dintre care 2 400 in municipiul de reședință și 900 in cele patru comune amintite. La acestea se adaugă și restantele din 1988. adică peste 800 de. apartamente. Deci un volum mare de muncă, ce solicită o bună organizare, urmărirea atentă a lucrărilor. măsuri prompte. sprijin concreț. Avem documentația . asigu- râtă.' utilăjdle1 necesare, baza de producție pentru betoane, prefabricate. timplărie și toate_ celelalte. Nu ne mai rărnine decit să. folosim cu chibzuință toate acestea, trăgind concluziile de rigoare din împlinirile, dar mai ales din neimplinirile anului trecut. Ele s-au datorat și unor condiții obiective, dar mai cu seamă subiective, unor carențe in stilul nostru de muncă. Restanțele se datorează dispersării forței de muncă in prea multe puncte de lucru, greu de controlat, ceea ce a favorizat indisciplina pe șantiere, irosirea de timp prețios și materiale. Sintem hotăriți să pre-

mapa», ci ne ajută efectiv". Un exemplu ne-a fost oferit de intîm- plare. Se defectase o macara, panourile prefabricate nu mai puteau fi ridicate, asa că lucrul stagna. Fusese anunțată secția de utilaje- transport și nu trecuseră nici zece minute și șeful secției se și afla lingă macara pentru a o repune rapid in funcțiune.In afara prezentei Ia fata locului
ÎN JUDEȚUL GIURGIU

traiului meniu

mare dacă din unele birouri ar fî înlăturate comoditatea, spiritul birocratic. Din păcate, reprezentanții unor unități, cind am discutat in sesiune despre contribuția pe care o pot aduce la grăbirea rezolvării unor cereri de locuințe, nu s-au angajat cu nimic. Cit de utilă ar fi, de pildă, pe șantiere, o echipă de la fabrica de mobilă ! Ce bine ar prinde priceperea sudorilor și mecanicilor de la secția de căi navigabile ! Chiar uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești, care are o cooperativă de. constructori — «Sirguința» —. așteaptă «mură-n gură», cum se. spune, să le oferim apartamentele gata executate, fără a da nici o mină de ajutor. Firește, nu este o obligație. Dar în felul acesta s-ar accentua ritmul construcțiilor și s-ar rezolva mai

La fața locului, pe șantiere, 
pentru realizarea integrala

a planului de locuințe

materiale. Sintem hotăriți să venim astfel de neajunsuri îmbu- nătâțindu-ne, in primul rind, priul stil de muncă in acest important domeniu de activitate, astfel incit bilanțul acestui an să fie pozitiv. De altfel, credem noi. am pășit cu dreptul : peste 1 300 de apartamente din planul acestui an se și află in diSerite stadii de construcție. Ne străduim să folosim intensiv resursele de materiale de construcție locale (intre altele, vom înființa o balastieră a consiliului popular pe Dunăre), ca și forța de muncă, tradițiile cu adevărat remarcabile existente in unele comune".Cum acționează concret în această direcție consiliul popular am aflat chiar pe șantiere. In zona noului centru al municipiului Giurgiu, inspirat conceput eu blocuri-unicat, avind pe fațade motive geometrice din specificul local, cu spații largi in fata acestora pentru vegetație, stăm de vorbă cu subinginerul Teodor Vasile. șef de brigadă. „Munca noastră este sprijinită îndeaproape — ne spune el. Primul-vicepreședin- te al comitetului executiv al consiliului pe șantier tră. Aici muncă. Vine că avem tot folosi aceste _— — — ------ - —fel de prezent este și directorul întreprinderii antrepriză de construc- ții-montaj Giurgiu, unitate de care aparținem. Ne bucură faptul că și cei de prin birourile întreprinderii s-au obișnuit să discute cu noi la fata locului, nu prin telefoane și hirtii. De asemenea, sintem controlați. cu toată exigenta, de beneficiar — întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă. prin dirigintele de șantier. Cei ce ne vizitează nu sint dintre cei «cu

pro-

popular municipal ajunge uneori înaintea noas- își începe ziua de pentru a se convinge ce ne trebuie spre a zile bune de lucru. La

DREPTUL DE A ÎMPUTERNICICasa de Economii și Consemna- tiuni oferă depunătorilor săi o serie de avantaje și de drepturi, în cadrul cărora o categorie distinctă este reprezentată de posibilitatea de a împuternici și alte persoane, in afara titularului, de a. dispune de economiile acestuia în timpul vieții sale sau după deces.• „Clauza de împuternicire" este prerogativa pe care titularul unui instrument de economisire o acordă'. cu prilejul depunerii inițiale sau al unei depuneri ulterioare, la cel mult două persoane majore, de a dispune in mod nelimitat de sumele economisite. Aceste persoane sînt indicate în scris unităților C.E.C. și înregistrate ca atare in libretele de economii sau in conturilp curente personale, in ru-

DE LA C. E. C.
PERSOANE SA 

LAspecialALTE
C.E.C.destinate

în sepe șantiere, pentru a rezolva mod operativ problemele ce ivesc, aflăm că in fiecare miercuri consiliul popular județean organizează o foarte eficientă ședință de comandament cu toți factorii de resort. Se analizează stadiul lucrărilor, se discută despre unele greutăți si neajunsuri, se stabilesc pe loc măsurile cuvenite. responsabilitățile. „Ieri am sesizat că prefabricatele nu ne sint livrate ritmic, ne spune maistrul Gheorghe Milan, și astăzi am și simțit efectul măsurilor luate. Important este că totul decurge rapid, nu se acumulează lipsuri, ceea ce, la noi, ar însemna restanțe in predarea apartamentelor".Desigur, la acestea se adaugă analizele cu caracter mai cuprinzător din sesiuni (in toate localitățile au și avut loc, in ianuarie), din ședințele comitetelor și birourilor executive. Cele mai bune rezultate se. obțin insă prin legătura directă, nemijlocită cu șantierele.
O inițiativă care merită să 

fie extinsă. Ritmul raPid dez* voltării economice a luat prin surprindere urbea. Cererile de locuințe sint mai numeroase și mai presante decit in alte părți ale țării. E suficient să asiști la audientele ce se țin la consiliul popular municipal pentru a-ți da seama de aceasta. „De altminteri, ne spune primul- vicepreședinte. mac. in " .prinderi, ca și in adunările generale ale _______ I’... ’1cut și o idee care, aplicată, dă bune rezultate. Oamenilor le explicam că vor primi apartamente, dar trebuie să mai aștepte, pentru că și capacitatea de lucru a constructorilor este limitată. Atunci, unii s-au oferit să lucreze, in timpul liber, pe șantiere. Rolul nostru era să organizăm astfel lucrurile incit, o dată cu asigurarea eficienței acestui «supliment» de forță de muncă, să-i dăm omului și satisfacția de a contribui chiar la construcția blocului in care va locui, la sporirea exigentei fată de calitatea lucrărilor. Anul trecut, cu sprijinul viitorilor locatari, am ridi-cat 140 de apartamente. In citeva unități. de comun acord cu consiliile oamenilor muncii, s-au constituit echipe de meseriași care au lucrat cot la cot cu constructorii, atit in munci calificate, cît și necalificate. După nevoie. Astfel. 60 de familii de la șantierul naval s-au mutat, in avans, ocupind. trei scări din blocul 202. ansamblul 5D. La fel s-au petrecut lucrurile și cu cele 30 de familii de la intreprinderea pentru mașini și utilaje grele, cu altele de la „Dunăreană", in total din vreo cinci unități. Receptive la nevoile oamenilor, alte întreprinderi li s-au alăturat, anul acesta, sporind la 500 numărul total al apartamentelor pe care s-au angajat să le construiască. Numărul acestora ar putea fi mai

tovarășul Ion PiS‘ audientele ținute in între-oamenilor muncii s-a năș-

DISPUNĂ DE SUMELE PĂSTRATE

repede cererile de locuințe ale oamenilor muncii din unitățile respective".Observația este întemeiată și considerăm că adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderile amintite și altele ar putea constitui cadrul propice discutării și rezolvării unor astfel de probleme.
„A venit vre

mea să con
struim și la noi acasă !“. Ia comuna Bolintin-Vale nu există familie in care să nu fie măcar un zidar, un dulgher. fierar-betonist sau alt meseriaș constructor. Este de mirare cum intr-o comună care nu dispune nici măcar de nisip s-a născut o asemenea frumoasă tradiție. Constructorii de aici sint nelip- siți de pe șantierele marilor obiective din Capitală sau din țară. Priceperea lor fără pereche este cunoscută și peste hotare, unde au durat edificii apreciate. Iată insă că a venit vremea să construiască și în comuna lor. ce va deveni curlnd o așezare modernă cu circa 13 000 locuitori. Primarul comunei, Gheorghe Petre, afirmă că indicațiile conducătorului partidului cu privire la urbanizarea comunei au găsit un puternic ecou in rindul cetățenilor. „Însăși dezvoltarea economică a comunei — in acest volumul producției-marfă de 220 milioane lei - schimbări corespunzătoare pe edilitar. Majoritatea caselor noi. dotate ca la oraș, s-au ___struit 367 de apartamente pentru petroliști. mecanici, alți specialiști, iar anul acesta urmează să se mai ridice 189 de apartamente — primele ce vor da contur noului centru al viitorului oraș. în amplasarea, proiectarea și construirea lor ne consultăm string cu cetățenii, cu deputății, cu delegații sătești. Si nu o dată propunerile lor au fost da mare ajutor". In spirit autocritic, primarul recunoaște că între realizări și tradiția de constructor nu este, deocamdată, o deplină concordanță. 1988 a lăsat o restanță de 12 apartamente, pe care consiliul popular le va construi in regie proprie, încă nu s-a făcut suficient pentru a-i determina pe cit mai multi bo- lintineni să se intoarcă acasă și cu locul de muncă. In 1990 sint de construit 400 de apartamente pentru care trebuie forță de muncă, iar ea este risipită prin țară. In fine, se pare că se va concretiza propunerea ca, in această comună de constructori de elită, liceul industrial cu profil petrolier să aibă și două clase de construcții, precum și o școală profesională. Cu astfel de probleme se confruntă și comuna Mihăilești. după cum a rezultat din convorbirea cu Gh. Crăciun, primarul comunei.Problema forței de pune doar în comuna Ea privește întregul gramul de dezvoltare _________larg front de lucru pentru constructori. Se ridică un spital județean cu 430 de locuri, o casă a științei și tehnicii pentru tineret, un hotel, un nou bazin de alimentare cu apă. o stație de epurare, un frumos complex de alimentație publică. Toate acestea, paralel cu dezvoltarea industriei și, bineînțeles, cu volumul important al construcțiilor de locuințe. Iată de ce problema asigurării forței de muncă pe șantiere stă permanent in atenția consiliului popular județean. In același timp, și in stilul de muncă au modificări. Preluind ce a tiv și rodnic in modul de na activitatea unităților

an. va trece impune plan sint con-

muncă nu se Bolintin-Vala. județ. Pro- deschide un

acestuiclauzei de impuși debricile scop.Introducerea ternicire se poate efectua către persoanele ce fac depuneripe humele altor persoane, dar numai cu prilejul emiterii instrumentului de economisire.In baza acestor împuterniciri, persoanele respective pot efectua în timpul vieții titularului orice operații de depuneri sau de restituiri din instrumentul de economisire respectiv, rea acestuia.O „Dispoziția introduce numai atit cu prilejul depunerii inițiale, cit și al unor depuneri ulterioare, în favoarea unui număr nelimitat de persoane fizice sau juridice. Cu prilejul introducerii dispoziției tes-

inclusiv lichida-testamentară" se de către titular.

tamentare, titularul poate menționa și cota din sold ce se va atribui fiecărei persoane indicate de el.Dispoziția testamentară acționează numai după decesul titularului, iar persoanele împuternicite in acest scop pot să dispună de sumele economisite, inclusiv de do- binzile și de cîștigurile cuvenite, pe baza prezentării libretului de economii sau indicării numărului contului curent personal șl a certificatului de deces al titularului.în cazul în care titularul nu indică unităților C.E.C. cui să i se restituie soldul economiilor după decesul său, de sumele respective pot dispune moștenitorii legali sau testamentari pe baza și în limitele stabilite prin certificatul de moștenitor sau de hotărirea judecătorească definitivă.

intervenit fost pozi- a coordo- cons tractoare. consiliul popular județean a luat măsuri de prevenire a neajunsurilor : munca s-a concentrat la mai puține obiective, ce pot fi — și sînt — urmărite și controlate; actele de indisciplină constatate nu mai sint tratate cu toleranță ; a fost a- doptată o metodă mai eficientă în asigurarea materialelor : deplasările la furnizori au înlocuit „tirguielile" scrise sau vorbite la telefon : ședințele de comandament sint scurte $1 eficiente, repartizarea pe obiective a factorilor de răspundere este înțeleasă ca o implicare in rezolvarea pină la capăt a problemelor. Sint premisele îmbunătățirii stilului de muncă al consiliilor populare evidente adaptare obiective rloadele anterioare.
premisele muncă al din acest județ, ale unei și necesare dinamizări, de la cerința îndeplinirii unor mult sporite față de pe-

Rodlca ȘERB AN
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PUTERNIC STIMULENT PENTRU MUNCA MAI BUNA,
PENTRU PRODUCȚII AGRICOLE MAI MARI

Măsurile privind mărirea fondului de I în natură

Calitate, numai produse
de cea mai bună calitate!

Posibilități sporite de a crește 
mai multe animale in gospodăria 

personalăJoi dimineață eram în ferma zootehnică pentru a da o mină de ajutor la realizarea unui siloz și a unui filtru sanitar, acestea fiind cîteva din acțiunile de modernizare desfășurate in sectorul de creștere a animalelor din C.A.P.-ul nostru. Cu acest prilej, la un aparat de radio portativ al unui zootehnist am auzit la radiojurnalul de la ora 7 de măsurile propuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu și. aprobate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind creșterea cantității de produse destinate retribuirii in natură a cooperatorilor. Fără îndoială, mărirea cantității de cereale, de legume puse la dispoziția cooperatorilor este posibilă datorită realizărilor importante, producțiilor mari obținute în agricultură. De pildă, deși în anul trecut, după cum se știe, agricultura județului Botoșani a cam fost vitregită de. natură, C.A.P.-ul nostru și-a asigurat producții de seamă la citeva culturi de cîmp, iar la floarea-soarelui. cu o producție de 3 620 kg la hectar, candidează la titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Eu personal am cules în toamna anului trecut peste 10 000 kg porumb știuieți la hectar și peste 28 000 kg de cartofi.Recoltele pe care le realizăm, de . la an la an tot mai mari, creșterea veniturilor noastre și modernizarea satelor constituie, in fapt, cel mai convingător argument care demonstrează justețea politicii parti-

dului de cooperativizare a agriculturii, proces revoluționar de la începutul căruia se împlinesc 40 de ani, avantajele agriculturii socialiste.La adunarea generală a cooperatorilor din comuna noastră, la care am participat incepirld de la amiază, am vorbit cu ceilalți consăteni și tovarăși de muncă despre aceste măsuri îmbucurătoare care vin in sprijinul țăranilor, asigurindu-ne condiții mai bune de viață și care totodată ne stimulează și mai mult pentru a munci mai bine și mai spornic. Cu toții făceam fel de fel de socoteli și calcule, mai ales asupra faptului că, dispunind de mai multe produse agricole, vom putea crește mai multe animale și în gospodăria personală. De exemplu, in familia mea mi-am propus ca în acest an să cresc de două ori mai mulți viței și porci, să în- treiesc numărul de păsări de curte. Așa cum vorbeam cu consătenii mei inainte de a incepe adunarea generală o mare general Nicolae statornică pe care o poartă ridicării continue a bunăstării oamenilor muncii din agricultură și il asigurăm că vom realiza producții perioare.
Paulin CRISTESCU 
cooperator in ferma nr. 1, 
C.A.P. Curtești, județul Botoșani

monstrat că atunci cind acționezi ca un adevărat gospodar, cu dragoste cred decit s-ar obținute sint pe măsura faptelor, a muncii prestate. în unitatea noastră sint multe familii legate de preocupările tradiționale gospodărești, care se străduiesc să muncească mereu cit mai bine, cit mai organizat. Ne bucurăm desigur cu toții că unitatea noastră se numără printre fruntașii județului. Pentru rezultatele obținute la lapte am fost distinși cu titlul de ,.Erou al Noii Revoluții Agrare", iar anul acesta îndeplinim condițiile de a dobindi un nou titlu. Eu am obținut in sectorul meu o producție de 6 400 litri lapte pe cap de vacă, alte frumoase rezultate care mi-au fost răsplătite pe deplin. Împreună cu familia mea am primit pentru munca prestată peste 600 kg griu și 740 kg porumb știuleti, precum și alte ciștiguri în bani. Desigur, in condițiile noilor îmbunătățiri ale sistemului de retribuire in natură a produselor agricole, muncind mai mult, mai bine putem ciștiga pe măsură, in deplină concordanță

față de tot ceea ce faci, și că in zootehnie, mai mult în oricare alt sector, nici nu putea altfel. și rezultatele
cu eforturile depuse. în ceea ce mă privește mi-am făcut un calcul și am constatat că, organizindu-mi mai bine activitatea. aș putea primi pentru munca pe care o voi desfășura in acest an peste 850 kg griu și mai mult rumb știuieți. La ciștiga și ceilalți aceasta presupune producțiile, și în multe lucruri bine. Nu numai în zootehnie, unde lucrez eu. ci in toate sectoarele cooperativei noastre cîștigurile obținute vor fi mult mai «mari in condițiile în care vom realiza lucrări agricole de calitate, vom înlătura neajunsurile care ne mai țin în loc.Sintem profund recunoscători secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru marea sa contribuție adusă la dezvoltarea și modernizarea agriculturii, pentru grija permanentă pe care o manifestă pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului.

de 1 000 kg po- fel ca mine pot cooperatori. Dar să creștem mult această privință pot fi făcute mai

Vasile GISCA
cooperator, C.A.P. Poarta Albă, 
județul Constanța

a cooperatorilor, purtăm recunoștință secretarului al partidului, tovarășul Ceaușescu. pentru grija
su-

Avem multe rezerve de mărire 
a producției și deci a retribuțiilorAm aflat cu mare bucurie și mulțumire de noile măsuri privind retribuirea in natură și imbună- tățirea actualului sistem de retribuire in acord global in cooperativele agricole de producție stabilite de Comitetul Politic Executiv, la propunerea mult stimatului nostru conducător de partid și de țară, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aceste măsuri, cu totul deosebite, arată grija permanentă a( statului nostru, a , . secretar general acordată turii, grijă față de cei ce pămintul.Anul trecut cooperativa Tunarii Vechi a obținut o ție medie de 9 530 kg porumb știuieți la hectar. Este o producție mulțumitoare față de condițiile vitrege ale anului trecut, dar dacă respectam tehnologiile obțineam mult mai mult. Echipa mea a obținut pe o tarla de 30 ha aproape 19 000 kg porumb știuieți. Pentru că am irigat mai bine cultura. Altfel spus, muncești bine, obții producții bune, ești retribuit bine. Eu chiar joi, 9 februarie, am primit porumbul, in funcție de normele făcute și de producțiile medii pe cooperativă. Am pus in hambar cele aproape 700 kg de_ porumb ce mi-au revenit mie, plus 742 kg partea de retribuție în natură soțului, și el cooperator, și a mei. pensionară cooperatoare.

partidului și tovarășului agricul- luereazăagricolă produc-

ama-La

Ca să primești mult, 
trebuie să produci mult!

Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, ridicarea calității reprezintă o problemă fundamentală a înfăptuirii obiectivelor dezvoltării economice intensive in actualul cincinal. în cadrul dezbaterii organizate de redacție cu' specialiști din activitatea comercială și de lă foruri de resort („Scihteia" din 8 și 9 februarie a.c.) au fost înfățișate experiențe, probleme, soluții privind îmbunătățirea participării compartimentelor de aprovizionare și desfacere la efortul general al întreprinderilor pentru asigurarea calității produselor. în ultima parte a dezbaterii prezentăm opiniile exprimate in legătură cu calitatea contractului economic și implicațiile acestuia asupra calității producției.

toate acestea se mai adaugă producția bună de porumb și legume pe care am obținut-o pe lotul personal. La adunarea generală ce am ținut-o zilele trecute m-am angajat ca. împreună cu cei 40 de cooperatori din echipa mea, să obținem minimum 15 000 kg porumb la hectar și să depășim numărul de 150 norme planificate. Eu. de exemplu, voi tace cel puțin 250 de norme. Am pregătit bine campania de primăvară, am" amplasat mai .. bine cultura de porumb față de anul trecut. Noile măsuri stabilite de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne stimulează foarte mult pentru că vom primi mai multe produse, cu o singură condiție : să dăm mai multe prașile și mai multe udări și să lucrăm mai cu răspundere pămintul, nu ca anul trecut, cind nu toți : lucrăm bine.Noile noștințaPentru aceste măsuri mulțumesc din adincul inimii tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru noua dovadă a grijii peratori.

s-au omorît cu munca. Dacă bine, sintem retribuiți maimăsuri au fost aduse la cu- . tuturor cooperatorilor.
față de țăranii coo-
BUCĂȚEA
C.A.P. Tunarii Vechi,

Marqareta
cooperatoare, 
comuna Poiana Mare, județul Dolj

La avantaje mari, răspunderi 
mai mari din partea noastră, 

a cooperatorilorPropunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind mărirea fondului de cereale destinat retribuirii in natură ne-a umplut inimile de bucurie, această măsură fiind încă o dovadă a grijii pe care iubitul nostru conducător ne-o poartă nouă, celor care lucrăm in agricultura cooperatistă. Totodată, este un stimulent și un îndemn de a munci mai bine, cu mai multă hotărîre pentru a obține recolte mai mari, în cooperativa de la noi, din Gîrbovi, in ultimii ani au fost formații și ferme care au realizat peste 8 000 kg grîu și 20 000 kg porumb știuieți la hectar, producții pentru care s-a depus multă muncă, dar și pricepere profesională din partea specialiștilor. Mărirea fondului de cereale destinat retribuirii in natură va contribui • la creșterea nivelului nostru de trai. Am făcut o socoteală simplă. Dacă noi vom realiza o producție medie de 8 500 kg grîu la hectar pe cele 1 000 hectare, pentru retribuirea in natură vor rămîne, cu 14 la sută, in C.A.P. aproape 1 200 tone de griu; iar la porumb, producția medie la hectar de 20 000 kg știuieți, pe cele 1 500 ha cite le avem an de an in cultură, ne va aduce nouă, țăranilor cooperatori din Gîrbovi. 4 200 de tone. Toate aceste cantități vor fi împărțite in funcție de munca șl rezultatele fiecăruia. Pentru a ne bucura de aceste importante îmbunătățiri ale retribuirii in natură trebuie ca noi să ne realizăm producțiile și să valorificăm la fondul centralizat al statului cantități sporite de grîu și porumb, să dau exemplu familia formată din două brațe de

2 copii în întreținere — elevi și un pensionar.primi, în afara celor și 750 kg porumb, alte plimentare. Practic, realizez 500 de norme primi in plus 4 kg porumb și 2 kg griu pentru fiecare normă. în acest fel, in hambarul meu vor intra încă 2 000 kg porumb și 1 000 kg griu. De pe lotul pe care îl am in folosință voi realiza cel puțin 2 000 kg porumb, precum și cantitățile necesare de floarea-soarelui pentru ulei și sfeclă pentru zahăr. în aceste condiții voi avea cerealele necesare unei vieți Îmbelșugate, avind posibilitatea să cresc in gospodărie cel puțin doi porci și 40— 50 de păsări.Mărirea fondului de retribuire în natură, alături de alte numeroase avantaje de care se bucură cooperatorii. confirmă forța agriculturii socialiste, drumul ei de mari împliniri pe parcursul celor patru decenii de la inițierea de către partid a procesului de cooperativizare. Toate acestea ne îndeamnă să muncim cu toată răspunderea pentru continua dezvoltare și întărire a proprietății cooperatiste.Pentru noi. țăranii cooperatori, este o mare îndatorire de a munci mai bine, în ordine și disciplină, făcind lucrări de calitate și la timpul potrivit. Numai in acest mod vom face prin fapte dovada dragostei și prețuirii pe care o purtăm iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel care se îngrijește mereu de binele țării și bunăstarea poporului.

Pentru noi toți vom 750 kg griu cantități su- eu cu soția pe an și voi

Am mea, muncă,
Ion NEGOITĂ
țâran cooperator,
ferma 2 vegetala, C.A.P. Gîrbovi, 
județul Ialomița

Ciștiguri pe măsura eforturilor
depuse1952 șiSint cooperator din anul de atunci lucrez, împreună cu familia mea, in sectorul zootehnic, la lotul agricole că, experiența acumulată au de-de vaci al cooperativei Poarta Albă. Anii de mun-

Noi. toți cei care muncim în drul C.A.P. Sintandrei, vedem aceste măsuri de stimulare . puternică a muncii noastre o dovadă grăitoare a grijii pe care partidul nostru. secretarul tovarășul Nicolae poartă dezvoltării bunăstării tuturor locuitorilor satelor. Avem convingerea că aceste măsuri pornesc de la rațiuni economice și sociale profunde, de fapt de la cerința de a ridica activitatea din agricultură la nivelul exigențelor actuale și de aceea ele sint de natură să mobilizeze și mai puternic toate forțele de la sate spre realizarea unor producții vegetale și animaliere tot mai mari.Ca orice gospodari, noi. Înainte de a ne face calcule care să ne arate cu cit vom ciștiga mai mult, chibzuim acum să vedem cum să ne organizăm mai bine muncim pentru a reuși mult producțiile, pentru de înțeles, pentru a mult, trebuie să produci ___ _ ____ „Mult numai din mult poate veni. Anul trecut am obținut producții medii la hectar care au depășit 8000 kg griu și orz. iar la porumb peste 2 vagoane știuieți. Răsplata muncii noastre se regăsește în veniturile mari in bani pe care le-am obținut, dar și in cantitățile ’de cereale și legume ce ne-au revenit drept plată in natură in conformitate cu reglementările de pină acum. Noile măsuri de îmbunătățire a retribuirii muncii în acord global, mai ales în ceea c6 privește plata in natură, vin însă să ne cointereseze intr-o muncă și mai bună, in realizarea unor producții și mai mari. Aceasta atit pentru dezvoltarea și pe mai departe a avuției cooperativei noastre, dar și pentru sporirea bunăstării fiecăruia dintre noi.Noi sintem în familie 4 persoane. Soția împreună cu mine lucrăm in sectorul vegetal, feciorul cel mare este mecanizator, iar cel mic elev. Toți patru am lucrat și , in anul trecut in cooperativă, angajînd in acord global anumite suprafețe cultivate cu cereale, plante tehnice și legume. Este evident că eu și soția am executat marea parte a volu-
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său general. Ceaușescu, o agriculturii,

și cum să să sporim că. e lesne primi mai mai mult.

mului de lucrări, dar ne-au ajutat și cei doi băieți. Așa ne gindim să lucrăm și in acest, an. cind ne-am propus să angajăm in acord global 3 ha porumb. 2 ha sfeclă. 2 ha cînepă, 1 ha cartofi. 0,5 ha legume. Adunind și trăgind linie, rezultă că la suprafețele angajate in acord global și la nivelul producției ce urmează să. o realizăm <> corespunde un volum total de peste 900 norme fizice, ceea ce raportat fie și la valoarea atinsă de noi in acest an conduce la realizarea unui venit total de aproape 80 000 lei. Cit privește plata in natură, prin noile reglementări nouă ni se garantează plata unei cantități de 1 200 kg cereale, la care, evident, se adaugă sporurile de cîștig in natură in funcție de randamentele obținute la hectar. Astfel, de pildă la porumb, unde, așa după cum arătam, am angajat in acord global 3 ha, ne propunem să obținem in acest an. pe suprafața respectivă. o producție totală de 60 tone porumb știuieți. Conform reglementărilor in vigoare, plata in natură ce ne revine nouă este de 8.4 tone. Evident că din aceasta o parte se redistribute celorlalți membri cooperatori, care fie că nu lucrează in acest sector, fie că sint pensionari. Din calculele sumare pe care le-am făcut acum rezultă insă că familia noastră va primi la încheierea acestui an agricol, drept plată în natură, o cantitate totală de cereale de peste 4.7 tone, la care se adaugă 2 tone porumb și griu realizate pe lotul personal. Este vorba de o cantitate cu aproape 40 Ia sută mai mare decit ce am obținut în anul trecut, cantitate care bineînțeles va fi folosită în cea mai mare măsură pentru creșterea și îngrășarea unui număr mai mare de animale.pornind mative. privind pe carecu statul, ne vom putea onora in întregime obligațiile asumate față de stat.

De fapt, de la aceste calcule esti- ne facem acum alte calcule suplimentarea contractelor le-am încheiat pină acum avînd o bază sigură că
BAS Iosif
țăran cooperator, C.A.P. Sintandrei, 
județul Bihor

(Urmare din pag. I)plan superior experiența acumulată pină acum, metodele de organizare și gestionare aplicate in acest domeniu. condițiile tehnice create, introdueîndu-se o ordine exemplară, o disciplină desăvirșită in circulația acestora, care să fie intru totul identice, ca importantă și- organizare, cu cea a materiilor prime, materialelor și produselor finite. Astfel, nici o unitate economică nu are dreptul să utilizeze decit cantitățile strict repartizate de materiale refolosibile. chiar dacă acestea provin din propria activitate, revendicindu-i obligația de a preda Ia unitățile de recuperare orice cantități rezultate peste consumul stabilit.In acest sens, pe fiecare domeniu de activitate au fost stabilite sarcini precise încă din primele zile ale acestui an. De asemenea. au apărut reglementări in legătură cu modul de colectare și readucere in circuitul economic a oțelurilor aliate. lată insă că. in luna ianuarie, se consemnează o serie de nerealizări ale sarcinilor stabilite. Astfel, la recuperarea elementelor de aliere din otelurile și fontele aliate, de exemplu. planul a fost îndeplinit numai in proporție de 46.2 la sută la nichel, 37,5 la sută la feromolibden, 61,1 la sută la ferocrom, rămîneri in urmă consemnindu-se și la cupru, alamă, bronz, zinc, aluminiu. Restanțele se localizează mai ales într-o serie de unități din sub- ordinea Ministerului Industriei Metalurgice. Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerului Industriei Electrotehnice.De reținut este și faptul că, în contradicție cu prevederile legii, a- numite unități din economie au consumat in luna ianuarie materiale refolosibile fără repartiție sau peste cantitățile repartizate. Citeva exemple : întreprinderile mecanice de material rulant din Cluj-Napoca, Pașcani și „GriVița roșie" din Capitală, împreună au consumat în plus 35,8 tone cupru. „Inox“-București — 3 tone zinc, întreprinderile electro- centrale Oradea, Roman și Turceni — 7,9 tone de cupru refolosibil, deși '

a

unn-aveau dreptul să consume nici gram.Față de asemenea abateri de disciplina de plan, actualele rei mentări sint deosebit de consumul elementelor de aliere, al feroaliajelor refolosibile și al metalelor neferoase se face in limita repartițiilor emise de coordonatorii dc balanță. în consecință, cotele titularilor de plan pe perioadele următoare vor fi reduse cu cantitățile consumate fără repartiții sau peste limitele aprobate (inclusiv consumul

la :gle- severe :

REDACȚIA : Jn tara noastră, le
gea contractelor economice cuprinde 
prevederi importante pentru asigu
rarea calității produselor ce se li
vrează. Cum se regăsesc aceste pre
vederi in practică, în ce măsură 
contractul economic reprezintă o 
pirghie pentru îmbunătățirea nive
lului calitativ al produselor 1Carmencita Arusoaie, director comercial al intreprinderii „Electronica" : O prevedere a legii contractelor economice — aceea a posibilității ce se oferă beneficiarului de a efectua control de calitate chiar pe fluxul— s-apentru pentru căm. puncte . .de verificare a calității la furnizori. Ceea ce că vom zătoare dul lor. servațiile pe care le facem nu numai la recepționare?i mărfii — cind ar putea f: tardiv ! — ci chiar in timpul desfășurării procesului de fabricație. Desigur, nu este comod pentru nici una din părți, dar sintem de părere că prevezi decit să menținem zori pentru calității decit nu poată lucra cu garanția calității.Ocfaviana Taraza. director comercial al Centralei industriale de electronică și tehnică de calcul : Controlul pe fluxul de fabricație al furnizorului este, intr-adevăr, deosebit de eficient pentru propagarea calității in amonte, dar mă întreb dacă întreprinderile furnizoare nu ar fi fost din centrală, ar includă in contract mod de verificare ?Julien Bratu. șeful tului de asigurare și control al calității în Centrala industrială de electronică și tehnică de calcul : Probabil că da, legea este clară în acest sens, apar insă impedimente de ordin tehnic:, cum anume să verifici, de exemplu, calitatea fabricației la o unitate siderurgică ? De aceea sint de părere că ar trebui să se proiecteze — de către specialiști — tehnologii, procedee care să permită aplicarea reală și extinsă a acestei prevederi legale. în general Insă in contracte este necesar să fie prevăzute cu toată precizia condițiile pe care le solicită beneficiarul pentru marfa respectivă — ceea ce nu se intimplă întotdeauna. uneori nicimăcar beneficiarul nu știe exact ce dore^gjț,k- ,Ținind seama de specificul de producție al unităților centralei noastre — produse ale tehnicii de virf — sint necesare materii prime și componente de înalt nivel calitativ, de cele mai multe ori in cantități reduse. Una din unitățile producătoare de echipament electronic — societatea mixtă „ROMCONTROL DATA"— a adoptat un sistem de alegere afurnizorilor in funcție de capabili- tatea procesului de fabricație al a- cestora. Dacă un furnizor nu poate realiza componentele solicitate la parametrii ceruți, el este cat*...........................in limbajul asigurării calității se apelează la alt producător, păcate, pentru centralei greu de repartiții aceea se

de producție al furnizorului dovedit deosebit de utilă, atit întreprinderea noastră, cit și furnizorii pe care îi verifi- Am stabilit. prin contract, de control și proceduri clarene dă un plus de certitudine primi componente corespun- calitativ. Furnizorii, la rin- sint in măsură să afle ob-
este mai eficient să să constați și preferăm zece oameni la furnî- controlu] pe flux al ca mult mai multi să

fi acceptat să un asemeneacompartimen-

„descalifi- folosind un termen consacrat- și Din celelalte unități ale procedeul este mult mai aplicat : schimbarea unei este dificil de obținut, de ajunge uneori la situația paradoxală in care furnizorul este cel care... descalifică produsele beneficiarului său I
REDACȚIA : Cum poate fi evitată 

o asemenea nedorită situație, in care 
nu este propagată calitatea, ci lipsa 
acesteia ?Paul Joița. cercetător științific la Institutul național de metrologie : Aici este vorba de aplicarea siste
rarea tuturor resurselor de asemenea materiale refolosibile rezultate din procesele tehnologice, din dezmembrarea mijloacelor fixe casate și din activitatea de întreținere și reparații și să le selecționeze pe mărci sau grupe de mărci cu aceleași e- lemente de aliere sau pe sortimente de metale neferoase încă de la locul dc proveniență. Nu trebuie admisă nici o justificare cum că ar fi greu de identificat deșeurile din- tr-o anumită marcă sau sortiment de metal sau că această activitate

mului de asigurare a calității în in- săși acțiunea de contractare. Mai întii, beneficiarul este dator să-și definească foarte exact cerințele, pentru ca apoi producătorul să analizeze fezabilitatea contractului. Uneori se intimplă că mai întii se semnează contractul și abia apoi se constată imposibilitatea tehnică a realizării obligațiilor asumate. Așa ceva nu ar fi posibil dacă metodologia de întocmire și avizare a contractelor — parte integrants a sistemului de asigurare a calității — ar stabili precis atribuții și răspunderi atit pentru compartimentele financiare și comerciale, cit și pentru cele tehnice de producție ale întreprinderii, in așa fel incit semnătura pe contract să fie un angajament real.
ce pe la

• Calitatea contractului, o problemă secundară ? ft De este „incomod" controlul flux efectuat de beneficiar producător ft Un paradox tolerat : nu beneficiarul îl „descalifică" pe furnizorul incorect, ci?., furnizorul iși impune punctul de vedere ! ft Un arbitru recunoscut ai calității : sistemele internaționale de certificare ® „Furcile caudine" ale sistemului de asigurare a calității
cum, de altfel, prevede legea, și nu formal, cum se mai intimplă in realitate, Pe plan mondial există chiar tendința ca beneficiarul să sprijine din punct dc vedere tehnic furnizorii săi ; așadar, nu numai să solicite materiale și componente de malt nivel, ci să ofere soluții pentru realizarea lor in condițiile tehnice și calitative dorite și necesare.Julien Bratu : în unitățile centralei noastre se încearcă, intr-adevăr, ca prin sistemele de asigurare a calității să cuprindem și aspectele legate de calitatea contractării. Simțim însă nevoia unor proceduri de lucru care să fie respectate — în spiritul strict al legislației.— și in afara centralei. Sistemul de asigurare a calității se implementează de sus in jos. de aceea organele de sinteză ar trebui să se implice mai mult în adoptarea unor reglementări unitare, care să ridice calitatea activității de contractare — ca parte integrantă a realizării unei producții corespunzătoare.

REDACȚIA : -Dacă pină de au
rind .relațiile comierciale iuțer.națirfȚ 
nale se bazau pe încercări, pe recep
ția bucată cu bucată, eșantion cu 
eșantion, asistăm in prezent la o 
„complicare" sensibilă a măsurilor 
precontractuale ce vizează asigura
rea si certificarea calității produse
lor. Care sint principalele măsuri din 
această categorie ? Cum sint ele apli
cate in țara noastră ?Alexandru Cordașevski, inspector

general în Inspectoratul General c Stat pentru Controlul Calității Pre duselor : O metodă aplicată deja: c succes în multe țări industriale, si cialiste și nesocialiste, este aceea sistemelor internaționale de certif care a calității produselor. Român: participă la un numai’ destul < redus de asemenea sisteme, cu ar fi. de exemplu, cel al C.E.E. O.N.U. privind omologarea vehici lelor cu motor, cel al Asociației ei ropene a liberului schimb, in dorm niul Sint plin rior rea merciale este condiționată și de pai ticiparea la un număr sporit d asemenea sisteme. în acest scc trebuie adoptate mai multe măsui de ordin organizatoric, între car cea mai importantă este constituire unor laboratoare acreditate, care s elibereze certificate de calitate pen iru diferite produse. Aceste labors toare trebuie să îndeplinească cor diții stabilite prin norme internațic nale : totală independență față d producător, distribuitor și cumpără tor. aparatură adecvată și person? calificat etc. Organizația Internațic nală de Standardizare a elabors mai multe documente normative - prescripții generale pentru accept? rea organismelor de control, a orga nismelor de certificare, a laboratoa relor de încercări .și altele — ia acțiunea se desfășoară și in prezenIonel Pitiș, director comercial s întreprinderii „Steaua electrică Fieni : Anumite categorii de prod’: se nici nu se mai pot exporta dacă e nu sint certificate de un laboratc acreditat pe plan internațional. Est o problemă cu care s-a confrunt; și întreprinderea noastră cind a îr ceput exportul de becuri auto. î prezent, un laborator din Timișoar este afiliat la .regulamentul europea1 in cauză, iar acesta elibereă&ă certi ficatele de tip necesare.Carmencita Arusoaie : Este și ca zul televizoarelor noastre, care a fost testate și certificate de labora toare din Marea Britanie, R.F.G Statele Unite. Legislația multor țăi nu permite contractarea dacă nu s certifică in prealabil produsul i Cauză de laboratoare recunoscute. ( condiție importantă a certificării, p lingă obișnuitele încercări ale pro duselor, este aceea ca producătorii să facă dovada aplicării unui sisten complet de asigurare a calității, ii conformitate cu normele Organiza ției Internaționale de Standardizare
REDACȚIA : Ceea ce arată c 

drumul spre contractare trece tot ma 
mult prin „furcile caudine" ale tis 
ternului de asigurare a calități 
Probabil, că nu este prea indepăr 
tată ziua cind. nici pe plan interna 
țional. nici național, nu se va mc 
vorbi despre producție, despre con 
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ridicare a nivelului tehnic si călită 
tiv al produselor să nu surprind: 
nepregătite 
nu mai cele 
din întreaga

controlului medicamentelor et sisteme ce și-au dovedit di eficiența pentru comerțul exte al țării noastre, iar amplifier in continuare a legăturilor cc

unitățile economice, ni 
din ramuri de virf, c 
economie românească.Din dezbatere s-au desprins unele propuneri vității in domeniul relațiilor economice intre creării unor condiții organizatorice îmbunătățite tații produselor. Le redăm succint :• Stabilirea in sarcina coordonatorilor de balanță a obligației de a analiza și repartiza resursele și in funcție de cerințele de ordin tehnic și calitativ formulate de unitățile utilizatoare.• Perfecționarea sistemului de elaborare și avizare a standardelor in vederea asigurării îmbunătățirii reale a calității produselor fabricate• întărirea rolului bazelor de aprovizionare tehnico-materialâ privind asigurarea nu numai cantitativă, clar și din punct de vedere calitativ a materialelor asigurate prin acest sistem.• Îmbunătățirea- sistemului de cointeresare a colectivelor pentru ridicarea calității produselor.• Organizarea introducerii pe scară largă a calității produselor.• Reglementarea printr-un act normativ sistemelor moderne de asigurare in întreaga economie.

cate individual cu simbolul mărcii de oțel sau al procentului de elemente de aliere pe care le conțin.Ce se intîmplă mai departe ? Mai întii se organizează o strictă evidență gestionară a acestor resurse. Materialele refolosibile feroase aliate și ■ cele neferoase, recuperate pe mărci sau grupe de mărci cu aceleași elemente de aliere sau pe sortimente, vor fi transportate de la locul de proveniență, pentru a ti păstrate, intr-un depozit central al unității, in boxe, buncăre, conteine-
Resursele materiale refolosibile
deplin valorificate în producție!

propriu), iar persoanele vinovate vor fi sancționate potrivit legii.O altă problemă nerezolvată încă pină acum, la sfirșitul primei decade a lunii februarie, și care explică intr-o anumită măsură nerealiză- rile sau abaterile de la sarcinile de plan la care ne-am referit, este a- ceea că unele ministere și centrale nu au desfășurat, in mod operativ, sarcinile de predare și de consum pe unitățile din subordine și, ca atare, nu s-au încheiat contracte economice Ia o serie de materiale refolosibile, printre care și cele din categoria metalelor neferoase și oțelurilor aliate.Care sint deci principalele măsuri care trebuie luate neintirziat, in spiritul actualelor reglementări legale, pentru intensificarea recuperării și valorificării oțelurilor aliate și metalelor neferoase refolosibile. pentru instaurarea ordinii și disciplinei în gospodărirea acestor valoroase resurse în fiecare întreprindere, la fiecareîn tuat sint
loc de muncă ?primul rind. se cuvine accen- faptul că unitățile economice obligate să organizeze recupe-

ar fi prea migăloasă. Așa cum știe să ridice de la magazie un profil sau o foaie de tablă de o anumită marcă, fiecare maistru este dator să urmărească nu numai ce repere se obțin din acestea, ci și ca toate resturile rezultate să fie depozitate intr-un container inscripționat cu marca sauDeci, buie să teinere, ționate cite sortimente de metale neferoase se utilizează, fie că este vorba de cantități de ordinul sutelor de tone sau de citeva kilograme. Același regim gospodăresc se aplică și spânului, bavurilor, ștanțaturii etc., fiind interzisă nu numai amestecarea șpanului de oțel-carbon cu cel de oțel aliat, ci și a celor de oțeluri aliate care conțin elemente de aliere diferite. De asemenea, în derea evitării posibilităților de mestec, materialele refolosibile roase aliate in bucăți mari — de exemplu, lingouri și semifabricate rebut, piese turnate, cilindri de laminor, axe, arborii — vor fi mar-

sortimentul de proveniență, în fiecare întreprindere tre- existe atitea tipuri de con- butoaie și recipiente inscrip- cîte mărci de oțel aliat sau

ve- a- fe- ca,

re, butoaie, separat pe fiecare marcă. grupă de mărci sau sortimente. Bineînțeles, manifesțindu-se aceeași grijă pentru evitarea amestecării, ele vor fi prelucrate prin mărunțire, bri- chetare, balotare etc. înainte de a fi utilizate conform destinațiilor stabilite.O regulă se cuvine reținută cu e- xactitate : unitățile care au dreptul să consume in producția proprie a- n.umite cantități bine determinate de metale refolosibile sint stabilite prin reglementările legale. Nici o altă unitate nu are dreptul să le utilizeze, chiar dacă aceste materiale refolosibile provin din propria activitate. De asemenea, cu excepția cazurilor expres prevăzute în reglementările legale, în care asemenea resurse, refolosibile sint livrate direct la anumiți beneficiari, orice cantități de materiale metalice refolosibile se predau la întreprinderile specializate pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile. Și pentru a nu exista dubii în legătură cu respectarea regulilor de sortare, de evitare a amestecării și de evidență la care ne-am referit, este

de perfecționare a acti- mtreprinderi in sensul pentru asigurarea cali

a sistemelor de certificarea calității in a obligativității aplicării toată industria orizontală.
Corneliu CARLAN 
Euqen RADULESCU

că livrarea execută in lot cuprin-important să se rețină metalelor refolosibile se loturi omogene, fiecare zî.nd o singură marcă sau grupă de mărci cu aceleași elemente de a- liere sau pe sortimente de metale neferoase, însoțite de buletin de a- naliză și certificat de calitate.Desigur, o asemenea activitate gospodărească. deși mai pretențioasă, mai laborioasă, este profitabilă pentru gestiunea fiecărei Întreprinderi, intrucit prețurile <le valorificare ale metalelor refolosibile sortate in modul arătat sint superioare prețului practicat pentru fierul nuit. După cum orice stitute contravenție.Se cuvine remarcat reguli se aliniază, deopotrivă, unitățile producătoare și beneficiare, unitățile specializate in reparații și dezmembrări de fonduri .fixe, întreprinderile de recuperare a materialelor refolosibile. inclusiv in privința metalelor colectate de la populație. Pentru fiecare livrare de o- țeluri aliate sau metale neferoase, fiecare unitate primește o adeverință de predare, cu care face dovada că și-a îndeplinit obligațiile ce îi revin limpede justifica față de tele de reglementările legale in acest domeniu. Economia națională dispune de cantități importante de elemente de aliere, feroaliaje și metale neferoase. pentru procurarea cărora s-au făcut mari eforturi. Tocmai de a- ceea trebuie să le gospodărim cit mai rațional, să nu lăsăm nimic să se irosească 1Ținind seama de însemnătatea cu totul deosebită a acestei acțiuni, intr-un ciclu de articole ziarul „Sein* teta" va urmări, împreună cu specialiști în domeniul recuperării .materialelor refolosibile, modul în care se respectă prevederile reglementărilor legale, în care se acționează^»» vederea îndeplinirii riguroase a sarcinilor de plan în acest domeniu.

vechi obiș- abatere con-că Ia aceste

in acest domeniu. Este deci că nimeni și nimic nu pot atitudinea de indiferență materialele refolosibile, ac- indisciplină, abaterile de la

ft

A



I

AGINA 4 SCl NT El A —vineri 10 februarie 1989

faptele s-au petrecut astfel : un ectiv dintr-o prestigioasă unitate iversitară. alcătuit din cadre diptice. cercetători, specialiști din Jductie și cițiva studenți. a pus la net o soluție științifică de multă :me urmărită in eforturile mai gi de sporire a competitivității ei mașini cu o înaltă complexitate mică. Firesc, soluția, o dată defi- îvată. a fost înaintată întreprinde- industriale cu care respectivul in- tut de invătămînt superior stator- ■ise fructuoase raporturi de colabo- e și care, bineînțeles, solicitase in aetate rînduri sprijinul cercetării iversitare în această privință. Răs- nsul producției a venit in urma ei „reflecții nostalgice" cu efecte elungite : „ce bine ne-ar fi căzut lutla cu cîteva luni în urmă !“ Dar. sfirșit. a ■.. Iar o dată recierile și gajamentul licăre, acum rea. firesc, luția să inclu- un parametru plimentar. de rrtură energe- ă. Firescul ii solicitări a st temeinic mo- •at prin faptul prioritățile de adernizare ale inei erau acum tele, chiar dacă ai vechile obiective. In lntimpina- a cărora venea inclusiv soluția in scuție, nu fuseseră abandonate. Răspunsul n-a căzut ușor pentru spectivul colectiv universitar de rcetare : prins, cum era. in inves- tarea altor teme, unele incluse ferm planul economic, ii venea cam sste mină să reia cercetările de la ipăt. o dată și poate incă și încă o ită, intr-o direcție care si ea ieșise n sfera preocupărilor imediate de rcetare. intr-un mod la fel de bine otivat ca și în cazul uzinei. Dar. in irșit. le-a reluat. Le-a reluat și, îpă un timp, le-a condus pină in inctul solicitat. A urmat o nouă indă de consultări, de astă dată ca •eliminării ale introducerii in fa- ■icație. După care lucrurile au ră- as limpezi. Numai că. intre timp, tii le-o luaseră cu mult înainte și, ungind la o soluție superioară, tre- iseră deja la aplicarea ei pe scară idustrială.Se poate spune, pe bună dreptate, i aceste fapte, cu deznodămîntul lor 1 tot. șe situează în limitele unui roces firesc. Spiritul de competiție fost și rămîne un factor esențial al ■eației științifice si tehnice, de care imeni nu are a se teme. A dori ori încerca să te situezi in afara lui r echivala. In multe cazuri, cu riscul e a forța uși de mult deschise. De ceea ne place să presupunem că ierderea suferită în competiția schi-- ită mal sus va fi compensată cel uțin printr-un apel la o mai acută lobilitate spirituală în viitor. Pentru

că de aici ni se pare că trebuie să fie căutată cheia problemei de fată. Timpul nu poate fi oprit de nimeni, fie că vrem sau nu viata iși urmează cursul și, in desfășurarea ei. o seamă de programări și prognozări se cer iarăși și iarăși revăzute, completate, aduse rapid la zi și înnobilate cu întreaga încărcătură a experienței colective. Și întrucît înalta mobilitate spirituală. întemeiată pe o mereu împrospătată apetență de cunoaștere, de gîndire prospectivă, de dialog și de confruntare a opiniilor, face ca spiritul competitiv să fie stimulat, anticipat, și nu aOceptat ca o fatalitate, tocmai o asemenea mobilitate, cu corolarul ei firesc — receptivitatea. este însușirea de căpetenie atit de necesară astăzi în raporturile de conlucrare dintre invătămintul supe-

tine întîietatea în privința vechimii exploatării cărbunelui din Valea Jiului și o pondere însemnată in acest sector al economiei naționale, s-a confruntat la un moment dat nu doar cu aspecte ale modernizării producției. ci mai ales cu o acută problemă de stabilitate a cadrelor. In datele ei generale, problema se află în curs de soluționare; dar prin însuși faptul că acum circa 48 la sută din efectivul tuturor angajaților au o vechime in jur , de doi ani. iar din total 23 la sută lucrează aproximativ numai de șase luni, că dintre minerii calificați 32 la sută au o vechime mai mică de cinci ani. se înțelege că eforturile de modernizare a exploatării cărbunelui comportă acum o altă configurație.- cu alte priorități decit cele prognozate si programate anterior.

gradulca detire al tuturor angajaților. receptării informației științifice parte inseparabilă a activității producție, aspirațiile profesionale și înclinațiile muncitorilor, timpul consumat in întreprindere și nu mal puțin condițiile lor concrete de muncă. de viată, preocupările lor în familie și în societate. Deși asemenea obiective n-au figurat anterior în nici un plan de conlucrare între învăță- a de an- de de
creația

ve- . cu cu de i se ca

mint si producție, realizarea lor fost posibilă datorită serialului anchete sociologice în care s-a i gajat de îndată întregul colectiv 23 cadre didactice al catedrei științe sociale din institutul de mine, în frunte cu Septimiu Craus. șeful catedrei. Au rezultat astfel un dreptar neprevăzut, dar extrem prețios pentru întreaga acțiune perfecționare

Portretul țării în 
artiștilor plastici amatori

Modernizarea producției - obiectiv prioritar

a! cercetării in invățămîntul superior

rior. cercetare și producție. Pentru că tocmai ea poate transforma neprevăzutul. întîmplătorul. din praguri și încorsetări, in puncte de sprijin. în factori potențiali ai creației sociale în orizontul căreia situăm, și pe bună dreptate, raporturile de conlucrare de genul celor amintite.Argumente în sprijinul actualității acestor aprecieri ne-au fost oferite, o dată mai mult. în Valea Jiului, unde Institutul de mine din Petroșani este cunoscut de mai multă vreme ca o unitate prestigioasă a lnvătă- mintului nostru superior, cu o mare contribuție la modernizarea mineritului românesc. An de an. valoarea cercetării in regim de contract economic înregistrează aici o creștere substanțială, de aproape 20 la sută, iar tematica de cercetare se amplifică în concordantă cu cele mai noi preocupări de acest gen existente pe plan mondial și cu exigențele modernizării mineritului românesc. Dacă avem în vedere numai conceperea, proiectarea și construirea instalației de perforat mobile tip I.M.P.-2. trebuie să arătăm că prin mijlocirea ei potențialul de cercetare științifică al institutului a reușit să sporească viteza de săpare în abataje cu circa 25 la sută. Și asemenea exemple, devenite de acum clasice, pot fi amintite in număr mare.Iată însă că. în sfera de conlucrare a lnvătămîntului superior minier cu cercetarea și producția, a intervenit un fapt mai puțin prevăzut : întreprinderea minieră Petrila. care de-

Mai mult declt în alte cazuri, accentul cade aici pe stabilitatea cadrelor, dar și pe pregătirea și perfectionarea lor profesională, dată fiind acum experiența mai redusă a personalului muncitor. Și cum. în plus, Întreprinderea minieră Petrila se caracterizează prin condiții geotehnice dintre cele mai dificile (adincimi și presiuni ale straturilor de cărbune neobișnuit de mari, cu deformări accentuate), fată de care instalațiile tehnice se dovedesc a nu putea fi întru totul pe măsura cerințelor, apare cu atît mai limpede necesitatea unui nivel sporit de pricepere, de competentă profesională din partea celor ce lucrează în abataje.Unde putea găsi, într-un timp optim. întreprinderea minieră Petrila puterea de a tăia acest „nod gordian" dacă nu în colaborarea cu Institutul de mine din Petroșani ? Cum toti specialiștii acestei unități miniere sînt absolvenți ai institutului amintit. Împreună cu care au soluționat an de an importante probleme tehnice, le-a fost relativ la indemină să elaboreze un plan cuprinzător de perfecționare în primul rînd a pregătirii inginerilor. care, la rindu-i. să declanșeze și să asigure un amplu proces de pregătire și de perfecționare a tuturor angajaților. Dar. pentru ca acest pian să fie pus neîntîrziat și cu real folos în aplicare, se cereau mai întii a fi bine cunoscute, in amănunt și în ansamblul lor, nivelul real de pregă-

Trofeele cele mai prețioase se cîșligă prin 
stagiunea permanentă a activităților culturale

W.încheiată de curînd, etapa de masă a celei de-a 7-a ediții a Festivalului național „Cîntarea României" a cunoscut și în județul Vaslui o desfășurare și amploare fără precedent, punind în dimensiuni activității tive, apte a puternic, în sură viata spirituală a oamenilor muncii de la orașe și sate, ridicarea conștiinței lor socialiste. Este de ajuns să spunem, de exemplu, că, față de edițiile anterioare ale acestei manifestări, numărul formațiilor artistice, al cercurilor artistice și tehnice a crescut simțitor, ajungind în prezent la 4 600 și cuprinzînd 111 mii membri, o prezen
tă semnificativă înregis- trind-o creația tehnico-ști- ințifică care vine direct in sprijinul producției, al făuririi unor noi valori materiale. Stimularea creativității, integrarea acestei activități în festival au constituit de altfel împlinirea cerinței secretarul partidului, ____ , _ _Nicolae Ceaușescu, în Tezele din aprilie și în magistrala Expunere din noiembrie 1988.„în acest spirit, ne nea Cristiana Stoian, ședințele comitetului j dețean de cultură și i cație socialistă, ne-am ocupat mai stăruitor și am Imprimat acțiunilor din prima etapă a actualei ediții a Festivalului național „Cîntarea României" nu numai o mal mare frecventă, ci și, în primul rind, un conținut mal bogat și diversificat, cu un mai pronunțat caracter politico- educativ, formativ și prac- tic-aplicativ, cuprinzînd toate laturile vieții spirituale și îndeosebi un nivel calitativ corespunzător cerințelor și exigențelor noit etape pe care o parcurgem. Fără a neglija cituși de puțin latura artistică, cu recunoscutele sale valențe educativ-for- mative, am sporit numărul și frecvența acțiunilor de educație politică și mate- rialist-știintifică, de «timu- lare și promovare a creației tehnice, de cunoaștere și popularizare a legilor țării, de însușire și respectare a principiilor eticii și echității socialiste".Pentru aceasta toți factorii de răspundere în acest domeniu au acționat tr-un mod mai bine ordonat. In primul rînd, a fost mai bine condusă și organizată, sensibil îmbunătățită activitatea centrelor de cultură și creație „Cîntarea României", dar și a celei din întreprinderile economice. Schimburile de experiență, îndrumarea directă, competentă la fața locului și competiția dintre colective au stimulat și dat posibilitatea desfășurării unei

evidență și laturi cultural-educa- inriuri și mai mai mare mă-
noi ale

lormulate general tovarășulde al
spu- pre- ju- edu- pre-

în- co-

activități continue, la care a participat un tot mai numeros și din ce in ce mai exigent public. Grăitoare prin rezultatele obținute ■sint astfel întrecerile cultural-educative „Dialogul muncii și hărniciei" (pentru colectivele din întreprinderile industriale) și „Centrul de cultură și creație «Cîntarea României* — tribună a educației revoluționare", care și-au probat din plin eficiența și care, menționăm, nu se încheie o dată cu prima etapă a festivalului, ci continuă, antrenînd practic permanent întregul potențial cultural-artistic și științific din localitățile vasluiene.

„Organizare, modernizare, eficiență", „Tehnica nouă", „Zilele filmului științific" sau altele de mai amplitudine, _ca : umorului", rale ale ■cade ale culturală Ionul de„Tirgul de carte" șl multe altele. Fiecare localitate urbană, ba uneori și comune, organizează periodic ■mai multe asemenea cicluri de manifestări complexe, la care sint invitați și iau parte fii ai a- cestor meleaguri, oameni de știință, cultură și artă, cercetători, scriitori din Capitală și alte centre culturale ale țării.

largă „Bienala „Zilele cultu- Bîrladului", „De- artelor", „Toamna hușeană", „Sa- artă și film",

IN JUDEȚUL VASLUI

Despre prima dintre a- ceste competiții bine venite, plurivalente, de mare ■interes și atracție ne vorbește unul dintre principalii organizatori. Emil Răș- canu, președintele comisiei de propagandă și cultură din cadrul consiliului județean al sindicatelor t „Este o pasionantă întrecere artistică intre colectivele Întreprinderilor industriale, un foarte rodnic și antrenant dialog in fața propriilor spectatori, dialog al faptelor de muncă, al creației tehnice și al artelor. Duminică de duminică se intîlnesc, două cite două, colectivele tuturor unităților industriale din județ. Probele de concurs : realizările productive, creație tehnico-științifică, plastică, istorie, legislație și interpretare artistică. Ce obținem astfel ? Menținerea ■mereu activă a colectivelor in toate aceste compartimente, activizarea formațiilor artistice de toate genurile, cu repertorii mereu înnoite și îmbogățite. Pe scurt, avem acum o mai puternică mișcare teh- jiico-științifică, de invenții și inovații, cu reflex direct în producție. Avem coruri, brigăzi artistice, formații coregrafice bine puse Ia punct în fiecare unitate, competitive, gata oricînd să ■apară cit mai frecvent in fața publicului, de care sint așteptate. Rezultate ■remarcabile înregistrăm in acest fel nu numai în întreprinderi mari, ca cele de rulmenți, de elemente pneumatice și aparate de măsură și de abrazive din Birlad, de izolatoare „Premi", Mecanică, I.A.M.C., Combinatul de fire sintetice, „Textila" din Vaslui, dar și in cele mai mici, din Huși și Negrești, în I.A.S. și S.M.A.".Se cuvine a fl i totodată, grija culturale locale inițierea in această a unor manifestări educative precum : „Săptămîni alo științei șl tehnicii",
notată, forurilor pentru etapă

Și totuși, baza permanentizării, intensificării și amplificării muncii politico-educative și cultural- artistice o constituie, fără îndoială, în toate etapele festivalului, deci și acum, ■în fața celei județene, activitatea zilnică, organizată in așezămintele culturale din toate localitățile.„Tocmai acest lucru J-am avut în vedere și prin declanșarea, chiar in a- ceste zile dinaintea e- tapei județene a marii competiții naționale, a întrecerii artistice „Centrul comunal de cultură și creație «Cintarea României* — tribună a educației revoluționare", ține să sublinieze președintele comitetului județean de cultură și educație socialistă. In acest fel își continuă activitatea toate cercurile și formațiile artistice, și nu, cum se mai întimpla uneori și la noi, doar cele promovate în fazele superioare ale festivalului. Duminică 15 ianuarie au avut astfel loc asemenea întreceri cultural-ar- tistice între comunele Fălciu și Murgeni (in prima localitate), Coroiești și Perieni, lana și Gherghești ș.a., urmind ca. In fiecare duminică, pină in primăvară, să participe așezămintele de cultură din toate cele 58 de comune ale județului. Asemenea acțiuni complexe răspund in mai mare măsură imperativelor actuale și preocupărilor oamenilor muncii de la sate, necesității pregătirii lor politice și profesionale".înaintea întilniril directa de duminică, ne-am aflat și noi cîteva zile in comuna Fălciu. Atit prin construcție și modul de compartimentare și utilizare, așezămintul de cultură de aici poate fi comparat și asemuit unuia din oricare oraș al țării. Foarte bine întreținut, cu Încălzire centrală, primitor și. mai ales, găzduind zilnic mai multe

activități cultural-educative. Acestea sint aduse la cunoștința sătenilor prin programul săptăminal afișat in mai multe locuri. In holul instituției — o moașă expoziție de social-politică, iar în sala mare au loc zilnic spectacole cinematografice ori ale teatrelor profesioniste. In ziua vizitei noastre, după-amiază, se desfășurau cursurile universității cultural-științifice. Conducătorul acesteia, prof. Victoria Băran, ne informează că, pentru cei 170 de participanți, sînt organizate 8 cursuri, dintre care de o deosebită audiență se bucură cele de istorie, „File din istoria P.C.R.", „Școala părinților", „Știință, religie, societate". Cei mai activi lectori — profesorii Elena Zaharia, Ion Focșa, Tudor Băran, Dan Andrian. „Avem toate genurile de formații artistice, cele mal multe distinse de mai multe ori în cadrul Festivalului național «Cîntarea României», precizează An- toaneta Nica, directorul centrului comunal de cultură și creație. Cu ele ne prezentăm des in fața publicului, Corul mixt, cu un bogat repertoriu, este pregătit și dirijat de Alexandru Filip, brigada artistică de Iuliana Tolea, iar dansurile populare de Geor- geta Focșa. Dar' nu ne mulțumim numai cu atit. Ne îndreptăm mai mult a- tenția și spre organizarea unor activități pentru toate categoriile de oameni ai muncii, in special pentru cei din I.A.S. și S.M.A., chiar la locurile lor de muncă. Am înscris astfel în program mai multe dezbateri pentru cunoașterea și aprofundarea tezelor și orientărilor din Expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, din 28 noiembrie 1988, mese rotunde pe teme politice și științifice, prezentări de cărți, expoziții de creație tehnico-științifică. Folosim mai bine și stația de radioamplificare și antrenăm toți intelectualii comunei. Am înțeles bine un lucru esențial, și anume că acțiunile culturale, formațiile artistice nu au un scop în sine șî nu se pregătesc doar pentru concurs, ele există doar în măsura în care sint active, apar ift fața publicului, își aduc contribuția la educația politică, culturală și estetică a sătenilor".Așa se face că, seară de seară, ferestrele așezămintelor de cultură sînt luminate în aceste zile de iarnă nu numai la Fălciu, ci și la Pădurenl, Berezeni, Costești. Murgeni, Perieni, Dimitrie Cantemir, Ro- șiești, Viișoara. Todirești, in mai toate comunele vasluiene.
Petru NECULA corespondentul „Scinteli"

fru- carte

înde de a muncii și a procesului de pregătire profesională din întreprinderea minieră Petrila. dar și un izvor de îmbogățire și de optimă adecvare. la solicitările concrete de producție, a cursurilor universitare de psihosociologie a muncii. S-a redescoperit astfel sursa, din- totdeauna inepuizabilă, a perfecționării muncii și a pregătirii oamenilor, care nu e alta decit consultarea acestora, cunoașterea opiniilor, a aspirațiilor și preocupărilor lor. a greutăților intimpinate, cunoaștere■ fără de care nimeni nu-și mai poate aroga astăzi dreptul de a ști ce și cit să ceară pentru perfecționarea calitativă a vieții și a muncii.Iar această etapă de reciprocă receptivitate, ca derivat al unei largi deschideri și mobilități spirituale, este abia la început. Inginerul Bujor Bogdan, directorul și militant fervent al procesului de înnoire de la întreprinderea minieră Petrila. remarca, pe bună dreptate, drept componentă esențială a unei strategii pe termen lung în domeniul modernizării, crearea posibilităților concrete ca fiecare angajat să cunoască temeinic și problemele de muncă, de producție, de organizare specifice treptei de activitate imediat superioare, pentru că în felul acesta gîndirea fiecărui muncitor poate fî cu un pas înaintea funcției pe care o deține. Instituirea unui climat favorabil acestei orientări a avut urmări remarcabile : un aflux crescînd al minerilor în frecventarea cursurilor serale ale învățămîntului liceal de profil și aproape o sută de studenti-munci- tori înscriși la cursurile serale ale Institutului de mine din Petroșani. Mai mult încă : cei mai buni stu- denți seraliști. dintre care unii (Ion Amarincăi, Vasile Cojocaru, Nicolae Cristea. Vaierică Bogoș ș.a.) desfășoară de pe acum activitatea de producție ca veritabili specialiști, fac parte din colectivul de ingineri care îndrumă nemijlocit practica studenților cursurilor de zi. Drept urmare, instruirea acestora se realizează acum la un inalt nivel calitativ în chiar abatajele minei Petrila. în veritabilele sale hale subterane. Iar zestrea tehnica a acestora se îmbogățește an de an și ca urmare a conlucrării dintre studenti, ingineri și profesori universitari in cercetarea unor teme care astfel nu mai trebuie să parcurgă stagii după stagii de așteptare, ci sint soluționate la fata locului șl într-un timp optim, competitiv.
Mihai IORDANESCU

Este una din serile obișnuite ale „Studioului artistului plastic amator". Mai neobișnuit este faptul că, de data aceasta, la sediul asociației amatorilor bucureșteni. intilnirea de luni are loc în mijlocul unei bogate și semnificative expoziții. Titlul ei generic : „România, țara mea frumoasă". Pe simeze sint reunite lucrări realizate in cadrul ultimelor tabere de creație. Spațioasele holuri ale asociației au devenit, treptat, neîncăpătoare. Se aduc mereu scaune. Nu numai expozanții, ci și colegii lor așteaptă cu nerăbdare desfășurarea montajului de diapozitive realizate de Constantin Cristian. Sint imagini prin care pictorul amator Constantin Cristian, el însuși participant la aceste tabere, a punctat momente de interes, peisaje pline de nostalgică poezie sau de un impetuos avînt constructiv. însoțite de o muzică adecvată regiunilor străbătute și mai ales de comentariul bine documentat, nu de puține ori ironic al realizatorului, drumurile de ape de la Sulina sau drumurile de sat de la Peștișanl și Hobița. Valea Someșului la Salva sau un apus de soare spre Munții Gutîi, aspecte moderne ale dezvoltării contemporane la Baia Mare, Tîrgu Jiu sau Sighet, toate au refăcut trasee străbătute. Multe dintre aceste trasee le-am regăsit pe simezele expoziției, alte lucrări, la fel de numeroase, au fost donate de artiștii amatori celor care i-au găzduit în mai lungile sau mai scurtele lor popasuri. Iar dacă pe simeze am întâlnit numele Lăiniceanu Gheorghe, Vulpe Oleg, ■rora, Udrea Lucreția Racovită. Ionescu Candrea Maria, Matei Grigore, Constantin Cristian, Dumitru Nicolae, Luca Li- via, Reimer Martha. Niculescu Maria, Manea Dumitru, trebuie să precizăm că numărul lor este cu mult mai mare. Sînt oameni cu profiluri profesionale diferite, care au regăsit în această modalitate de lucru nu doar cultivarea compensatorie a unor aptitudini, ci mai ales prilejul de a exprima o nețărmurită dragoste față de pămîntul natal. Discuția care s-a înfiripat la sfirșitul proiecției cu cițiva dintre participanții la acesta tabere a relevat din plin această idee.„«Studioul artistului amator» da astăzi, organizat cu ajutorul centrului de îndrumare, ne spune Vasiîe Parizescu, președintele asociației, prezintă aspecte din taberele organizate la Sulina. Tîrgu Jiu. Baia Mare. Breaza și Negrești (din județul Vaslui). Ați văzut interesul partici- pantilor fată de aceste manifestări și mai ales dorința de a merge la cit mai multe tabere. -Ce minunate sint realizările constructorilor socialismului în toate domeniile» — spunea secretarul general al partidului. Este o idee cu mare capacitate mobilizatoare pentru noi toti. care considerăm că izvorul nesecat al inspirației trebuie să-1 constituie tara, natura ei minunată, viata și munca poporului nostru. Vedeți pe simezele acestei expoziții, al cărei generic este «România, tara mea frumoasă», lucrări realizate în tabere, imagini ale cimpiilor întinse, pline de holde strălucitoare sau dominate de verdele

unor participant! ca Gheorghe, Carapavel Vulcan Constantin, Fociuc Carmen Au- Ilie, Voichită Maria,

adine al pădurilor, de înălțimile semețe ale munților noștri. Nu lipsesc nici imagini ale marilor cetăți industriale sau noi aspecte citadine, mai ales din Capitală, unde metroul sau firul albăstrui și limpede al Dîmboviței dau o notă de optimism și bucurie orașului nostru iubit, Bucu- reștiul, care va deveni una din cele mai frumoase și moderne capitale. Anul 1989 este dominat de două maxi evenimente : Congresul al XIV-lea al partidului și a 45-a aniversare a revoluției de la 23 August. Sînt evenimente sub semnul cărora se vor desfășura toate acțiunile si manifestările plastice ale celei de-a 7-a ediții a Festivalului național «Cîntarea României», nifestare de prestigiu la care răm că și de data aceasta ne prezenta cu cinste".„De peste 30 de ani pictez, ne _ nea muncitorul lăcătuș Gheorghe Lăiniceanu, laureat, alături de Vasile Parizescu și Mihaela Cosmetto. al Festivalului internațional de la Moscova. La uzinele «Vulcan», unde am lucrat, aveam un cerc de artă plastică și dragostea pentru culoare mi-a îndreptat pașii spre el prin 1957. De atunci am perseverat, am lucrat mult ca să-mi îmbunătățesc lucrările. îmi plac foarte mult compozițiile. Am pe șevalet un aspect al șantierului de la Negrești de Vaslui, unde am fost anul trecut in tabără șl de unde am luat multe schițe, mai ales mișcarea nile de muncă.M-am născut în nosc de copil malurile stăvilarul vechi. Este impresionantă deosebirea intre riul murdar de altădată și imaginea sa modernă, frumoasă de astăzi. Am lucrat multe schițe cu aspecte din timpul transformărilor spectaculoase ale Dîmboviței și sper să prezint în viitoarele expoziții compoziții inspirate de această construcție".„De la prima tabără, la care am participat in 1971, au trecut 18 ani, adaugă tehnicianul Constantin Cristian. De atunci am luat parte, alături de colegii mei. la 22 de asemenea acțiuni, intrucît fiecare dintre noi are o muncă productivă, concediile noastre coincid cu desfășurarea taberelor. Sint momente de odihnă activă, as zice, prilejuri de a cunoaște tara și frumusețile ei. Iubesc peisajele tării mele și îmi iubesc colegii. La cîmpie. la deal, de-a lungul apei sau pe virf de munte, taberele noastre s-au terminat întotdeauna cu «recolte bogate» atit în sensul unei bogății interioare pe care o dobindești cunoscîn- du-ti mai bine tara, cit și în ceea ce privește perfecționarea meșteșugului artistic".„La Negrești-Vaslui, ultima tabără la care am participat, afirmă proiectantul Dumitru Nicolae, ne-am propus să pictăm mai ales peisaje cu aspecte urbane. Mai mult de jumătate din expoziția de acolo cuprindea asemenea peisaje, iar gazdele au insistat să le oprească pe toate. Era mindria lor să aibă imaginea noilor clădiri pentru care s-au străduit foarte mult. Peisajul este poate mai ușor de realizat, mai accesibil. La casa de cultură «Fr. Schiller* am avut de curind o expoziție colectivă

ma- spe- vomspu-

M-au impresionat oamenilor, irnagi-Grozăvești si cu- Dîmboviței,

care cuprindea mult peisaj urban. Au fost de asemenea expoziții întregi care cuprindeau numai peisaj industrial. Preferința mea se îndreaptă mai ales spre contrastul pe care-1 oferă peisajul nou, împletit cu ced vechi.La Negrești îmi plăceau șl costumele populare. Deși obiceiul era ca localnicii să nu se îmbrace de sărbătoare intr-o zi a săptăminii. totuși, vâzînd cu cită bucurie lucram și cit de mult ne plăceau aceste costume, oamenii le-au îmbrăcat in mod special pentru noi și ne-au,.. pozat".„Cu rezultate spectaculoase s-au soldat și București constructor transformări tre au fost urmărite și de artiștii amatori, care, cu deosebit interes. au schițat etape ale ridicării noului centru civic. Sînt aspecte care ne preocupă pe toți. Am avut o tabără cind se lucra la metroul bucu- reștean, o alta < cursul Dîmboviței, pe Oleg. Stătescu. amintesc doar pe realizat asemenea cu scene de muncă".Mărturisindu-și preferința pentru folclorul atît de bogat al tării, Mihaela Cosmetto, profesoară de limba română, ne spune că deplasările în centrul unor vetre folclorice au determinat-o să realizeze numeroase lucrări. „Isprăvile lui Păcală". „Șapte balade". „Obiceiuri de iarnă", „Legendă". „Gruia lui Novac" — Încununată cu premiul Festivalului de la Moscova — sînt cîteva din acesta realizări. „Grafica realizată mai ales cu condeiul de lemn» apreciază Mihaela Cosmetto. m-a ajutat să fixez imaginile unor case vechi cu valoare etnografică, sau case noi. portrete de țărani. Iubesc foarte mult peisajul industrial. îmi place mai ales contrastul intre vechi și nou. Mă atrage mai ales faptul că un peisaj poate fi mereu în schimbare — cum e cazul peisajului urban — și cred că multe din aspectele pe care noi le consemnăm acum vor avea, poate, peste ani și o valoare documentară, nu numai una sentimentală".„Dragostea fată de natură — afirmă economistul Petre Stătescu —• m-a determinat să pictez aspecte care m-au impresionat. M-a determinat de asemenea să fiu alături de colegii mei în taberele de creație organizata pină acum. Natura este atît de complexă. atît de variată Incit nu poți rămîne doar la pitorescul peisajului. Florile, expresivitatea unor portrete, imaginile noilor orașe te duc parcă de la sine spre alte genuri. Sub impresia puternică a noilor imagini ala Bucureștiului. am pictat în ultimul timp aceste aspecte noi ale Capitalei cu care ne mindrim".„Luchian spunea că natura Iți oferă totul dacă știi să o privești. Lecția lui, ne spune pictorița decoratoare Carmen Aurora Fociuc, sugerează și artiștilor amatori o îmbietoare temă de meditație si studiu. In taberele da documentare si creație realizăm multe schite in creion, cărbune, acuarelă. In citeva minute trebuie să prinzi esențialul, să sintetizezi ce e mai important. nu să detaliezi imaginea. Pe lingă tehnică cred că trebuie să pui suflet in lucrare. $1 mă gindesc din nou la Luchian. care. în mijlocul naturii fiind, scria : «Simt că locurile acestea mă iubesc». Cred că pentru a realiza o lucrare cu adevărat bună trebuie ca lucrul să te absoarbă într-atit incit să se nască o asemenea fuziune sufletească".Realitățile României contemporane, pe care artiștii amatori le-au cunoscut de-a lungul unor adevărate excursii de documentare prilejuite de organizarea taberelor de creație, au oferit motive concrete picturii lor. Pornind de la ceea ce realitățile cunoscute le-au oferit mai semnificativ, ei s-au străduit să descopere soluții și procedee tehnice, să concretizeze cit mai expresiv ideile generoase de la care au pornit. Așa cum expoziția. dar și gîndurile citorva participant! au subliniat, dorința unanimă a fost aceea de a ridica pe o treaptă superioară propriile creații-artistice. Este omagiul pe care artiștii amatori îl aduc, cu mijloacele artei lor. României — țării atit de frumoase și de bogate realizări contemporane.

taberele organizate în — adaugă inginerul 
Ilie Udrea. Marile ale Capitalei noas-

cind se amenaja Lăiniceanu. Vul- Scuiteti, ca să ■ cițiva colegi, aii i peisaje Împletite
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Teatrul pentru copii si tineret „Luceafărul" din lași Marina PREUTU

(Urmare dîn pag. I)tirea mincinoasă e condamnată la moarte (estetică) încă înainte de a fi emisă de corzile vocale, de stilou, de mașina de scris. Dimpotrivă, adevărurile percutante ale vremii lui cad invariabil pe timpul fertil al recepției in profunzime, încol- tesc-înfloresc in mintea semenilor, au șansa duratei. Verbul scriitoricesc le binemerită și, viceversa, acestea binemerită verbul scriitoricesc.O Întrebare ce revine ades in în- tîlnirile dintre cititori și scriitor este de mult demonetizata și nimănui folositoare : cum scrieți ? Cel mai ascuțit bun-simț nu poate da, cred, la o asemenea întrebare decit răspunsuri de complezență, de interes subiectiv. marginaL (Fiecare scrie în felul său ! Ei și ?). Nu îmi amintesc ca în astfel de în- tilniri cineva să-l fi intrebat pe scriitor : cum cunoașteți ? Aceasta, da, este întrebarea cardinală a oricărui scriitor care se respectă. Nutresc credința că valoarea scrisului nostru, amplitudinea ecoului pe care acesta îl iscă în semeni se hotărăsc nu la ceasul ultim al scrierii-descrierii, crede îndeobște, al cunoașterii, re ? pot . fi documentară ?flictuală ? Moral-psihologică? Nu-mi plac aceste compartimentări. Cunoașterea de tip scriitoricesc nu operează farmaceutic, contabilicește. pe felii. Cunoașterea scriitoricească ■este asimilarea neingrădită, complexă, polivalentă și pluridisciplinară a datelor realității, ' In întreaga țesătură de conexiuni și interdependente. cum însăși viața le așază in curgerea proceselor ei. De aceea, cunoașterea este fața nevăzută a destinului scriitoricesc, greul muncii aici se dă și tot aici apar întrebările cu adevărat tăioase privind calitatea studiului realității pe care o descrie, înțelegerea în profunzime a caracterelor, natura conflictului in care se află acestea, cîtimea de adevăr pe care o incorporează actul

artistic etc. Cu alte cuvinte : morala profesiunii in acțiune. Cunoașterea este șantierul perpetuu, niciodată isprăvit al scriitorului, cîmp de căutare unde se hotărăște, în esență, valabilitatea lucrării ce va primi „corp" și expresie prin concursul celorlalți factori indispensabili condiției scriitoricești : cultură, talent, fantezie, profesionalitate, experiență, rigoare de mare muncitor al breslei tale. Fără cunoaștere adecvată. In sensul moralității profesionale, sugerate mai sus, toti factorii de ordin estetic și de „pură profesionalitate" pot fi pîndiți de

plntecele născător de operă. Toate formele expresive ale artei literare, bunăoară, care s-au perindat pe sub ochii noștri (simbolism, romantism, suprarealism, onirism, textualism etc.) au drept simbure vital realitatea. Punctul de pornire acolo este, în realitatea fierbinte, chiar dacă după aceea se diferențiază ori — din pricini asupra cărora nu poposim acum — se îndepărtează de ea. Insă tot pe aceasta o exprimă (chiar și numai parțial), cu ea se legitimează la pragul pătrunderii in sensibilitatea cititorului, in conștiința lui. Cind spun realitate, nu mă
Dimensiunea morală in opera de artă

l, cum se ci la ceasul prim Care cunoaște- Intrebat. Faptic- Tipologică ? Con-

neviată, de neexercitiu la cota valorică potențială. Așa se explică faptul că majoritatea întrebărilor „de atelier" pe care și le breasla scrisului vizează cu predilecție procesul cunoașterii.cum cernem-discernem datele realității obiective și ale viață, profunzimea destinul oamenilor și operația primordială tilcuri și înțelesuri perene care transferă în opera de ficțiune : mane, piese de teatru, cărți poeme.Sint cunoscute azi, susțin unii vătați, douăzeci și șapte de trepte ale realului. Nu mă pasionează aceste împărțiri, oricum arbitrare. Mă interesează reprezentările realului în țesătura veșnic schimbătoare a vieții și modul cum devin acestea, printr-o niciodată elucidată pină la capăt alchimie creatoare, operă de artă. Adică triada de aur a oricărui artist : real — realitate — realism. De ce neapărat realism ? pot fi întrebat. Modalitățile expresive ale artei sînt multiple, curg-decurg in cimpul imprevizibilului 1 Adevărat! Nu insă in afara matricei din care purced acestea negreșit : realitatea.

punafelulexperientei de implicării al țării, născătoare in Este da se rodeîn-

refer la o recepție mecanică a realității obiective. De realitatea gin- dirii, simțirii și speranței oamenilor este vorba. O realitate a bucuriei și suferinței. Realitatea iubirii și urli, a luptei și inerției, a afirmării și decăderii umane. Dialectica realității este infinită, cum infinite sint si reacțiile omului in contact cu aceasta.Ce realitate cunoaște azi scriitorul român? Una fără precedent, in uluitoare schimbare, atît în planul materiei, cit și în planul spiritului. Este de ajuns să examinăm aceasta printr-o singură și maximal expresivă lupă măritoare: munca. Chiar zicem adesea, pe bună dreptate : munca este măsura tuturor lucrurilor. Munca este măsura oamenilor înșiși. De aceea, miezul chintesential al literaturii de azi trebuie căutat in valorile morale pe care le afirmă scriitorul și, deopotrivă, în moralitatea suși. să o pină „simplu" (denumire Ingrată) sau despre „omul nou" (concept neîndea- juns definit) Înseamnă, de fapt, a scrie despre OM; claviatură infi-
profesională a scriitorului in- Această reciprocitate am voit sugerez prin tot ce am spus acum. A scrie azi despre „omul

nită de a fi. a munci, a glndi. a simți, a spera, a visa, a dispera, a crea, a iubi, a izbindi. A scrie azi despre „omul simplu", despre „omul nou" înseamnă a ințelege că acesta nu-i altul decit cel ce lucrează, bunăoară, în mod curent in cibernetică, informatică, inginerie genetică. în lumea computerelor șl roboticii industriale. devenite azi locuri obișnuite de muncă în România socialistă. Acest ansamblu de confruntări pe planul cunoașterii scriitoricești Impune atitudine nouă în fata vieții, spirit creator cu adevărat revoluționar. Spiritul revoluționar nu se exprimă doar prin declarații, cuvinte mari ori adjectivarea scrisului nostru cu expresii zis „revoluționare". Regăsim spiritul revoluționar al scriitorului în disponibilitatea sa mereu trează de a modela realitatea umană și a se modela pe sine o dată cu ea, implicîndu-se in autodevenirea țării. Implicarea este, mi se pare, expresia concentrată a voinței scriitorului de a-și ciștiga moralitatea profesională, premisă a reușitei pe treapta cunoașterii șl. totodată, pe planul valorii, al duratei. Vremea pe care o parcurgem biografic și profesional, atit de copleșitor deschisă viitorului tării, cere în chip neechivoc o literatură de Înaltă moralitate. a optimismului și încrederii în om. a demnității și speranței, a sporirii binelui tării prin marile disponibilități umanista ca Incumbă artei cuvintului.Binomul dimensiune morală — valoare estetică este modul specific, profesional al scriitorului român da a se înscrie (regăsi) in sigiliul de valoare a operei care se desăvîr- șește la ceasul de față înlăuntrul țării și oamenilor ei. Noi toți, indiferent de profesia pe care o exercităm. avem răspunderi neeludabile In orizonturile acestei opere fundamentale, de durată, fiind slujitorii ei loiali, cu mijloacele și harul de care dispunem. A construi (cît mai bine posibil) tara nouă. A construi (cit mai bine posibil) omul nou.
Pop S1M1ON
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S,, al întregului popor sovietic și al meu personal, vă exprim dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, întregului popor român recunoștință profundă pentru solidaritatea manifestată in legătură cu cutremurul din R. S. S. Armeană.Compasiunea poporului român care a trecut prin cutremurul devastator din anul 1977 și ajutorul dezinteresat acordat de acesta celor care au avut de suferit din Armenia sint considerate de oamenii sovietici ca o mărturie convingătoare a prieteniei noastre frățești, care se afirmă cu o forță deosebită in momentele de grea încercare.

Contractarea produselor ta fondul de stat - încheiată la timp, Ia nivelul planului! Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte.Mesajul dumneavoastră transmis cu ocazia instalării mele a fost apreciat profund. în următorii patru ani voi face toate eforturile pentru a promova cauza păcii șl libertății și pentru a face ca lumea să devină un loc mai sigur pentru toți.Cu sinceritate.

GEORGE BUSH

M. GORBACIOV

REPOR TAJE • NOTE • INFORMA TU
Lucrări de drumuri și poduriSpecialiștii Institutului de proiectări transporturi auto, navale și aeriene au contribuit la realizarea a numeroase lucrări de la un capăt la altul de țară : Canalul Dunăre- Marea Neagră. Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari, Aeroportul internațional Otopeni. podul peste Șiret de la Galați și cele de pe Someș. Olt. Mureș, pasajele Grant și Unirii, podurile peste Dîmbovița. pasarela de la Politehnica bucureșteană. docurile uscate de la Galați. Constanța, Mangalia — ca să amintim doar citeva. Despre ultimele noutăți, aflate în lucru, aflăm dintr-o discuție cu inginerul 

Gheorghe Buzuloiu, directorul institutului :—1 Lucrările pe care le proiectăm — poduri. drumuri, porturi, aeroporturi — sint lucrări de artă, pentru oameni. în folosul lor. Efectele acestora asupra ridicării nivelului de trai, a gradului de civilizație — prin inlesnirea deplasării oamenilor și a bunurilor materiale dintr-o parte intr-alta — se resimt cu fiecare clipă, la tot pasul. Activitatea noastră se înscrie in rindul celor din domeniul lucrărilor publice și se desfășoară pentru și pe șantierele Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. întocmim insă documentații și peniru alți beneficiari din țară și de peste hotare.Aflăm că in zona Mangalia, peste lacul omonim, este in curs de execuție un pod care va scurta distanța intre acest oraș și Vama Veche cu peste 10 kilometri. La Tuzla se lucrează un pasaj deni-

velat. care elimină staționarea la bariera feroviară, asigurind o circulație mai cursivă pe litoral. Sint in curs tehnice Hirșova tinderii O serie pasaje, corelate transportului în comun cu tramvaie — acțiune da mai mare anvergură pe plan național — au început să capete contur. La Reșița. de pildă, lucrările la pasajul Găvondari. care leagă zona centrală de un nou si mare cartier, sint in plină desfășurare. De altfel, in urmă cu un sfert de veac — ne precizează interlocutorul — s-a realizat aici primul pasaj care urma să anrooie lunca Birzavei de Reșița. In Capitală este in curs de finisare pasajul Chitila. pe care a și început să se circule, și se lucrează la inelul de centură prin definitivarea drumului Chitila — Dragomirești. care va asigura condiții optime pentru traficul în tranzit. O lucrare absolut necesară, intrucît ca să treci din- tr-o parte intr-alta trebuia să intri si să ieși din oraș, ocol care costa timp și carburanți. Dar timpul se comprimă pe mesele nrolectanților de aici, ale căror semnături stau la loc de cinste și la dezvoltarea portului; Constanța-Sud si la lucrările . de amploare .privind amenajarea complexă a Argeșului, ai căror șef de proiect este inginerul Chiriac Avădanei. din cadrul aceluiași institut. (Marta Cuibuș).

de execuție lucrări hidro- la șantierele navale de la și Brăila, in vederea ex- și modernizării acestora, de proiecte de poduri și cu introducerea

PLOIEȘTI : Premieră tehnicăColectivul binecunoscutei întreprinderi de utilaj petrolier ..1 Mai" Ploiești se preocupă stăruitor de modernizarea proceselor de producție și asimilarea în fabricație ă unor noi produse solicitate de economia națională. în cadrul secției tratamente termice a fost realizată o instalație automată cu ajutorul căreia s-a obținut tratarea termică a camelor pentru presele de forjat inele de rulmenți, prese ce vor dota unitățile de profil din țară.

Instalația, executată după o concepție originală a specialiștilor Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru sectoare calde și metalurgie București, in colaborare cu atelierul de proiectare metalurgică ' din unitatea ploieștean». elimină imnortu! de materiale și tehnologie ce se făcea pină acum. asigurind in același timp o calitate superioară inelelor pentru rulmenți de diferite tipo- dimensiuni. (Ioan Marinescu).
NEAMȚ : Importante acțiuni de îmbunătățiri funciareBeneficiind de. condițiile prielnice Sie acestei perioade, colectivul întreprinderii ; de execuție și explorare a lucrărilor de imbunăi tățiîi funciare Neamț depune eforturi susținute pentru a reda circuitului agricol noi suprafețe de teren. De altfel, activitatea desfășurată n-a cunoscut nici un fel de întrerupere, oamenii muncii de aici fiind hotăriți să amplifice re- zultâtele bune obținute in 1988, îndeosebi in ceea ce privește e- fectuarea unor importante acțiuni de desecări și drenaje, de combatere a eroziunii solului. Avind în vedere sarcinile mobilizatoare din acest an. ne-am adresat ingineru- lui-șef Corneliu Hodoabă, pentru a menționa principalele ale întreprinderi i.— Depunem eforturi nalizarea lucrărilor de .drenaje pe șantierele din sistemele Brusturi — Răucești și Roman — Răchiteni. iar in zona Valea Ursului — Onicerii și în Bazinul hidrografic Cîlneș am inceput noi lucrări de combatere a eroziunii solului. Avem prevăzut, pe baza unui studiu de largă perspectivă,

preocupăripentru fi- desecărl și

întocmit în județul nostru, ca pină la sfirșitul anului să executăm lucrări de completări-desecări pe 1 087 hectare, de drenaje pe 577 hectare, de solului pe creștere a 540 hectare.mare importanță îl reprezintă insă punerea în funcțiune, pină in luna aprilie, a unei capacități de 1 054 hectare irigații în sistemul Rahova — Filipești — lucrare pe care o efectuăm in colaborare cu întreprinderea specializată din Bacău. în acest sens, am inceput a- provizionarea cu tubulatura necesară, am trecut la trasarea in teren a conductei principale de a- ducțiune și a antenelor, măsurile luate in continuare intărindu-ne convingerea că ne vom încadra in termenul stabilit.Să mai consemnăm faptul că în această acțiune complexă de însănătoșire a pămintului există o bună colaborare cu cooperativele agricole și intreprinderile agricole de stat, cu alte unități socialiste, menită să sporească tot mai mult rodnicia terenurilor situate in județul Neamț. (Ion Talpă),

combatere a eroziunii 4 142 hectare și de suprafeței arabile pe Obiectivul de cea mai

CONSTANȚA : Brigăzi-service pentru repararea navelorîn vederea sporirii eficientei reparațiilor efectuate la bordul navelor acostate in portul Constanța, urmărindu-se reducerea timpului afectat acestora, prin intervenții operative, prompte, la solicitările echipajelor flotei noastre, in cadrul întreprinderii de construcții-nave
Constanța au fost înființate brigăzi-service. Alcătuite din muncitori ca o înaltă calificare, aceste brigăzi sint pregătite in orice moment să acționeze pentru remedierea oricăror defecțiuni. (Lucian Cristea).

VASLUI : Apartamente noi pentru oamenii munciiZilele prielnice dtn această perioadă au permis și lucrătorilor întreprinderii antrepriză de construc- ții-montaj să-și desfășoare în continuare. nestingheriți, activitatea pe șantierele construcției de locuințe din municipiul Vaslui. Astfel, ei au reușit ca, în prima lună a acestui an. să finalizeze și să predea beneficiarilor 80 de noi apartamente in modernul cartier de locuințe Traian. Printre cei care s-au mutat in casă nouă se află tinerele familii Dorin și Rodica Popa, Ion și Nuți Chiriac, Mihai

$i Marcela Crupă, Romeo si Larisa Ciocan și alți oameni ai muncii de la Combinatul de fire sintetice, întreprinderile mecanică și de aparate de măsură și control. In cu- rind, alte 120 de familii vor primi chelie noilor apartamente aflate în prezent în stadii avansate de execuție. De remarcat că numai in cei trei ani ai actualului cincinal zestrea edilitară a municipiului Vaslui s-a îmbogățit cu 4 000 apartamente. (Petru Necula).

teatre
© Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Bădăranii — 18 : (sala Amfi
teatru) : Poveste " _
18 ; (sala Atelier) : Clovnii — 18
© Filarmonica
(15 68 75, Ateneul

din Hollywood —

„George Enescu" 
... ___  . Român) : Concert
simfonic. Dirijor : Horla Andreescu. 
Solist : Ivan Monighetti (U.R.S.S.) 
— 18
© Opera Română (13 18 37) : Povesti
rile lui Hoffmann — 18
© Teatrul de operetă (13 63 48) : Vic
toria șl al ei husar — 18
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, ’ ‘
Neînsemnațli — *
Icoanei, 11 95 44)
— 18
0 Teatrul Mic 
pescu — 18.30
A Teatrul Foarte Mic (14 99 95) : Ano
nimul venețlan — 19
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Scaiul — 13
A Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18 ; 
(sala Studio) : La un pas de fericire 
- 18,30

0 Teatrul Gluleșt.1 (14 72 34. sala 
Majestic) : Si nu-țl faci prâvâile cu 
scară — 18 ; (sala Ciulești, 18 04 85) : 
Așteptam pe altcineva — 18
© Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tânase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Ca
valcada risulul — 18
0 Ansamblul artistic 
română" (13 13 00) : De tine 
leagă — 18
© Teatrul „Ion Creangă" 
David Copperfield — 9 ; 
din Oz — 18
© Teatrul „Țăndărică" (sala Cosmo- 
nauților, II 12 04) : O fetiță mai cu moț
— 10 ; Visul unei nopți de vară — 17 
© Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 18,30
A Studioul de teatru I.A.T.C, 
(15 72 59) : Dalbul pribeag — 18,30

..Rapsodia
dorul mă

(50 26 55) :
Vrăjitorul

14 75 46) :
18 ; (sala Grădina 
: Dansatorul, magic

(14 70 81) : Mitică Po- cinema
© Mari regizori, mari actori : 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 13;
17,15: 19,30
0 Expediția : CIULEȘTI (17 53 46) —
9; 11: 13; 13; 17; 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; II; 13; 13; 17; 19

După cum s-a subliniat la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R din 9—10 ianuarie, pină cel mai tirziu la sfîrșitul lunii februarie trebuie să se încheie pretutindeni contractarea cu gospodăriile populației a produselor agricole prevăzute la fondul de stat. Este o acțiune de mare răspundere, care trebuie să mobilizeze toate forțele organizatorice, consiliile populare, întreprinderile și unitățile contractante, deputății, organizațiile de masă și obștești de la sate pentru a se pune baze sigure și stabile livrărilor de astfel de produse pe int.reg cuprinsul anului.Este bine cunoscut că statul sprijină pe căi multiple locuitorii satelor : prin cantități tot mai mari de mărfuri industriale, unelte agricole, materiale de construcții ș.a., puse la dispoziție in magazinele rurale, prin prestări de servicii mereu mai diverse, prin

realizarea de lucrări edilitar-gospodărești. construirea de locuințe și alte obiective de interes social-cultural, totul pentru ca sătenii să se bucure de condiții de muncă și viață cit mai apropiate de cele de la oraș. Este, de aceea, de datoria tuturor locuitorilor de la sate să valorifice la fondul de stat surplusul de pro- in gospodăriile buna aprovizio- această cale a oraș, Încheierea obligație legală,
duse vegetale și animaliere obținute personale, să contribuie astfel la mai nare a orașelor, la extinderea pe schimbului de mărfuri dintre sat și de contracte constituind o importantă o Înaltă indatorire civică și patriotică.Prezenți în aceste zile in mai multe localități din țară, corespondenți ai ziarului nostru relatează despre desfășurarea acțiunii de contractare.

Cronica zi ieiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Iran, ambasadorul acestei țări la București. Mohammad J. Gohari, a oferit, joi. o recepție.Au participat Ștefan Andrei, viceprim-ministru al guvernului, miniștri, membri ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, al altor ministere, instituții centrale, oameni de artă și cultură, generali și ofițeri.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră.(Agerpres)

Puterea de convingere 
a exemplului personalIn localitățile rurale din județul IAȘI, acțiunea de contractare este a- vansată. La aceasta a contribuit substanțial și exemplul personal oferit de cadrele de bază din comune, care s-au aflat in rindul primilor contrac- tanți. în comuna Dagița, de exemplu, l-am găsit pe primarul comunei, Călin Grigore, discutind cu deputății despre modul in care trebuie să contribuie fiecare la reușita contractărilor. punind pe primul plan exemplul personal. Ca atare, pe loc, o serie de deputați, in frunte cu primarul. au încheiat contracte pentru cite un porc, un vițel, lapte de vacă și de oaie, păsări și ouă, fructe ș.a. între aceștia se aflau și deputății Ion Botnărașu, Margareta Ichim și Petru Posniuc. ultimul fiind și secretarul comitetului de partid din cooperativa agricolă de producție. Ing. Gheorghe Andrei, de la cooperativa agricolă, a contractat, la rindul sâ,u. doi porci, un vițel, lapte de vacă și de oaie și alte produse.— Acum mergeți fiecare în circumscripții. pe la cetățeni — le spune primarul — și exolicați-le temeinic și convingător cerința de a respecta cu strictețe normele și prevederile legale privind contractarea de produse agricole la fondul de stat.Deputății au plecat să discute cu oamenii, mai siguri parcă pe ei. Și. intr-adevăr, chiar în ziua respectivă, pină seara, peste 280 de cetățeni din cele 400 familii din satul Minăstirea și aproape toți locuitorii din satele Bălușești. Dagița și celelalte sate componente ale comunei, unde au mers deputății cu lucrătorii de la unitățile de contractare, au încheiat contractele conform planurilor stabilite. De altfel, comuna Dagița se situează printre primele localități din județul Iași care au încheiat de pe acum toate contractele, avind chiar depășiri față de plan la unii indicatori ; bovine — 221 capete, in loc de 213 planificat, ovine — 150. in loc de 144. carne de iepure — 4,6 tone, față de 4 tone realizate anul trecut etc. continuă..La Lețcani, comună aflată pierea zonei preorășenești a am găsit „cap de listă11 la contractări pe Mircea Drinceanu, președintele cooperativei agricole de producție. El a încheiat in 1989. ca și anul trecut, contracte pentru un vițel, un porc, laptc.de vacă și de oaie, păsări, ouă. In satul Cogeasca, unde locuiește președintele, i-au urmat exemplul, încheind printre primii contracte cu statul, cooperatorii Dragomir Cobi- liță, Gheorghe Borș și alții, iar in satul de centru. Lețcani. președintele Florin Petra ru și contabila-șefă Geta Ionițâ de la cooperativa de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor. Virgil Irimiță, gestionarul magazinului cooperației de consum din satul Bogonos. și alții.Un exemplu demn de urmat l-am întilnit și in comuna Podu Iloaiei. centru agroindustrial in curs de urbanizare. Aici, peste 200 de familii s-au mutat. în apartamente noi. construite in blocuri. Asta nu înseamnă

că cei care locuiesc au terminat cu munca creșterea animalelor, a păsărilor. Celor care lucrează permanent în cooperativa de producție, tractoriștilor din cadrul S.M.A. din localitate li s-au atribuit în continuare loturi în folosință și astfel ei realizează o serie de produse agricole. De aceea, s-a acționat ca ei să încheie contracte cu statul. Experiența s-a extins și la cei peste 160 de oameni ai muncii cam lucrează in cadrul cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor. La fel se procedează și in comunele Cucuteni, Comana. Cps- tuleni, Țuțora. Bivolari, Scinteia, Pri- săcani. Miroslăvești și altele, unde exemplul personal al cadrelor de conducere de la primărie și din unitățile contractante, al consiliilor populare, al și gospodarilor fruntași de tot mai mulți săteni contracte cu statul.Din situațiile centralizate pină acum rezultă că pe ansamblul județului s-a depășit planul de contractări la bovine, ovine, păsări și ouă, lapte de oaie, legume, fructe, struguri, fasole, fin și că. de la o zi la alta., se intensifică acțiunea trnetare și la celelalte (Manole Corcaci).

In blocuri cimpului, cu

deputaților comuniștilor este urmat care încheie

de con- produse.

Și acțiuneaîn apro- Iașiului.

Discuții directe, in 
gospodăriile cetățenilorComuna Bălilești se situează printre unitățile fruntașe din județul ARGEȘ în importanta acțiune de contractare și livrare la fondul de stat a produselor agricole. Se cuvine să menționăm că in 1988 comuna s-a situat pe locul I pe județ la acest capitol și că planul de contractări pe 1989 este încheiat la principalele produse : carne de porc, de bovine și pasăre, lapte de vacă și de oaie, ouă, cartofi, fructe ș.a. Cum s-a reușit ? Răspunsul il primim de la Doina Baciu, primarul comunei.— Deosebit de discuțiile cu dăriile lor, pentru înțelegerea de către fiecare a importanței acțiunii de contractare și livrare de produse agricole la fondul de stat. Pe teren, in adunările cetățenești, in „Tribunele democrației11 se desfășoară o intensă activitate de explicare a prevederilor legale, care stabilesc clar atit obligativitatea contractării, cit și ceea ce trebuie contractat de fiecare. Rezultatul ? Numărul mare de gospodari care au înțeles și s-au achitat- de obligațiile asumate față de stat, tntre fruntași : Ion Dobrescu, Constantin Marinescu. Dumitru Bălașa și. ca ei. mulți alții.Ion Dobrescu ține să ne spună : „încheiem contracte cu statul pentru că sintem stimulați prin acordarea de prețuri avantajoase, prime de producție, credite, prin aprovizionarea cu unelte agricole și alte mărfuri industriale11.La Bălilești. acțiunea de contractare nu e considerată Încheiată. în cele cinci sate, tot atitea echipe, din care fac parte reprezentanți ai organelor locale, gospodari de nuă discuțiile cu

importante sint oamenii, in gospo-
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19,45 România in lume (color). Docu
mentar

20,05 Copiii cîntă patria și partidul (co
lor). Program literar-niuzical-core- 
graflc. susținut de formații pionie
rești laureate ale Festivalului na
țional „cintarea României"

20,30 Invățămînt-cercetare-producție (co
lor) © însușirea temeinică a 
cunoștințelor din domeniul știin
țelor fundamentale — la temelia

vremea
Institutul de meteorologie șt hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 10 februarie 
(ora 2ii) — 13 februarie (ora 20). In țară: 
vremea va ii în general închisă. Vor că
dea precipitații slabe, izolate, sub for
mă de ninsoare la începutul intervalu
lui în regiunile estice, apoi, spre sfirșit, 
sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoa
re in nord-vestul țării, vintul va sufla 
slab pină la moderat, cu intensificări 
trecătoare în estul țarii. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 8 
și zero grade, iar cele maxime intre 
zero și 8 grade, izolat mai ridicate in 
vest și sud-vest. Noaptea și dimineața, 
Îndeosebi in vestul șl centru! țării, se 
va produce ceață, tn București : vre
mea va fi in general închisă, condiții 
de precipitații slabe. Vint slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și plus 1 grad, 
iar cele maxime intre 2 șl 6 grade. 
Dimineața, ceață slabă.
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DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13
© Coliba unchiului Tom : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 12; 15; 18

(31 71 71)

DACIA
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(13 49 04)

contractarea la fondul de stat a unor cantități tot mai mari de produse agricole, pentru predarea celor înscrise in plan la termenele stabilite. Totodată, reprezentanții consiliului popular definitivează cu contractan- ții planurile de culturi și de creștere a animalelor pe fiecare gospodărie în parte. Totul se desfășoară la fața locului. în gospodăriile cetățenilor, prin consultarea directă a oamenilor. (Gheorghe Cirstea).
Forme diverse de 

sprijinire a producătorilor în organizarea consiliilor populare, în mai multe localități din zona coli- nară și montană a județului VRAN- CEA se desfășoară în aceste zile acțiuni de îngrijire a pășunilor naturale cu participarea a numeroși cetățeni. Este doar un aspect din multiplele preocupări, prezente de altfel ia nivelul tuturor așezărilor vrince- ne. pentru ca în acest an gospodăriile populației să aibă asigurate condiții mai bune în vederea creșterii contribuției lor la realizarea fondului centralizat al statului și a fondului local de autoaprovizionare. S-a trecut din timp la acțiunile de care aminteam, avindu-se in vedere și faptul că pentru acest an prevederile de plan la acest capitol sint sporite față de anul anterior și că. in această perioadă. trebuie perfectate și contractele cu gospodăriile populației, por- nindu-se de la planurile de culturi și de creștere a efectivelor de animale ale fiecărei gospodării.Revenind la acțiunile menționate, precizăm că in acest an consiliile populare și cooperativele agricole de producție vor repartiza, cu prioritate gospodăriilor care încheie contracte de livrare de produse agricole, anroa- pe 8 000 ha pășuni. Pentru îmbunătățirea pajiștilor naturale deținute de gospodăriile individuale, cu sprijinul unităților de specialitate se vor efectua o serie de lucrări. Astfel, se vor realiza regenerări prin supraînsămîn- țări pe 12 000 ha. vor fi fertilizate cu îngrășăminte chimice și organice 5 000 ha. iar pe mai bine de 19 000 ha se vor face lucrări de întreținere (curățiri de pietre și de resturi vegetale, de mușuroaie). Este prevăzută, de asemenea, repartizarea de terenuri pentru insămînțarea culturilor duble și succesive după strîngerea lor. a miriștilor. în vederea rii de masă-verde.Gontractanții de produse vor fi sprijiniți și cu material biologic. Așa, de exemplu. Uniunea județeană a cooperativelor de producție. achiziții și desfacere a mărfurilor va pune la dispoziția cetățenilor peste 1.3 milioane pui de găină. 50 000 boboci de giscă și rață, 1 000 iepuri- matcă. 50 000 tone zahăr și biostimu- latori pentru albine ș.a. La rindul lor. consiliile populare și unitățile cooperatiste din comune vor înființa maternități de scroafe, care vor oferi contractanților purcei de lapte in vederea creșterii lor in gospodăriile populației. Sint prevăzute, de asemenea, posibilități de satisfacere a cerințelor contractanților pentru semințe, răsaduri, pomi fructiferi, viță de vie ș.a. (Dan Drăgulescu).
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O „tehnologie" cu largi perspective: 

BIOCONVERSIUNEA ENERGIEI SOLARE

Revista franceza „La Recherche" publică un articol consacrat problemei 
biocor.versiunii energiei solare, pe care il reproducem in formă prescurtatăCum poate fi captată și stocată energia solară ? De la criza petrolului din anii ’70, numeroși cercetători încearcă să găsească o soluție la această problemă tehnologică. In jurul nostru, plantele transformă e- nergia luminoasă în compuși chimici stabili, grație fotosintezei. Ce poate fi atunci mai firesc decit să ne gindim să le imităm; utilizind nu plante, a căror creștere este prea lentă, ci bacterii fotosintetice sau microalge 1 Aceste microorganisme prezintă numeroase avantaje fată de „verii11 lor mai evoluați. De pildă, unele sint capabile să producă mari cantități de hidrocarburi, altele fabrică hidrogen, considerat a fi unul din carburanții viitorului. Din nefericire. apar probleme tehnice si economice legate de cultivarea la scară industrială a acestor specii microscopice. Așadar, energie solară măsurată in barili nu, vom avea cu- rînd. însă bioconversiunea sa in compuși chimici arc incă de pe acum aplicații foarte interesante.Căutarea unor surse de energie noi și regenerabile s-a accentuat puternic după prima criză a petrolului, din 1973. în ultimul deceniu, autoritățile din țările industrializate au întreprins un însemnat efort de cercetare pentru exploatarea acestui tio de energii, energia solară aflîn- du-se pe primul loc. Energia solară are avantaje sigure : ea este cva- siinepuizabilă și relativ bine repartizată pe planeta noastră. în schimb, este slabă și intermitentă, fapt ce-i limitează utilizarea. Pentru a exploata energia solară îh mod intensiv. ea trebuie stocată sub o formă stabilă.Or. in jurul nostru există foto- convertizori naturali. Plantele și linele bacterii sint capabile să transforme energia luminoasă în energia chimică pentru a o utiliza apoi in sinteza moleculelor necesare dezvoltării lor. Acest fenomen de fotosin- teză este esențial menținerii vieții Pe Terra deoarece furnizează oxigenul necesar respirației și reduce gazul carbonic in compuși organici indispensabili alimentației tuturor ființelor vii. în plus, prin activitatea sa trecută, a permis formarea unor însemnate rezerve de combustibili : cărbune, petrol, gaze. în fine, se apreciază că la ora actuală două sute de miliarde de tone de cărbune s-au fixat astfel pe an la scară planetară, m special prin păduri, iar compușii organici formați conțin o energie de 3 miliarde de miliarde de kilojouli, ceea ce reprezintă de 10 ori energia totală consumată anual de om si de 200 de ori nevoile sale de hrană.Fotoconvertizorii naturali exploatați de om au fost și sint in special vegetalele superioare. Dezvoltarea agriculturii stă mărturie in acest sens. Printre organismele urticelu- lare care utilizează energia solară pentru dezvoltarea lor (bacteriile fotosintetice si microalgele). unele sint capabile să sintetizeze mari cantități de hidrocarburi. Altele fabrică hidrogenul. care este, poate, carburantul de miine. Tocmai de aceea au suscitat un viu interes ca surse de energii regenerabile.Avantajele microorganismelor a- supra vegetalelor superioare în conversiunea energiei solare apar evidente. Din păcate, apar probleme tehnice și economice legate de cultivarea acestor microorganisme la

scară mare și de extragerea din ele a produselor energetice. In pofida inconvenientelor ce fac dintr-o asemenea biotehnologie un obiectiv incă Îndepărtat, unele aplicații foarte interesante ale acestor minusculi bio- convertizori solari sint de pe acum posibile.Care sint avantajele folosirii microorganismelor fotosintetice pentru conversiunea energiei solare 1 în primul rind. viteza lor de creștere este mult mai mare decit a plantelor superioare. Astfel, sint necesare doar citeva ore pentru a obține dublarea unei populații de bacterii fotosintetice și. in medie, o zi pentru un mare număr de microalge. în plus, microorganismele in cauză sint capabile să capteze o gamă mai largă de lungim! de undă decit plantele, spectrele de absorbție a luminii de către microalge si bacterii fotosintetice fiind complementare. O explicație verosimilă a acestui fenomen este de ordin ecologic. în fine. în condiții de cultură bine controlată, microorganismele amintite trebuie să permită în principiu să se atingă randamentele energetice cele mai ridicate printre speciile fotosintetice.Bacteriile par să fie sistemul cel mai promițător pentru producerea hidrogenului. Aceasta a fost pusă in evidentă in anii ’40 de H. Gaffron. de Ia Universitatea din Florida, și H. Gest, de la Universitatea din Washington.Hidrogenul ar putea Înlocui, In cele din urmă, combustibilii fosili, de unde și importanta pe care o are fabricarea lui cu ușurință sl la un preț scăzut. El prezintă două avantaje esențiale : puterea sa energetică este foarte mare, iar efectul poluant aproape nul, deoarece produsul combustiei sale este doar afc>a. Numai că o asemenea utilizare rămine de domeniul viitorului și încă al viitorului îndepărtat.Trebuie'să recunoaștem că utiliza rea microorganismelor pentru producerea combustibililor nu va putea fi avută în vedere decit după o creștere importantă a sporului energetic. Din fericire, alte aplicații industriale ale microorganismelor fotosintetice sint comercializate, așa cum s-a amintit, și ele se dezvoltă rapid. în pofida tuturor rezervelor pe care le-am expus, bogățiile incă puțin explorate ale acestor organisme reprezintă un potential sigur pentru anii care urmează. Conversiunea fotosintelică a energiei solare produce anual o enormă masă de vegetale, echivalînd cu 172 miliarde de tone de materie uscată. Lă- sind la o parte aplicarea bioconver- siunii energiei solare, procedeu ale cărui aplicații rămîn deocamdată de domeniul perspectivei îndepărtate, acest imens potential energetic a fost întotdeauna folosit. Ca urmare a celei de-a doua crize a petrolului, numeroase tari au elaborat programe pentru mai buna valorificare a biomasei.La ora actuală, filierele de valorificare energetică a biomasei reprezintă un teren de experiențe de neinlocuit pentru toate tehnicile chimiei, fizicii și biotehnologiei. Ele permit, de asemenea, studierea culturilor cu aplicații industriale ale anului 2 000 și restabilirea relațiilor dintre lumea agricolă și mediul industrial.VOLEI. în meci contînd pentru grupele semifinale ale „Cupei campionilor europeni*1 la volei masculin, echipa Steaua București a întrecut în deplasare cu scorul de 3—0 (15—7, 15—7. 15—9) formația spaniolă C.V. Palma de Mallorca. Intr-o altă partidă. echipa italiană Panini Modena a invins. tot în deplasare, cu 3—2 formația vest-germană S.V. Hamburger.ȘAH. © După 11 runde, in turneul internațional feminin cie șah de la Tallin, in fruntea clasamentului se află maestra sovietică Svetlana Prudnikova, cu 8.5 puncte, urmată de Kahiani (U.R.ă.S.) — 7,5 puncte (1). Fomina (U.R.S.S.) — 1$ puncte. Bilunova (U.R.S.S.) și Otilia Ganț (România) — cite 6.5 puncte etc. Rezultate tehnice : Ranniku — Ganț 0—1 ; Seikova — Ianiste 0—1 ; Zol- manova — Bilunova 0—1 ; Prudnikova — Bașajici 1—0. 9 în meciul de șah dintre marii maeștri Jan Timann (Olanda) și Lajos Portisch (Ungaria), care iși dispută la Anvers calificarea pentru semifinalele turneului candidaților la titlul mondial, după 5 partide scorul este egal : 2.5—2,5 puncte. In partida a 4-a a fost in cea de-a lui Timann.FOTBAL.tatori au urmărit la Belfast meciul dintre selecționatele Irlandei de Nord și Spaniei, din cadrul preliminariilor campionatului mondial de fotbal. Victoria a revenit fotbaliștilor spanioli cu scorul de 2—0 (1—0). In clasamentul grupei a 6-a europene conduce echipa Spaniei (8 puncte), urmată de formațiile Ungariei. Irlandei de Nord (cu cite 3 puncte). Irlandei și Maltei (cu cile 1 punct). © La Eindhoven s-a disputat meciul retur, contînd pentru „Su- percupa Europei11 la fotbal, dintre e- chipa olandeză P.S.V. Eindhoven, deținătoarea „Cupei campionilor europeni11, și formația belgiană F.C. Malines. cîștigătoare a „Cupei cupelor11. Partida s-a încheiat cu scorul de 1—0 (0—0) în favoarea gazdelor, învingătoare cu 3—0 în primul joc, echipa F.C. Malines a cucerit trofeul.

consemnată remiza, iar5-a victoria a revenit© Peste 20 000 de spec-

ATLETISM. In Sala sporturilor din Bacău s-au desfășurat campionatele republicane de atletism in probele combinate. In proba de oc- tatlon, victoria a revenit lui Bogdan Tudor (Rapid), cu un total de 5 845 puncte, urmat, de Romeo Hurduc (Steaua) — 5 571 puncte, și Constantin Halichias (Prahova C.S.Ș. Ploiești) — 5 451 puncte. La pentatlon a terminat învingătoare atleta Petra Vâidianu (Minerul Cimpulung) — 4 465 puncte, secundată de ~ Țifrea-Barbu (Steagul roșu — 4 327 puncte.TENIS. în primul tur al lui internațional de tenis Guaruja (Brazilia), contind „Marele premiu11, ecuadorianui Râul Vivier l-a eliminat cu 7—5. 6—4 pe vest-germanul Peter Ballauff. brazilianul Luiz Mattar a dispus cu 6*-2, 6—2 de compatriotul său Cesar Kist, iar canadianul Martin Wos- tenholme a ciștigat cu 6—2, 6—3 partida cu brazilianul Jaime Oncins.SCHI. Campionatele mondiale de schi alpin au continuat la Vail (Colorado) cu proba masculină de slalom superuriaș, ciștigată de elvețianul Martin Hangl. cu timpul de l’38”81/100. urmat de coechipierul său Pirmin Zurbriggen (l’39”09 100) și iugoslavul Tomaz Cizman (l’39”18/100). In proba similară feminină, pe primul loc s-a situat austriaca Ulrike Maier (1T9”46/1OO), urmată de compatrioată sa Sigrid Wolf (1T9”49/1OO) și vest-germana Michaela Gerg (l’19”50/100).TENIS. în turneul internațional de tenis de la Rotterdam, contind pentru „Marele Premiu11, jucătorul francez Yannick Noah l-a eliminat 6—3. 6—2 pe olandezul Tom finlandezul Olli Rahnasto vins cu 6—3. 3—6, 6—2 pe lianul John Fitzgerald, iar Jarryd (Suedia) a dispus cu 6—2, 6—1 de Wally Masur (Australia).BIATLON. Proba feminină de 15 km din cadrul Campionatelor mondiale de biatlon. competiție ce se desfășoară în aceste zile la Feistritz (Austria), a revenit vest-germanei Petra Schaaf, cu timpul de lh 06’11” 2/10 (2 minute penalizare).
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„Se schimbă clima ?“
Relatări asupra cauzelor iernii neobișnuite din acest an

Iarna deosebit de blindă de care 
se bucură Marea Britanie, ca de 
altfel și alte țări europene, a creat 
o adevărată confuzie in natură, o 
serie de specii de plante și ani
male comportindu-se in mijlocul 
iernii ca și cind ar fi primăvară — 
transmite, intr-o corespondentă din 
Londra, agenția Efe, care sublinia
ză in continuare :

Ziarele londoneze semnalează nu
meroase cazuri de plante care au 
înflorit timpuriu și de animale care 
au ieșit de pe acum din hibernare, 
datorită temperaturilor neobișnuit 
de ridicate pentru această perioa
dă a anului. Numeroase păsări 
și-au reluat cintul in zori, ceea ce 
presupune o devansare a calenda
rului cu două luni, iar anumite 
specii migratoare nu au plecat 
incă spre locuri mai calde 1

Iarna blindă a adus insă cu sine 
la Londra o adevărată invazie de 
rozătoare, iar porumbeii sint anul 
acesta mai grași ca niciodată, ceea 
ce ii îngrijorează pe agricultori. 
Sindicatul național al agricultori
lor a chemat, de altfel, „sub arme" 
pe toți membrii săi pentru a com
bate acești „porumbei uriași" 
înainte de sosirea adevăratei pri
măveri si înainte ca aceștia să se 
abată asupra culturilor.

Specialiștii in probleme cllmato- 
logice nu știu incă dacă această 
iarnă blindă nu este o primă ma
nifestare a așa-numitului „efect de 
seră", sau temperaturile ridicate se 
datorează influentei curenților ma
ritimi calzi ori unor modificări ale 
cantității de energie provenite de 
la soare.

Iarna blindă și uscată nu s-a re
simțit doar pe continentul euro
pean, ci a cuprins și alte zone ale 
lumii. Despre efectele acesteia, in

special lipsa de precipitații, scrie șl 
cotidianul american „International 
Herald Tribune". Evenimente cli
matice neobișnuite petrecute anul 
trecut in Oceanul Pacific, relevă 
ziarul, au făcut, se pare, ca efec
tul curenților maritimi asupra te
ritoriului S.U.A. să se deplaseze cu 
mult mai spre nord. La rindul său, 
aceasta a constituit principala cau
ză a secetei puternice ce a afectat 
cea mai mare parte a Statelor Uni
te și — poate singura dată in isto
rie — a făcut ca recolta de ce
reale a tării să fie cu mult infe
rioară consumului (cu aproximativ 
II milioane tone metrice).

Se pare că direcția curenților 
continuă să rămină modificată, 
ceea ce ar putea constitui parțial 
cauza precipitațiilor neobișnuit de 
reduse din această iarnă. Daai a- 
ceastă situație se va menține și la 
vară, o nouă secetă și o nouă scă
dere a producției de grine se con
turează la orizont.

Chiar dacă curenții marini ar 
reveni pe o direcție mai apropiată 
de cea normală, recoltele ar urma 
să fie in continuare mai reduse 
anul acesta și in anii următori 
datorită „efectului de seră" — o 
încălzire generală a atmosferei 
terestre provocată de emanațiile 
excesive de bioxid de carbon și 
alte gaze. Există o controversă In 
rindul oamenilor de știință cu pri
vire la gravitatea acestei proble
me, dar majoritatea sint de acord 
că problema există. După cum 
sugerează unele modele compute
rizate, dacă nu se iau măsuri pe 
plan global, pină in anul 2030 ar 
putea interveni o încălzire cu 3—8 
grade Fahrenheit a temperaturilor 
medii globale. Aceasta ar dăuna in 
mod serios productivității agrico
le — încheie cotidianul american.
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat cotidianului „Kansan Uutiset" din Finlanda(Urmare din pag. I) cietățl de altfel — pe baza noilor cunoașteri și cuceriri ale științei presupune a merge înainte, nu înapoi 1 De aceea considerăm că tot ceea ce înseamnă o anumită renunțare la unele principii socialiste. deschiderea căilor pentru unele forme de proprietate capitalistă, nu răspunde principiilor perfecționării societății pe baza socialismului științific. Dar, desigur, fiecare partid, fiecare țară își rezolvă problemele așa cum consideră că răspund mai bine realităților proprii. Iar viața — adevăratul judecător — va demonstra în ce măsură unele din aceste măsuri sînt juste sau nu !Pornind însă de Ia o privire de ansamblu asupra dezvoltării generale a societății în epoca actuală, doresc să subliniez că noi considerăm că unei 3 greutăți și probleme apărute în dezvoltarea socialistă nu sînt de natură și nu pot, în nici un fel, să diminueze esența socialismului științific, forța sa, perspectivele viitoare ale dezvoltării omenirii pe calea socialismului.în ce ne privește, avem ferma convingere că socialismul, prin realizările de pînă acum — desigur, luind în considerație unele minusuri și lipsuri — și-a demonstrat forța și superioritatea ca orînduire socială. Sîntem convinși că numai mergînd pe calea socialismului, care trebuie să fie construit corespunzător realităților din fiecare țară, popoarele vor putea să lichideze cu desăvîrșire exploatarea, asuprirea, inegalitățile, să asigure o dezvoltare a societății pe principii superioare — de egalitate, de dreptate socială și care să asigure afirmarea liberă a personalității umane, a fiecărei națiuni. De aceea, avem deplină încredere în viitorul socialist al României, dar și în viitorul socialist al omenirii !ÎNTREBARE : Cititorii finlan
dezi știu că România are re
lații bune cu celelalte țări so
cialiste. Care sînt liniile dum
neavoastră directoare pentru 
aceste relații ți care sînt per
spectivele de dezvoltare multi-, 
laterală a acestora in viitor ?RĂSPUNS : întotdeauna România a acționat și acționează pentru dezvoltarea largă a relațiilor cu țările socialiste, considerînd că aceasta constituie o necesitate pentru dezvoltarea fiecărei țări, pentru afirmarea principiilor socialiste în general. Am pornit și pornim de la faptul că relațiile dintre țările socialiste trebuie să se bazeze pe principiile de egalitate, de respect al independenței și neamestecului în treburile interne. De altfel, am considerat și considerăm aceste principii ca fiind singurele valabile în relațiile dintre toate statele, fără deosebire de orînduire socială. Orice încălcare a acestor principii. Inclusiv de către țările socialiste, nu poate decît să afecteze și, după cum este bine cunoscut, a și afectat, la un moment dat —• relațiile dintre unele țări socialiste.Acum, s-ar putea spune că sîntem într-o perioadă în care se acționează cu mai multă hotărire pentru depășirea vechilor neînțelegeri, pentru întărirea solidarității și colaborării, ceea ce constituie un lucru deosebit de bun și dă perspectiva creșterii rolului țărilor socialiste in soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane, îndeosebi în ce privește dezarmarea, pacea, realizarea unor relații noi între toate națiunile lumii.ÎNTREBARE : Fiind bine cu
noscută poziția activă a Româ
niei pe arena internațională, vă 
rugăm să vă referiți la iniția
tivele si pozițiile actuale ale 
țării dumneavoastră in proble
me ca : dezarmarea, destinde
rea, conflictul din Orientul Mij
lociu și altele.RĂSPUNS : într-adevăr. România • desfășurat o intensă activitate internațională, dezvoltind relațiile sale cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială. Am considerat și considerăm că, în epoca existenței unor grupări mari de țări cu orîn- duiri sociale diferite. dezvoltarea relațiilor internaționale pe principiile coexistenței pașnice, ale egalității in drepturi și neamestecului in treburile interne reprezintă o necesitate obiectivă.Am acordat și acordăm o atenție deosebită problemelor dezarmării, și în primul rind dezarmării nucleare. Considerăm că existența armelor nucleare, ca și a altor arme de distrugere în masă reprezintă un grav pericol pentru însăși existența vieții pe planeta noastră. De aceea ne-am pronunțat și ne pronunțăm ferm pentru eliminarea tuturor armelor nucleare, a armelor chimice, pentru reducerea armamentelor convenționale, a cheltuielilor militare.Pașii înregistrați pînă acum în
SCHIMB DE PĂRERI POLONO- ELVEȚIAN. Președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone, Wojciech Jaruzelski, l-a primit pe Rene Felber, șeful Departamentului politic federal pentru afaceri externe al Elveției, care a efectuat o vizită oficială la Varșovia. Cu acest prilej, informează agenția P.A.P., s-a procedat la un schimb de păreri in legătură cu problemele destinderii și securității pe continentul european și au fost a- bordate posibilitățile extinderii relațiilor polono-elvețiene.PREMIUL INTERNAȚIONAL PENTRU PACE, DEZARMARE ȘI DEZVOLTARE, instituit de guvernul indian în memoria fostului prim-ministru al Indiei, Indira Gandhi, a fost decernat, pentru anul 1988, primului-ministru al Norvegiei, Gro Harlem Brund- tland, cgre este, totodată, președinte al Comisiei internaționale pentru ocrotirea mediului ambiant șl dezvoltare.REORGANIZAREA GUVERNULUI COLUMBIAN. Președintele Columbiei, Virgilio Barco, a procedat Ia reorganizarea cabinetului ministerial, după demisia a 12

această direcție reprezintă numai un început 1 Se mențin încă mari cantități de arme nucleare. N.A.T.O. discută despre modernizarea armelor nucleare cu rază Scurtă de acțiune, despre necesitatea menținerii așa-zisei descurajări nucleare, ceea ce, practic, înseamnă menținerea posibilității folosirii armelor nucleare într-un viitor război.Toate acestea demonstrează cu putere că încă nu s-a produs o schimbare radicală în concepția tuturor statelor cu privire la imposibilitatea folosirii armelor nucleare 1 De aceea. România consideră că este necesar ca toate popoarele, toate forțele politice realiste să-și Intensifice activitatea pentru a determina renunțarea cu desăvîrșire la politica de forță și de amenințare cu forța, la descurajarea nucleară sau de altă natură militară și să se treacă cu hotărire la realizarea de acorduri corespunzătoare privind eliminarea totală a armelor nucleare, a armelor chimice, a altor arme de distrugere în masă. Numai pe această cale omenirea va putea să aibă perspectiva unei vieți sigure, fără primejdia unui război nuclear distrugător !Ne pronunțăm pentru soluționarea tuturor conflictelor numai prin tratative. Și în acest sens s-au făcut anumițl pași. Considerăm că este necesar să se treacă la organizarea unei conferințe internaționale în problemele Orientului Mijlociu, cu participarea tuturor țărilor interesate, inclusiv a noului stat palestinian, pentru a se asigura o soluție politică în conflictul din Orientul Mijlociu, care să asigure dezvoltarea independentă, în deplină securitate, a tuturor statelor din această zonă, rezolvarea deplină a problemei palestiniene, recunoașterea drepturilor și asigurarea dezvoltării — în cadrul unui stat liber — a poporului palestinian. Este de înțeles că, în acest cadru, avem în vedere și asigurarea securității și independenței Israelului, ale tuturor popoarelor din zonă.ÎNTREBARE : România și 
Finlanda urmăresc țeluri iden
tice prin crearea unor zone de- 
nuclearizate in Balcani și in 
nordul Europei. Care este, in 
concepția dumneavoastră, sem
nificația zonelor lipsite de arme 
nucleare in cadrul dezarmării 
generale ?RĂSPUNS : într-adevăr, România și Finlanda și-au propus, împreună cu țările din zonele în care se află, realizarea unor zone denuclearizata.în ce privește Balcanii, România se pronunță, împreună cu celelalte țări, pentru realizarea unei zone fără arme nucleare, fără arme chimice și fără baze militare străine, considering că numai printr-o măsură generală, care să le cuprindă pe toate âcestea, se poate crea o zonă care să asigure conviețuirea pașnică și dezvoltarea economico-socială liberă a popoarelor, in cadrul, desigur, al preocupărilor pentru eliminarea totală a acestor arms din Europa și din întreaga lume.Noi considerăm realizarea unor asemenea zone ca o parte, ca un început în cadrul preocupărilor generale pentru eliminarea ac «stor arme din Europa și de pe planeta noastră. Pentru că fără această eliminare zonele respective nu vor putea împiedica, în cazul unui conflict general, ca efectele armelor nucleare să se extindă și asupra lor.ÎNTREBARE : România a 
fost foarte activă la ultima se
siune a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite 
in domeniul protecției mediului 
înconjurător ca o strategie glo
bală și, in special, in căutarea 
de măsuri eficiente împotriva 
deșeurilor industriale dăunătoa
re. Am dori să aflăm de la 
dumneavoastră detalii și apre
cieri privind această problemă 
cardinală pentru omenire.RĂSPUNS : După cum este bine cunoscut, apărarea mediului înconjurător reprezintă astăzi una din cele mai importante probleme pentru toate popoarele și toate zonele. Considerăm că încă nu s-a ajuns la o înțelegere deplină asupra cauzelor care au dus și continuă să ducă la înrăutățirea situației mediului înconjurător.După părerea noastră, se evită să se abordeze problemele în totalitatea lor, vorbindu-se puțin sau deloc despre efectele negative ale experiențelor nucleare, care continuă, ca și despre zborurile in Cosmos, care — fără nici o îndoială — au o influență negativă în ce privește diferitele straturi ale atmosferei, inclusiv asupra stratului de ozon.Considerăm că abordarea numai a unor aspecte ale problemei nu este de natură să ducă la o bună înțelegere și la stabilirea unor măsuri eficiente, care să pună capăt înrăută
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membri ai guvernului, desemnând cinci noi miniștri, intre care două femei. Ceilalți au fost reconfirmați în funcții. Demisia colectivă a guvernului a fost determinată de faptul că o parte a membrilor acestuia urmează să participe la campania electorală în perspectiva alegerilor parlamentare din luna martie, anul viitor.AL XVIII-LEA CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN va avea loc la Roma. în perioada 18—22 martie a.c., s-a anunțat in cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul central al P.C.I. din capitala Italiei.OPȚIUNE ELECTORALA A COMUNIȘTILOR CHILIENI. P.C. din Chile a anunțat decizia sa de a sprijini un candidat unic al opoziției la alegerile prezidențiale de 

țirii situației mediului înconjurător ! în această privință, este deci necesar ca toate popoarele — care, într-o măsură sau alta, sînt afectate și vor fi in continuare afectate de această situație — să adopte o poziție mai hotărîtă, să participe mai activ la stabilirea cauzelor, dar și a măsurilor care se impun pentru a opri înrăutățirea situației . mediului înconjurător, pentru îmbunătățirea tei.Desigur, în acest cadru se pune și problema deșeurilor industriale, a depozitării lor. Aici se înscriu și problemele dezvoltării anumitor activități industriale sau problemele împăduririlor, dar — repet — într-o măsură cel puțin egală se impune problema opririi cu desăvîrșire a experiențelor nucleare și a reglementării corespunzătoare a folosirii spațiului cosmic, care trebuie apărat și păstrat așa cum s-a dezvoltat el în decursul întregii istorii a planetei noastre. Aceasta constituie una din problemele hotărîtoare pentru viitorul și sănătatea întregii omeniri 1în această direcție a acționat și va acționa România pe plan intern, luind măsurile corespunzătoare pentru a asigura păstrarea in cît mai bune condiții a mediului înconjură- Itor. ÎNTREBARE : V-aș fi recu
noscător, domnule președinte, 
dacă ne-ați putea prezenta opi
nia dumneavoastră cu privire la 
Conferința pentru securitate și 
cooperare europeană, ținută la 
Viena. România a făcut unele 
rezerve la documentul final al 
conferinței. Cum trebuie înțe
lese aceste rezerve ?RĂSPUNS : România se numără printre țările care au avut un rol activ la Conferința de la Helsinki, in elaborarea și adoptarea documentelor din 1975.în ce privește Conferința de la Viena pentru securitate și cooperare, am acționat spre a se ajunge la înțelegeri cît mai bune pentru a crea condiții pentru o largă colaborare economică, tehnico-științifică și culturală între toate popoarele europene, fără deosebire de orînduire socială.Ne-am pronunțat și ne pronunțăm pentru o Europă unită, a națiunilor libere și egale în drepturi !Din păcate, trebuie să spunem că în desfășurarea lucrărilor și în însuși documentul adoptat la Viena și-au găsit loc abordări în contradicție cu documentul de bază de la Helsinki, că in acest document se reflectă insuficient problemele fundamentale ale drepturilor omului, cum sint dreptul la muncă, la învățătură, la sănătate, la locuință și altele. în schimb, și-au găsit reflectarea unele poziții care deschid calea unui amestec în treburile interne ale altor state.Pornind de la acestea, România și-a formulat rezervele sale într-o declarație specială, exprimind hotă- rire'a de a acționa și în viitor pentru dezvoltarea colaborării intre țările europene, pe baza principiilor de bază înscrise în Actul final de Ia Helsinki, pentru o largă colaborare economică, tehnico-științifică, pentru renunțarea la orice tendințe de amestec în treburile interne ale altor state.Sîntem ferm hotărîți să acționăm și în viitor pentru ca între țările europene să se dezvolte o largă colaborare în toate domeniile, pentru a se ajunge la o mai bună unitate și solidaritate între țările continentului nostru, care să asigure progresul economico-social. independența și suveranitatea fiecărei națiuni.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, vă rugăm să ne prezen
tați aprecierea dumneavoastră 
asupra relațiilor dintre România 
și Finlanda in domeniile politic, 
comercial și cultural, precum și 
perspectivele dezvoltării unei 
cooperări fructuoase între cele 
două țări ale noastre.RĂSPUNS : Se poate spune că relațiile dintre’România și Finlanda au fost și sînt bune. în multe probleme pozițiile țărilor noastre sint foarte a- propiate și, in unele, chiar identice. A avut loc o dezvoltare corespunzătoare a relațiilor economice, tehnice, științifice, culturale dintre țările noastre... Deși, doresc să spun deschis, după părerea mea posibilitățile celor două țări sînt mult mai mari în a- ceastă privință.în ceea ce ne privește, ne pronunțăm și vom acționa pentru identificarea de noi domenii de colaborare româno-finlandeză, in toate sferele de activitate, ceea ce corespunde intereselor celor două popoare, dar și intereselor colaborării în Europa, ale păcii în lume.în încheiere, aș dori să adresez cititorilor dumneavoastră și poporului prieten finlandez urarea de a obține cele mai bune realizări în domeniul economico-social, in întărirea independenței, de bunăstare și fericire 1 

la 14 decembrie — informează a- genția I.P.S.RECRUDESCENȚA NEONAZIS- MULUI — SEMNAL DE ALARMA. Președintele organizației Partidului Social-Democrat din landul vest- german Bavaria, Rudolf Schoef- berger, a apreciat, într-o declarație făcută la Vilshofen, că șomajul și noua sărăcie constituie un teren fertil pentru proliferarea neonazis- mului. El a arătat în acest context că intrarea reprezentanților formațiunii neonaziste „Republicanii" în Camera Reprezentanților din Berlinul occidental constituie un semnal de alarmă.DATORIA EXTERNA A FRANȚEI pe termen mediu și lung era la sfîrșitul lunii septembrie 1988 de 395,5 miliarde de franci (aproximativ 62 miliarde dolari), infor-

Schimb de mesaje româno-israelian AMERICA CENTRALĂ

la nivel înalt In pregătirea conferinței șefilor de statTEL AVIV 9 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a fost adresat primului- ministru al Statului Israel. Yitzhak Shamir, un mesaj, împreună cu un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și succes, de progres și prosperitate pentru poporul israelian.Primul-ministru israelian a mulțumit cordial pentru mesaj și a rugat să se transmită urările sale de sănătate și fericire personală, de succese în activitatea desfășurată de președintele Nicolae Ceaușescu pentru continua dezvoltare a României și bunăstarea poporului român.
încheierea primei runde a convorbirilor preliminare 

dintre R. P. D. Coreeană și Coreea de SudPHENIAN 9 (Agerpres). — La Panmunjon s-a desfășurat prima rundă a convorbirilor preliminare în vederea pregătirii negocierilor politice și militare la nivel înalt între R.P.D. Coreeană și Coreea de Sud, informează agenția A.C.T.C.Reprezentantul R.P.D. Coreene a cerut ca partea sud-coreeană să înceteze necondiționat manevrele militare „Team Spirit ’89", desfășurate in comun cu S.U.A., relevînd că a- ceste exerciții nu sint de natură să creeze o atmosferă favorabilă pentru actualele convorbiri, dimpotrivă, ele
Ample acțiuni pentru dezarmare și pace

R. F. GERMANIA : Curentul untimilitarist cîștigă terenBONN 9 (Agerpres). — Bundes- wehr-ul vest-german a renunțat temporar la punerea la punct a unei rachete nenucleare cu rază de acțiune de pînă la 500 km — a declarat in cadrul unei conferințe de presă Fledhelm Ost, purtătorul oficial de cuvînt al guvernului R.F.G. Această hotărire — a precizat el — a fost adoptată Iuîndu-se în considerare măsurile pozitive în domeniul dezarmării ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia.După cum notează revista americană „U.S. News and World Report", în R. F. Germania se inten
BELGIA : Marș de protest fată de planurile N.A.T.O. 

vizînd modernizarea armamentelorBRUXELLES 9 (Agerpres). — în capitala Belgiei s-a desfășurat un marș al păcii împotriva planurilor N.A.T.O. de modernizare a rachetelor nucleare tactice. într-o declarație dată publicității, participanții Ia marș — una dintre cele mai mari acțiuni antirăzboinice desfășurate în ultima vreme in Belgia — și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu intențiile statelor occidentale de a păstra focoasele nucleare și de a
S.U.A.: Demonstrație împotriva continuării

experiențelor nucleareWASHINGTON 9 (Agerpres). — Militanții americani pentru pace au organizat o demonstrație de protest la poligonul Nevada împotriva continuării de către Statele Unite a ex-
JAPONIA: Largă campanie 

pentru respectarea 
celor trei principii 

nenucleareTOKIO 9 (Agerpres). — Organizația antirăzboinică niponă „Comitetul celor 22 pentru dezarmare nucleară" a inițiat o campanie în toată țara, care are ca scop ca cele trei principii nenucleare — a nu produce, a nu poseda și a nu importa arme nucleare —, proclamate în mod oficial in Japonia, să capete putere de lege. în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Tokio, reprezentanții acestei organizații au anunțat intenția de a încheia, pînă in martie, elaborarea și prezentarea spre examinare in organul legislativ suprem a unui proiect de lege care prevede obligația, din punct de vedere juridic, de respectare a celor trei principii amintite.Comitetul intenționează să organizeze anul acesta in întreaga țară simpozioane și alte acțiuni în vederea extinderii sprijinului populației nipone față de legislația antinucleară. Peste 80 reputați oameni de știință din Japonia și-au exprimat deja sprijinul față de acest proiect de lege, care a început, să fie elaborat spre sfîrșitul anului trecut-------------------------------------------------- f mează agenția Efe, citind un raport al Ministerului Economiei și----- IFinanțelor, dat publicității la Paris. |LEGE ANTIDROG. în cadrul .unei vaste campanii împotriva traficului cu droguri, în Iran a fost Iadoptată o nouă lege, care prevede pedeapsa cu moartea pentru deținerea unei cantități de peste 30 de | grame de heroină sau 5 kilograme de opiu, transmite agenția IRNA. i în paralel cu adoptarea noii legi au fost luate și o serie de alte mă- • suri, menite să pună capăt acestei activități ilegale ce aduce Importante prejudicii sănătății și capa- • cității de muncă a omului.
TIRG DE ARTA CONTEMPO- | RANĂ. La Madrid s-a deschis tîr- 

gul internațional de artă contem
porană (ARCO ’89), la care sint I 
expuse lucrările a peste 1000 de 
artiști din diferite țări. Manifesta
rea prilejuiește, totodată, prezenta- I 
rea mai multor lucrări ale unor 
maeștri reprezentativi ai artei 
plastice din acest secol, între care I 
Picasso, Dali, Miro, Matisse. Gia
cometti, Degas, Calder, Moore, 
Chagall.

Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către Yitzhak Shamir a tovarășului Ion Stolen, secretar al C.C. al P.C.R., care se află în Israel in calitate de trimis special al șefului statului român.-în cadrul convorbirii au fost prezentate poziția și concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu în legătură cu unele probleme internaționale, cu deosebire privind situația din Orientul Mijlociu. Au fost abordate, de asemenea, aspecte ale dezvoltării relațiilor bilaterale.
★Tovarășul Ion Stoian a avut, totodată. convorbiri cu Moshe Arens, ministrul de externe al Israelului.

provoacă o stare de încordare, adln- cesc neînțelegerea și neîncrederea, sporesc confruntarea între Nord și Sud și. in acest fel, blochează procesul de reunificare pașnică.Reprezentantul sud-coreean a repetat afirmațiile autorităților de la Seul precum că exercițiile militare ar avea un caracter ..defensiv".Ca Urmare, precizează agenția A.C.T.C., runda de convorbiri preliminare s-a încheiat fără a se realiza vreun progres. S-a căzut de acord ca delegațiile să se tntîlnească din nou la 2 martie, tot la Panmunjon.

sifică din ce în ce mai mult sentimentele antimilitariste și antinucleare în rîndul populației. Dacă la începutul acestui deceniu, arată revista, 71 la sută dintre vest-germani se temeau de amenințarea unui război, în prezent, tot ceea ce ar întări diviziunea în cadrul Europei — manevre militare, modernizarea armelor nucleare, prelungirea stagiului militar — provoacă puternice resentimente. în schimb, sînt apreciate mijloacele care ar determina o sporire a contactelor Est-Vest, de exemplu comerțul.
dota cu ele rachetele de croazieră cu bază maritimă și aeriană.Manifestațiile pentru pace inițiate în Belgia se vor incheia prin mari acțiuni antirăzboinice la 18—19 aprilie la Bruxelles, dată la care va avea loc in capitala belgiană reuniunea Grupului de planificare nucleară a N.A.T.O. consacrată modernizării arsenalelor nucleara ale Alianței nord-atlantice.
periențelor nucleare. Participanții au chemat administrația Bush să acționeze pentru încheierea grabnică a acordului cu privire la interzicerea totală și definitivă a experiențelor nucleare. Un astfel de acord are o însemnătate deosebită pentru a se pune o barieră trainică cursei înarmărilor nucleare — a declarat Charles Sultz, unul dintre organizatorii demonstrației.Autoritățile militare de la poligonul Nevada au arestat peste 20 de participant.

- -------- (»LV ACTUALZTATKA POLITICA)

Evolujii contradictorii pe calea spre 
independența NamibieiLa două luni de Ia semnarea Acordurilor cu privire la reglementarea situației din Africa de sud- vest, problema namibiană continuă să se situeze pe primul plan al actualității, politice de pe continentul african. Evoluțiile intervenite îndreptățesc pe deplin această apreciere. Pe întreg teritoriul Namibiei luptele au încetat. La Națiunile Unite au loc pregătiri intensa în vederea trimiterii „căștilor albastre" ale O.N.U. însărcinate cu supravegherea aplicării Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate cu privire la proclamarea independenței Namibiei — proces ce urmează a fi inaugurat la 1 aprilie.Se poate spune că poporul nami- bian trăiește o perioadă de răscruce a existenței sale ; pentru prima dată după mai multe decenii de dominație străină i se deschide perspectiva organizării unei vieți noi, potrivit intereselor și aspirațiilor sale fundamentale. „Astăzi, mai mult ca oricind — declara recent președintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma — am în

credere în viitorul luminos al patriei 
mele. Acordurile cu privire la regle
mentarea conflictului din Africa de 
sud-vest au deschis calea care duce 
la proclamarea independentei Nami
biei. Nu am cuvinte să spun cît sînt 
de fericit. Visul meu, visul tuturor 
patrioților namibieni, care timp de 
decenii au luptat pentru suveranita
tea patriei lor, este pe cale de a se 
realiza. S.W.A.P.O. este conștient de 
sarcinile deosebite ce-i revin pentru 
destinele patriei și ale poporului și 
este gata să-și asume răspunderea 
puterii”.într-adevăr, dacă lucrurile se vor desfășura normal, fără apariția unor noi obstacole și fără manevre de culise, Ia începutul anului 1990 Namibia își va proclama independența. Dar majoritatea observatorilor politici țin să sublinieze că răstimpul cuprins între 1 aprilie, data Începerii aplicării Rezoluției 435, și 1 noiembrie, cînd vor avea loc

MANAGUA 9 (Agerpres). — Apropiata conferință la nivel inalt a celor cinci țări din America Centrală ya reprezenta un pas important pe calea instaurării păcii în această regiune a lumii — a declarat președintele Republicii Nicaragua. Daniel Ortega. într-un interviu acordat companiei mexicane de televiziune „Imevision", el a arătat că, deși in cursul acestei conferințe nu vor putea fi rezolvate toate problemele regiunii, însăși convocarea ei constituie un succes al forțelor progresiste din America Centrală.în același timp, Ortega a inițiat convorbiri cu lideri ai partidelor de opoziție, reprezentate sau nu in parlament, în vederea degajării unor soluții pentru Înfruntarea in comun a dificultăților cu care se confruntă țara. în reuniuni separate cu reprezentanții opoziției, șeful statului ni- caraguan a informat in legătură cu propunerea ce urmează să o prezinte în cadrul apropiatei întîlniri centro- americane la nivel inalt de la San Salvador.NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). Secretarul general al O.N.U., Javier
Consultări în cadrul O.N.U. asupra situației 

din AfganistanNAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, șl Diego Cordovez, reprezentantul său special pentru Afganistan, au examinat, în cadrul unei Întrevederi desfășurate la sediul Națiunilor Unite, situația din această țară, îndeosebi în lumina retragerii trupelor străine din Afganistan — a anunțat un purtător de cuvint. al secretarului general al O.N.U., citat de agenția T.A.S.S. Retragerea trupelor din Afganistan — a
Precizări privind reducerea forțelor militare sovieticeMOSCOVA 9 (Agerpres). — într-un interviu acordat agențieiT. A.S.S.. Mihail Moiseev, prim-adjunct al ministrului apărării alU. R.S.S., a declarat că în următorii ani bugetul militar al Uniunii Sovietice va fi redus cu 14,2 la sută. El a subliniat că reducerea unilate

întrevederi consacrate modalităților 
de soluționare a conflictului 

din zona GolfuluiNAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — în continuarea eforturilor sale de soluționare a conflictului iraniano- irakian. secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a avut, joi, la New York, o întrevedere cu ministrul de externe al Irakului, Tariq
Mari daune provocate de acțiunile destabilizatoare

ale regimului sud-africanHARARE 9 (Agerpres). — Regimul rasist de la Pretoria constituie singurul factor destabilizator al situației din sudul continentului african, subliniază declarația finală a reuniunii Comitetului ministerial al Commonwealthului pentru Africa australă, care s-a desfășurat la Harare. în document se arată că acțiunile destabilizatoare ale R.S.A. au provocat peste un milion de victime omenești in statele africane din prima linie, precum și daune mate- 

alegeri pentru Adunarea Constitu- .antâ, reprezintă o etapă deosebit de complexă, care presupune serioase eforturi in vederea îndeplinirii prevederilor acordurilor convenite. Astfel, in această perioadă trebuie să se încheie retragerea trupelor sud- africane de pe teritoriul Namibiei și să fie asigurat un climat adecvat exprimării libere, fără nici un fel de presiuni, a voinței poporului nami- bian. Ceea ce presupune mari responsabilități din partea R.S.A., țară care ocupă ilegal Namibia și a transplantat aici rinduielile rasiste.Este adevărat că, in dorința de a-șl demonstra în fața opiniei publice internaționale disponibilitatea de a îndeplini obligațiile ce le revin, autoritățile de la Pretoria au făcut deja primii pași pe calea aplicării acordurilor semnate la sfîrșitul anului trecut. Recent, R.S.A. a anunțat că a început procesul de retragere a forțelor sale armate din Namibia și că la 28 februarie își va înceta activitatea „guvernul de la Windhoek", creat în 1985, în cadrul așa-zisei „soluții interne", care, în fapt, urmărea perpetuarea dominației sud-africane.în ciuda acestor gesturi de bună voință, poziția autorităților sud-africane este privită cu multă circumspecție, știut fiind că R.S.A. are o tristă faimă in ce privește problema namibiană. Făcînd jocul puterilor occidentale și al marilor companii transnaționale, direct interesate în exploatarea imenselor bogății ale subsolului Namibiei, guvernul de la Pretoria a împiedicat ani de zile orice negocieri cu privire la viitorul teritoriului vecin. Așa a fost declanșat sângerosul război împotriva poporului namibian, în scopul înăbușirii luptei acestuia pentru libertate. Este semnificativ că la sfîrșitul anului 1988, ca urmare a sporirii continue a efectivelor corpului expediționar, numărul total al forțelor de ocupație se ridica la 130 000 de oameni. In ce privește cercurile politice de dreapta ale minorității albe sud-africane. 

Perez de Cuellar, s-a intîlnit ca miniștrii de externe din Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras și Nicaragua. în centrul atenției par- ticipanților la întâlnire s-au aflat problemele organizării unui control internațional asupra îndeplinirii a- cordurilor din Guatemala și a căilor de soluționare pe cale pașnică a situației din America Centrală, cu participarea Națiunilor Unite — a anunțat un purtător de cuvînt al O.N.U.Miniștrii de externe din cele cincî- țări centroamericane se află la New' York pentru a elabora ordinea de zi a reuniunii la nivel înalt a conducătorilor de stat din America Centrală.SAN SALVADOR 9 (Agerpres). — Frontul Farabundo Marti pentru Eliberare Națională din Salvador (F.M.L.N.) a anunțat o încetare unilaterală a focului pe perioada reuniunii la nivel inalt a celor cinci state din America Centrală, care va avea loc la 13—14 februarie la San Salvador.

subliniat purtătorul de cuvînt — este un pas important pe calea înfăptuirii depline a acordurilor de la Geneva, realizate sub auspiciile O.N.U. în spiritul acestor acorduri, Diego Cordovez va pregăti pînă la 15 februarie un raport pentru părțile semnatare și garante ale acordurilor de la Geneva.Secretarul general al O.N.U. va prezenta Consiliului de Securitate un raport asupra stadiului îndeplinirii acordurilor, arată agenția T.A.S.S.
rală a forțelor militare sovietice cu 500 000 de oameni va începe încă in acest an și va afecta toate elementele componente ale forțelor armate.Pe de altă parte, Mihail Moise a precizat că la 14 februarie ul mul soldat sovietic va părăsi pămln- tul afgan._______________________

Aziz, consacrată modalităților de a- plicare a prevederilor Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate.Vineri. Perez de Cuellar va avea o întîlnire cu Aii Akbar Velayati, ministrul de externe al Iranului.i'f

riale de peste 35 miliarde dola incepind din 1980. Se subliniază, > asemenea, necesitatea instituim unor sancțiuni eficiente pe plan mondial împotriva R.S.A., în special în domeniul financiar. și a unuî embargo asupra livrărilor de, material militar acestei țări. Relevind necesitatea instaurării păcii în Africa australă, declarația cere Națiunilor Unite să-și asume responsabilitatea aplicării Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate privind acordarea independenței Namibiei.

acestea se opun cu înverșunare acordării independenței Namibiei. Astfel, Andries Treurnicht, liderul grupării „CPSA", partid conservator de extremă dreaptă, al doilea ca importanță după Partidul Național —• de guvernămînt —, a cerut autorităților de la Pretoria să nu permită activitatea S.W.A.P.O. pe teritoriul namibian, cerind, cu alte cuvinte, eliminarea organizației ce reprezintă interesele marii majorități a populației locale. O vie preocupare provoacă și faptul că R.S.A., retrăgln- du-și trupele din Angola, le-a masai în Namibia, efectuînd, totodată, încorporări cu forța din rîndul tinerilor namibieni. Aceștia sint incluși în așa-zisele „forțe teritoriale", care ar urma să înlocuiască trupele sud- africane. Referindu-se la aceste manevre și la poziția ambiguă a R.S.A. în ce privește îndeplinirea obligațiilor asumate, ziarul „The Namibian" scrie : „Acordurile au fost semnate, dar drumul spre îndeplinirea prevederilor sale, spre îndepărtarea obstacolelor din calea autodeterminării și independenței ultimei colonii din Africa este încă lung". Au stirnlt nedumerire și recomandările făcute de secretarul general al O.N.U. privind reducerea „căștilor albastre" de la 7 500 la 4 650 de persoane. Președintele S.W.A.P.O., relatează agenția Efe, s-a pronunțat în favoarea „consolidării și nu a reducerii" contingentului O.N.U. El a arătat că o asemenea reducere ar fi de natură să „favorizeze planurila neocolonialiste ale Africii de Sud".Toate aceste evoluții vin să demonstreze că drumul spre independența Namibiei nu este deloc ușor, că vor trebui depășite încă serioase obstacole. Incontestabil este înpă faptul că nici o forță nu va putea împiedica victoria luptei drepte a poporului namibian, împlinirea aspirațiilor sale de a trăi într-o patrie liberă și independentă.
Nicolae N. LUPU
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