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OBIECTIVE Șl SARCINI PRIORITARE IN ECONOMIE

Resursele materiale refolosibile
deplin valorificate!Materialele refolosibile reprezintă resurse de bază ale producției I lată una din exigențele actuale, de mare importanță ale economiei, de care trebuie să țină seama factorii de conducere de la toate nivelurile organizatorice, fiețare colectiv, fiecare om c| muncii, in repetate rinduri, conducerea partidului și statului nostru a subliniat necesitatea ca în toate unitățile să se acționeze cu fermitate și spirit gospodăresc pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor care le revin în privința colectării și valorificării materialelor refolosibile. De altfel, sporirea ponderii acestora în acoperirea necesarului de materii prime al economiei naționale, prin intensificarea și perfecționarea acțiunii de recuperare și valorificaie, constituie, după cum se știe, o sarcină prioritară stabilită prin Planul național unic de dezvoltare a țării pe anul 1989. In aceste condiții, aprovizionarea corespunzătoare a întreprinderilor cu materii prime și materiale, deci desfășurarea normală a activității productive, depinde intr-o tot mai mare, măsură de îndeplinirea sarcinilor de colectare și valorificare a materialelor refolosibile.De bună seamă, este foarte important ca nici un gram de material să nu fie irosit. In afara aspectului cantitativ, un accent deosebit trebuie pus însă și pe calitatea acțiunilor întreprinse pehtru recircularea și valorificarea materialelor refolosibile. Mal e- xact spus, pentru a spori eficiența refolosi- rii este necesar ca, incă din faza recupe-

rării, să se realizeze o sortare corespunzătoare a materialelor. Nu este vorba aici numai de grupe mari - oțeluri, fonte, cupru, bronz etc. — ci și de mărci de oțeluri, în funcție de tipul elementelor de aliere. Este o acțiune deosebit de utilă și absolut necesară, atit la nivel macro, cit și mic'roeco- ■ nbrnic. Efectul esențial obținut îl reprezintă reducerea necesarului, de noi elemente de aliere și diminuarea substanțială a costuri-' lor de fabricație. Totodată, pentru. înțreprin- denie care recuperează și livrează;oțeluri a- liate in condițiile stabilite, prețurile pe tonă, sint de cîteva ori sau chiar zeci de ori. mai ridicate decit cele pentru o tonă de oțel,- , carbon. In același timp, nu trebuie pierdut din vedere că reglementări obligatorii pen? tru toate unitățile precizează modul concret pentru recuperarea și revalorificarea elementelor de aliere, orice încălcare fiind sancționată.Investigațiile efectuate de reporteri șl corespondenți ai „Scînteii" în mai multe unități economice au reliefat că, în general, măsurile organizatorice adoptate au asigurat o îmbunătățire a activității de recuperare. E- xistă .totuși numeroase . rezerve pentru valorificarea mai bună a acestor adevărate „mine la '• suprafață" pe care le reprezintă resursele refolosibile.
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ziile cg se desprind 
Urat in două unități i

Experiențe, inițiutive
in indeplinireu plenului Iu export

BUCUREȘTItoate unitățile econo- ale Capitalei se acor- atenție deosebită in-In mice dă o deplinirii planului la export. Săptămînal, comisiile de export de la nivelul municipiului București și sectoarelor analizează stadiul execuției comenzilor destinate partenerilor externi, modul în care este organizată producția, stabilind măsuri operative pentru îndeplinirea ritmică și integrală, la un Înalt nivel calitativ, a planului la export. „Acordăm o atenție prioritară exportului — ne spune tovarășa Marta Berzescu, instructor al Consiliului de control muncitoresc al activității economice și sociale din cadrul Comitetului municipal de partid. Un volum însemnat din producția industriei bucurește- ne ește livrată partenerilor străini din peste 120 de țări

ale lumii. Se cuvine subliniat că în luna ianuarie cea mai mare pondere la export au avut-o produsele cu grad ridicat de prelucrare realizate de industria constructoare de mașini, electronică și electrotehnică". Rezultate exemplare la export au obtinut in perioada care a trecut din acest an întreprinderea „Relon Panduri", întreprinderea mecanică de utilaj chimic, întreprinderea de stofe de mobilă, întreprinderea de pompe „Aversa", întreprinderea de mașini grele. „Electro- aparataj", care au livrat partenerilor de peste hotare însemnate cantități de stofe, țesături. ■ pompe,, utilaje,chipamente energetice și altele. In prezent, se acționează cu hotărîre la un înalt planului la ghe Ioniță).
e-

pentru realizarea nivel calitativ a export. (Gheor-

> prezentăm conclu- 
dintr-un raid efec- 

din ora$ul Oltenița.
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Problematica dezvoltării democrației socialiste reprezintă pentru Partidul Comunist Român o preocupare permanentă, o componentă e- sențială a strategiei sale de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. In acest context, se cuvine relevată contribuția de mare valoare a partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la fundamentarea teoretică a unei concepții proprii cu privire la necesitatea obiectivă, structura și căile edificării unui sistem politic democratic. la făurirea noii societăți eu poporul și pentru popor.In concepția partidului nostru, concepție confirmată de viață, de realitate. între socialism si• democrație există o legătură organică. atît din punctul de vedere al genezei, cit și al structurilor și procesului de dezvoltare a noii orinduiri. Această idee este fundamentată deosebită ta te

institutlonalizate adunările generale ale oamenilor muncii, ca for suprem al proprietarilor și producătorilor ; au fost generalizate și perfecționate Structurile conducerii colective la scara tuturor organismelor sociale ; la nivel național au fost constituite organisme larg reprezentative, cu caracter deliberativ — congresele oamenilor muncii din industrie, transporturi, construcții și alte domenii, congresul țărănimii, al științei și invățămintului etc. Consultarea largă a oamenilor muncii din toate
Relația participare-competență

7

în sistemul democrației
*

muncitorestî-revolutionare•> »cu clari- î'n opera Nicolae Ceaușescu. Expunere cratic de iembrie, partidului noastră activitate am pornit de la teza științifică a construirii socialismului cu poporul și pentru popor, de la faptul că tot ceea ce realizăm in societatea noastră trebuie să se realizeze cu oamenii, pentru oameni. să asigure ridicarea continuă a gradului de civilizație, a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor".Participarea directă la conducerea activității ecopomico-sociale a oa- • menilor muncii — atit la nivelul unităților economice și instituțiilor sociale, cit și la nivel național — constituie o expresie elocventă a superiorității noii orînduiri, o trăsătură fundamentală a sistemului politic socialist, care îl diferențiază in mod radical de sistemul politic al societății burgheze. In țara noastră au fost, astfel, create organe ale au- toconducerii muncitorești, au fost

tovarășuluiIn magistrala sa la marele forum demola șfirșitul lunii no- secretarul general al sublinia : „în întreaga
domeniile, perfecționarea continuă a cadrului de participare a maselor la elaborarea și adoptarea hotăriri- ior au dus și duc la îmbinarea armonioasă a celor două forme de democrație socialistă — democrația directă și reprezentativă.Concepția partidului secretarului său general la democrația socialistă astfel, și configurează atit teoretic cit și practic multiplele fațete ale acestui tip istoric de conducere politică a societății, ca și ale procesului de edificare a structurilor sale organizatorice. In temeiul legăturii dialectice dintre procesul făuririi de ansamblu a noii societăți și cei al structurării sistemului său politic, partidul nostru a dezvoltat și îmbogățit viziunea șa teoretică despre democrație in concordantă cu . exi-, gențele fiecărei etape a construcției socialiste.Un moment de mare semnificație în demersul teoretic al partidului nostru, al . secretarului său general ii constituie, fără îndoială, fundamentarea conceptului de democrație

nostru, a cu privire surprinde,

muncitorească-revoluționară. Acest concept desemnează una din laturile esențiale ale realității românești contemporane. Avem în vedere faptul că în România funcționează un sistem politic in care, sub cerea clasei muncitoare, popor participă la decizia prin care sint determinate rile actuale și de societății noastre.în contextul acestei viziuni ,con- cret-istorice, democrația muncito- rească-revoluționără desemnează un stadiu superior în evoluția democratismului orîn- quirii noastre socialiste. Acest concept înglobează toate trăsăturile, elementele și laturile pe care le implică procesul de instituire și manifestare a democrației socialiste, de exercitare a drepturilor și îndatoririlor ce revin oamenilor muncii, în calitatea nouă pe care le-o conferă socialismul, aceea de proprietari, producători și beneficiari ai avuției naționale.Congresul al XlII-Iea al partidului a stabilit ca o necesitate obiectivă, legică perfecționarea permanentă a societății noastre, a cadrului larg de participare a maselor, și în strinsă corelație cu aceasta creșterea tot mai puternică a competentei și responsabilității sociale a membrilor societății noastre, afirmarea crescindă a spiritului revoluționar. dezvoltarea conștiinței socialiste. Rezultă dgei că una din cerințele fundamentale pentru ca sistemul democrației muncitorești-re- voluționare să-și dovedească eficiența. să propulseze energia creatoare si inițiativa maselor o reprezintă creșterea competenței Ia toate nivelurile, Ia toate eșaloanele societății.De ce este atît de necesară în condițiile dezvoltării noastre contemporane sporirea competenței tuturor cadrelor, cit și a maselor de oameni ai muncii 1

condu- întregul politică orientă- perspectivă ale

Dr. Amelia DRAGHICI
(Continuare in pag. a V-a)

REPERE ALE CALITĂȚII MUNCII Șl VIEȚII,

ALE CREȘTERII BUNĂSTĂRII POPORULUI

DREPTUL LA MUNCA
întreprinderile industriale și unitățile economice din județul Bacău vor livra la export in acest an produse in valoare mai mare cu 25 Ia sută față de 1988. De' aceea, realizarea ritmică, la înalți parametri calitativi a tuturor produselor destinate partenerilor de peste hotare constituie una din preocupările permanente ale tuturor colectivelor de oameni ai muncii-eare au plan de export. In acest scop, la întreprinderea metalurgică.întreprinderea întreprinderea mecanică și Ja Combinatulșăminte chimice din Bacău, Ia întreprinderea de postat" Buhuși, întreprinderea de ' utilaj chimic- Borzești și al

de ingră-
(Continuare in pag. a Hl-a)

CLUJ-NAPOCA : Produse 
și modernizateTn cadrul Combinatului, de utilaj Cluj-Napoca se desfășoară o susținută pentru asimilarea unor noi produse și .. zarea celor aflate în fabricație. Tn această acțiune', colectivul combinatului, specialiștii de aici, au extins colaborarea cu institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică de profil, și institute de invătămînt superior, ceea ce a condus Ia asimilarea și introducerea în fabricație a unor noi tipuri de generatoare de injecție a, aburului ‘ in, straturile petrolifere, destinate creșterii factorului de extracție a țițeiului, generatoare mo- . bile de abur, montate pe șasiuri autopropulsate, cu posibilități de lucru în terenuri, mai greu accesibile. separatoare magnetice pentru înnobilarea minereurilor sărace, prese mecanice și alte utilaje, dintre care unele sint destinate exportului. (Marin Oprea). Foto : S. Cristian

greu din activitate moderni-

drept la existență demnă, la progres
și civilizație tot mai înaltăFăurirea economiei socialiste unitare, procesul susținut al industrializării socialiste, dezvoltarea multilaterală a patriei in anii socialismului și. in mod deosebit, in perioada ce a urinat Congresului al IX-lea al partidului au produs efecte rnajore și durabile in toate privințele. Inclusiv intr-un domeniu de importantă fundamenta- . ,lă pentru existenta oamenilor, pentru calitatea vieții lor. atit la scara întregii societăți, cit si la scara vieții personale sau familiale. Este vorba de asigurarea locului, condițiilor, nivelului și răsplatei muncii. Fără asigurarea acestui drept elementar al omului. în oricare tară, inclusiv in .cele socialiste, orice discuție despre libertate sau demnitate e superfluă, orice nădejde de progres și bunăstare a oamenilor muncii e fără temei.

în țara noastră, proclamarea, garantarea și asigurarea dreptului la muncă au constituit și constituie obiectul grijii statornice a partidului nostru. „Vom veghea permanent pentru a asigura dreptul suprem al oamenilor la muncă — sublinia secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU —. astfel incit fiecare cetățean al patriei noastre să poată depune o muncă utilă, pe măsura pregătirii sale, să poată să-și asigure existența prin muncă cinstită, contribuind, totodată, în strinsă colaborare cu ceilalți oameni ai muncii, la dezvoltarea generală a țării, Ia ridicarea bunăstării generale a poporului".Asigurarea dreptului la muncă pentru to.ti cetățenii țării rezultă. în toată amploarea sa, din datele privind creșterea populației ocupate și a

personalului muncitor, arată in Comunicatul îndeplinirea Planului de dezvoltare

zs

Intre ingineria agronomică
/

Proprietate și conștiință
și ingineria moralăNe aflăm tntr-o cooperativă a- gricolă de producție a cărei situație statistică de la sfirșitul anului 1988 ne Înfățișează următoarele : suprafața agricolă 7 153 ha (arabil, 5 343, livezi 279, vie 72). Cooperatorii apți de muncă : 1 278. In evoluția ei (a fost întemeiată la sfirșitul anului 1952), cooperativa a ajuns la o avere obștească de 248 milioane lei (mijloace fixe 81 milioane lei, mijloace circulante 155,5 milioane lei). Deține .două complexe zootehnice pentru bovine, cu 22 de grajduri (pentru 5 943 de capete), două adăposturi pentru oi, 13 magazii de cereale, 14 pătule pentru porumb, trei ateliere, 6 autocamioane, 11 tractoare cu 18 remorci, o fabrică de conserve pentru legume și fructe cu o capacitate de prelucrare a 20 000 tone anual, o moară pentru 10 000 tone futaje combinate și altele și altele.A pornit de la foarte puțin, de la ceva derizoriu. Erau, la întemeiere, 30 de familii (90 de membri), care izbutiseră să adune la un loc 158 de hectare, 17 pluguri simple,11 grape, 12 prășitori, 4 vinturători,12 care, în total o avere obșteascăde 54 mii lei. (600 lei de persoană. Acum : aproape 200 000 lei pentru fiecare cooperator). Au produs atunci, intr-un an : 2 055 kggriu la ha, 2 525 kg orz, 2 460 kg porumb. Iar astăzi, producțiile la hectar (1988) sint 8 196 kg griu, 8 580 kg orz, 16 490 kg porumb boabe STAS, 4 285 kg soia. Valoarea producției globale pe 1988 a fost de 122,5 milioane lei (10,5 mii. beneficiu).Judecați aceste cifre, compa- rați-le între ele sau cu oricare altele. Ele vă vor obliga să constatați că intre situația și posibilitățile din urmă cu patru decenii ale micii gospodării țărănești și situația pe care le-a creat-o, in timp, unirea mai multora dintre ele intr-o cooperativă organizată pe temeiul muncii in comun și al aportului

tehnologiilor agricole moderne, diferența este categorică și nu lasă loc nici unui dubiu cu privire la valoarea principiului pentru care a optat țărănimea noastră incepind cu patru decenii în urmă.Cooperativa de care vorbim este aceea din Topolovățu Mare, județul Timiș. Drumul parcurs de a- ceastă unitate agricolă cooperatistă
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fost, pentru ideea de mai sus,asemnificativ în cel mai direct mod. Cooperativa n-a luat ființă printre primele (primele, cunoașteți, s-au întemeiat în vara anului 1949, la citeva luni după plenara din 3—5 martie a partidului, care a hotărit începerea procesului de transformare socialistă a agriculturii), dar nici printre ultimele (care au luat ființă spre sfirșitul perioadei cooperativizării, la începutul anului 1962). La 21 decembrie 1952, cînd a fost inaugurată, cooperativa, cum am mai spus, număra doar 30 de familii. Nu dintre cele mai înstărite ale satului (19 familii de mijlocași, 9 de țărani săraci, 2 de țărani total lipsiți de pămint). La încheierea cooperativizării, numărul

II,

membrilor nu era, totuși, cel de astăzi. El a crescut ulterior prin uni-. ficarea cu alte cooperative din jur, mult rămase în urmă din punctul, de vedere al organizării și al. rezultatelor și care au optat pentru alipirea la C.A.P. Topolovâțu Mare, devenită în măsură să le a- dUcă redresarea. Dar nici cooperativa din Topolovăț n-a fost, de la Început, un model de organizare și eficiență. De aceea înscrierea țăranilor de aici in cooperativă s-a desfășurat anevoie și a durat' destul. Iată ce istorisește, in privința asta, președintele ei de azi, inginerul loan Josu :— Eu sint localnic, părinții mei, țărani de aici, s-au numărat printre cei care au întemeiat cooperativa. Iar eu, lucrînd ca activist extrabugetar al U.T.C., la fostul raion Lugoj, am muncit de ani de zile în echipele „de lămurire" — .cum se numeau pe atunci — la mine in comună, dar și in alte sate ale raionului. Aici mergea greu, foarte greu, mult timp cooperativa a; rămas cu același număr de membri tocmai pentru că rezultatele ei concrete nu erau prea convingătoare pentru ceilalți gospodari ai satului. Mergeam din casă in casă și discutam. Iar oamenii spuneau : „Ii cam slabă treaba la voi acolo, in cooperativă... Unde sint recoltele pe care ziceți voi că le dă munca in comun ?“ Ce puteam să le mai zicem ? Aveau dreptate. Le ziceam că. totuși, în alte cooperative rezultatele erau bune, chiar foarte bune erau, în cîteva locuri... „Da, dar aici nu sint, iar noi aîci trăim. Așa că mai așteptăm". A trebuit să avem răbdare multă...Răbdare, înțelepciune, tenacitate. Încredere în adevărul argumentelor
Mihai CARANFIL 
Cezar IOANA

(Continuare in pag. a II-a)

D in tragicul episod narat in nuvela „Uzina vie", scrisă de Alexandru Sahia in 1932, răzbate totuși și o undă de luminoasă omenie, In ce nu-i aparținea cărei victimă va fi, tagonistul nuvelei, citorul Bozan,o mîndrie demiurgică fată de noua locomotivă ce lese din hala de fără să i-o meni, numai nul inimii.pe podul rulant pentru a desăvirși lucrul, pentru a da lustru bielei. „Locomotivele sint copiii noștri, copiii de fier", iși justifică, emoționat, gestul. Văzin- du-1. un tovarăș de-al său de muncă reflectează : „Dacă fabrica aceasta ar fi a muncitorilor, dacă ea ar fi organizată după legi proletare... slăbănogul ăsta de Bozan ar înnebuni și lustrul bielei lui ar întrece soarele. Ce înțeleg directorii, acționarii, cu cefile răs- frînte peste guler ? Știu ei că în clipa aceasta un muncitor plinge de dragul unei locomotive ?“ Cu mijloace emoționale este plasticizat aici un sentiment dominant al clasei muncitoare incă de la începuturile sale : atașamentul fată de valorile materiale pe care le creează. Conștiința de a-i aparține de drent ceea ce i se refuza de fapt, certitudinea istorice de a avuției făurite altcineva decît săși. Iar istoria devenită revoluție i-au așezat pe Bozan și dreptul mai da stăpiniClasă proprietară a mijloacelor de producție „organizate după legi proletare". ^ciasă-stegar a progresului

uzina și a pro- mun- nutreștefabricație. Și, pretindă ni- din prea pli- ei coboară de

legitimității fi stănîna de nimeni de ea in-pe urmașii săi în lor legitim, nu nu- făuritori, ci și de ai „uzinei vii".

social. clasă cu ’ adevărat conducătoare, de fapt si de drept, a societății.Este primul și axiomaticul adevăr ce i se impune oricui reflectează asupra transformării calitative, revoluționare a destinului proprietății asupra mijloacelor de producție. Adevăr cu atit mai evident și mai de neclintit cu cit. depășind stadiul de ipoteză, de anticipație teoretică din operele clasicilor socialismului științific, el constituie as- gigantici pe scara progre- tăzi

vată uriaș mecanism al exploatării, in forme din ce în ce mai perfecționate, de la biciul sclavagist la ..invizibila" plusvaloare, mecanism al supunerii majorității muncitoare de către o minoritate profitoare. Dar. obiectează avocatii ideologici ai acestui tip de proprietate, să nu uităm că în toată această vastă perioadă de timp omenirea a făcut pași

a funcționat ca un și mereu modernizat

ci-
șl

o realitate economică sului. a modernității, a
socială de netăgăduit prin însuși faptul că se află ia.temelia întregii socialiste, temelia s-a construit și se ieste, deloc ușor triumfalist. cea mai dreaptă și mai bună dintre orin- dujrile pe care le-a cunoscut istoria omenirii. Sint reflecții pe care le prilejuiește drumul parcurs de societatea românească în cei peste patruzeci de ani de la constituirea proprietății socialiste prin actul revoluționar al naționalizării principalelor de producție. Și printr-o necesară fică îngemănare, străbătut în cele patru decenii, din 3—5 martie 1949, de cînd s-au pus bazele proprietății cooperatiste, deci ale transformării revoluționare a agriculturii.Ce reprezintă cele cîteva decenii raport domnie vate ?sclavagistă, feudală sau capitalistă. proprietatea pri-

edificări pe care constru- si deloc

mi jloace totodată, si bene- drumul

pe scara istoriei în cu mileniile de ale proprietății nri- Fie că s-a numit

vilizației. Incontestabil, însă ce merite îi revin în această privință unei proprietăți spoliatoare si împilatoare prin însăși esența și prin însuși statutul său, funciarmente opusă intereselor majorității ? Meritul progresului economic, al revoluției industriale de ieri și al revoluției tehnico- științifice de astăzi nu revine. logic, polarizării bogățiilor în miinile minorității privilegiate. factor restrictiv și opus aspirațiilor umanității, ci forței de creație, sacrificiilor si privațiunilor celor ce au făurit si făuresc, cu brațele si cu mintea, uriașele pir- ghii ale dezvoltării econo- mico-sociale : forțele de producție. Meritul este al „uzinei vii", și nu al pachetelor de acțiuni trase in contul exploatării ei.Iar pentru a ne reîntoarce la întrebarea de mai sus, vîrsta noului tip de proprietate. Implicit a noului tip de orinduire. reprezintă pe scara istoriei doar o fulgurare de timp față

de milenara tradiție economică. socială, ideologică, spirituală a proprietății private. Și chiar dacă, datorită atit de scurtului timp, nu a reușit incă să ciștige pe toate fronturile competiției, chiar dacă, de pildă, productivitatea si-vitrinele nu sint deocamdată la nivelul a ceea ce și-a propus, noua orinduire. bazată pe proprietatea socialistă. a producătorilor și beneficiarilor întregii avuții naționale, a permis de pe acum înfăptuirea aspirațiilor fundamentale ale celor ce muncesc — libertatea. egalitatea, demnitatea. sentimentul de stăpini pe propriile știința de conducerea societății. Parametri sociali superiori, calitativ superiori, de aceea și incomparabili ; cum ar putea fi puși in balanță cu exploatarea și discriminările. cu alienarea, incertitudinile și lipsa de perspectivă reală pe care le generează si le alimentează o orinduire guvernată de legile dure, oprimante ale profitului cu orice preț, pe care si l-a înscris pe frontispiciu, chiar de la apariția ei.’ ..sfinta proprietate privată" ?

destine, con- pârticipanti la

Prin proprie și dureroasă experiență, porul român a cunoscut și a probat din plin „binefacerile" aduse proprietatea capitalistă și moșierească pentru a cărei prosperitate România a fost silită să cantoneze în stadiul de tară subdezvoltată, pentru a cărei salvare au fost aservite și ipotecate capitalului international in-
Victor VANTU

po-de

(Continuare in p^g. a iV-a)

După cum se cu privire la național ’ unic economico-socială a României pe anul 1988, în anul a- cesta populația ocupată in activitatea economico-socială a ajuns la 11 070 mii persoane, din care circa 72 Ia sută luctează in industrie și celelalte ramuri neagricole ; de asemenea, numărul mediu al personalului muncitor a fost de 7 843 mii, ponderea femeilor reprezentînd circa 40 la sută. Majoritatea covirși- toare a locurilor de muncă — a- vem în vedere mal ales pe cele din industrie și celelalte ramuri neagricole — au fost create in anii construcției socialiste, și îndeosebi in perioada inaugurală de Congresul al IX-lea al partidului.Exemplul tării noastre demonstrează că numai orinduirea socialistă dispune de condițiile, de capacitatea de a statua și garanta cu. atita vigoare. la o scară atît de extinsă și cu o evoluție atit de rapidă, dreptul la muncă, de a asigura fiecărui membru al societății șansa activității folositoare. a ciștigării mijloacelor de existentă prin muncă cinstită Se poate spune chiar că există un raport direct între consecventa cu care este făurită și dezvoltată economia socialistă și siguranța respectării dreptului elementaf la muncă, la viată demnă pe baza muncii cinstite.Proclamarea, garantarea și asigurarea practică a exercitării dreptului la muncă — realități adinei, statornice ale societății noastre socialiste — au o determinare obiectivă, decurg din cunoașterea și respectarea legităților sociale, din aplicarea lor adecvată condițiilor tării noastre. Vizînd sfera atit de largă a relațiilor cetățeanului cu societatea, dreptul la muncă — însemnînd. in esență, dreptul la afirmarea personalității creatoare. dreptul la existentă demnă, cinstită, justificată social — este consfințit prin însăși legea fundamentală a statului, prin Constituție : „In Republica Socialistă România cetățenii au dreptul Ia muncă.* Fiecărui cetățean i se asigură posibilitatea de
S. ANDON

(Continuare în pag. a V-a)

CONSTANȚA : Noi 
capacități de producțiePrin realizarea unui volum de investiții de peste 24 miliarde lei, in anul 1988, în județul Constanta au fost puse în funcțiune 75 obiective și capacități de producție. La Combinatul petrochimic Midia-Nă- vodari s-au obtinut primele cantități de etilenă și propilenă, polietilenă de mică și mare densitate, polipropilenă și etilbenzen, la întreprinderea „Petromar". prin punerea in funcțiune a noi sonde de injecție și extracție, s-a dublat capacitatea de producție și a fost fixată pe locație o nouă platformă de foraj marin. Și în acest an, prin înfăptuirea unui mare volum de investiții, vor fi puse în. funcțiune alte noi obiective și capacități de producție. (Lucian Cristea).
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Stilul si metodele de muncă ale orcanelor si organizațiilor 
de partid - intr-un proces continuu de perfecționare

COPIII fiecărei familii
*

VIITORUL întregii țariîn anul trecut, recoltele obținute n sectorul agricol Ilfov au urmat inia ascendentă începută în 1981. De itunci producțiile la grîu au cres- ut de aproape 2,3 ori, la orz de >este două ori, iar la porumb de iproape cinci ori. Pentru a obține > asemenea producție, unitățile a- jricole nu, au dispus nici de o su- >rafață mai mare, nici de forță de nuncă suplimentară, nici de o creș- ere substanțială a bazei tehnico- nateriale. Recoltele superioare de la in la an au ca explicație mai buna lultivare a pămîntului, mai buna >rganizare a muncii, mai buna fo- osire a tractoarelor și mașinilor a- îricole. în ultimă instanță este mrba de inițierea și apoi aplicarea >e un front tot mai larg și tot mai lusținut a unei agriculturi intensive.Stadiul atins ar putea să repre- :lnte un motiv de satisfacție. Dar, n aceste zile, la cei care poartă •ăspunderea pentru Soarta produc- iilor viitoare n-am îritîlnit nici o irmă de stare ■uforică. Că așa tau lucrurile o pune chiar tema mui schimb de ixperiență orga- îizat la coopera- iva agricolă de iroducție Jilava : utodepășirea. Co- >peratorii de aici iu reușit să obți- îă de mulți ani •ezultate remar- :abile în toate sectoarele și da- orită faptului că iu s-au mulțumit :u ceea ce au rea- izat la un mo- nent dat. De data iceasta nu au fost prezentate meto- ie avansate in cultivarea pămin- tului, forme eficiente de organizare î muncii. Pe prim-plan s-au situat stilul și metodele de muncă ale organizației de partid, ale organismelor de conducere colectivă pentru a stimula inițiativa oamenilor, gin- direa creatoare, pentru asigurarea unui climat de muncă sănătos, deschis opiniilor, favorabil afirmării democrației cooperatiste, a criticii și autocriticii constructive și angajante. Nu vom insista mai mult asupra acestui schimb de experiență. L-am menționat doar pentru a desprinde unul din obiectivele principale ale activității politico-organizatorice desfășurate de comitetul de partid al sectorului agricol Ilfov, care a avut inițiativa organizării acestui schimb de experiență.„într-adevăr, și în anul trecut am obținut rezultate bune — ne spunea tovarășul Viorel Vizureanu, prim-se- cretar al comitetului de partid al sectorului. Dar statisticile exprimînd pe ansamblu producții medii satisfăcătoare ascund activitatea de producție slabă a unor unități și diminuează meritele celor fruntași. Or, obiectivele noii revoluții agrare vor putea fi îndeplinite numai dacă pretutindeni vor fi obținute producții agricole superioare. Ceea ce și Urmărim de cîțiva ani buni. în atest sens am acționat în direcția-generăm lizării experienței pozitive, punind un accent deosebit pe laturile tehnice. Acest lucru nu este însă suficient. Pentru a pune mai bine in valoare mijloacele de care dispunem, experiența acumulată, este necesară, așa cum cere secretarul general al partidului, o îmbunătățire generală a activității politico-organizatorice desfășurate de organele și organizațiile de partid din agricultură".în cadrul preocupărilor comitetului de partid al sectorului pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă un loc important este conferit creșterii rolului consiliilor

unice agroindustriale, birourilor a- cestora de coordonare a activității politico-organizatorice de partid. Astfel, comitetul de partid al sectorului a restrins anul trecut numărul schimburilor de experiență la nivelul sectorului, mărindu-le în schimb pe cele organizate la nivel de consiliu unic, și acesta din două motive : pe de o parte a sporit numărul unităților cu rezultate bune incit in prezent fiecare consiliu unic dispune de unități agricole purtătoare de experiență pozitivă ; pe de altă parte fiecare consiliu unic se confruntă cu unele dificultăți specifice, fiind necesar să dea dovadă de inițiativă în a găsi soluțiile adecvate, „în fiecare consiliu unic, alături de unități fruntașe cu rezultate remarcabile — preciza tovarășul Mihail Boțoagă, secretar al comitetului de partid al sectorului — se află cooperative agricole de producție care in aceleași condiții obțin producții vegetale și animaliere modeste, unele
„a Învăța de la fruntași*4
- o mai veche experiență 

aplicată după o optică nouă
IN SECTORUL AGRICOL ILFOV

chiar slabe. Or, consiliile unice trebuie să asigure în zona lor îndrumarea unitară a activității organelor și a organizațiilor de masă și .obștești în așa fel incit toate unitățile agricole să obțină rezultate superioare în creșterea producției agricole".Este de remarcat faptul că în sectorul agricol Ilfov această cerință nu este numai un deziderat, ci devine tot mai mult o constantă a activității consiliilor unice agroindustriale. In consiliul unic agroindustrial Popești- Leordeni am reținut preocuparea care se acordă creșterii răspunderii cadrelor de conducere, repartizării judicioase a forțelor, folosirii potențialului de gîndire tehnică al specialiștilor. Astfel, specialiștii Nicolae Stingă de la C.A.P. Popești-Leor- deni, Mihaela Mânu de la C.A.P. Cernica și Aurel Tănase de la C.A.P. Glina au întocmit un studiu de creștere a fertilității pămîntului. în urma aplicării recomandărilor cuprinse în acest studiu, nivelul producțiilor a- gricole a crescut și la cooperativele agricole de producție Bălăceanca și Dobroești, reprezentînd încă un pas spre omogenizarea rezultatelor pozitive. De asemenea, a fost organizat un schimb de experiență pe tema asigurării bazei furajere la cooperativele agricole de producție Popești- Leordeni și Pantelimon, care au > obținut cea mai mare producție de furaje.în consiliul unic agroindustrial Mogoșoaia, pornindu-se de la experiența cooperativelor agricole de producție Tunari și Mogoșoaia. o a- tenție deosebită se acordă ridicării nivelului de pregătire profesională al cooperatorilor, mecanizatorilor și specialiștilor. Tot în acest consiliu au fost inițiate eficiente și operative acțiuni de întrajutorare între unități.Pentru folosirea mai bună a fondului funciar, în consiliul unic Grădiștea s-a trecut la efectuarea de

lucrări pentru eliminarea unor bălți, producerea in fiecare unitate a răsadurilor și a seminței pentru plantele furajere, exercitarea controlului calității reparațiilor la mașinile agricole prin colective ale activului de partid. Un loc important in preocupările consiliului. în acest an. îl deține extinderea experienței cooperativelor agricole de producție Grădiștea și Gruiu în creșterea recoltelor de sfeclă de zahărO dată cu aceste acțiuni întreprinse de unele consilii unice agroindustriale din sectorul agricol Ilfov am consemnat și cîteva opinii : „Trebuie să stimulăm cu mai multă perseverență la toate cadrele de conducere nu numai dorința de a se întrece cu unități fruntașe, ci și dorința de a se întrece cu sine, așa incit să evităm plafonarea și auțomulțumi- rea" (Teodor Filipescu — președintele C.U.A.S.C. Popești-Leordeni). „în tot ceea ce întreprindem este necesar să pornim de la cunoașterea realităților, să nu aplicăm mecanic metodele altora, ci, în funcție de condițiile specifice, să procedăm la un transfer selectiv al experienței pozitive" (Marian Stoica — președintele C.U.A.S.C. Mogoșoaia). „Să avem în vedere faptul că sarcinile economice se realizează cu oamenii. Practica de zi cu zi ne arată că rezultatele bune se obțin numai acolo unde există interes pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională și politică al lucrătorilor, acolo unde opiniile lor sînt luate în considerare, unde se manifestă grijă pentru condițiile lor de muncă și, viață" (Ion Dra- gomir — președintele C.U.A.S.C. Grădiștea). Toți interlocutorii au insistat asupra necesității întăririi rolului organizațiilor de bază, a afirmării mai puternice a democrației de partid, a democrației cooperatiste, a implicării directe a tuturor comuniștilor în obținerea unor producții superioare în toate unitățile și în toate sectoarele. Aceasta se impune cu atît mai mult cu cit multe unități fruntașe cu producții remarcabile se învecinează cu cooperativele agricole de producție Vidra. Glina, Periș, Balotești. întreprinderile agricole de stat Ciorogîrla și Mogoșoaia, care se situează sub producțiile medii obținute pe ansamblul sectorului agricol Ilfov. Dacă în producția vegetală s-a realizat un salt, am spune spectaculos, zootehnia sectorului s-a dezvoltat intr-un ritm necorespunzător, deși în multe unități au fost întreprinse eforturi susținute de modernizare a zootehniei cu concursul întreprinderilor industriale ale Capitalei. De asemenea, în raza sectorului se află cîteva din cele mai importante institute de cercetare in domeniul creșterii animalelor. unde își desfășoară activitatea specialiști de valoare și performanțe deosebite. Sînt tot atîtea condiții pe care comitetul de partid al sectorului le cunoaște bine și este hotărît să le pună cu mai mare eficiență în valoare, prin perfecționarea stilului și metodelor sale de muncă. în așa fel incit toate unitățile și toate compartimentele agriculturii să obțină rezultate pe măsura posibilităților reale de care dispun.
Constantin VARVARA

Oră de compunere la clasa a Il-a A a Școlii generale nr. 2. Tema : „Locu
iesc in orașul minier Bă
lan".în uniformele lor curate, cu rochițe și cămăși pepit, micii elevi privesc foile de caiet. Maxima lor concentrare capătă parcă substanță, cuprinzînd cu ochii minții așezarea. Ișl aleg, după inspirație și cunoștințe, punctele de reper, selectează. Dar sînt atit de multe frumuseți, atît de multe lucruri noi..; Cum să le cuprinzi pe toate ? Mina încă nu poa.e urma gîndul. La începutul clasei a Il-a literele încă nu se scriu, ele se mai desenează. Gabriela, așa cum a învățat în clasa întîi, dă și astăzi fiecărei litere o anume semnificație, învestind-o cu o valoare descriptivă. Cu „l“-ul ajunge pînă în vîrful Hăș- mașului Mare, la 1 792 metri, coboară pe spinarea lui „m“ — coama Hășmașului Mic și a Hășmașului Negru, pentru ca apoi cu „i" să se avînte în încremenirea Pietrei Unice, unde gingașul „e“ inseamnă suava' și ocrotita floare-de-colț. Fă- cîndu-1 pe „t“ penița desenează parcă pădurile de brazi, iar pe serpentinele lui „s“ fetița coboară cărările abrupte printre rugi de zmeură și mure, pînă la Caka scărilor, acolo unde locuiește, acolo unde se înalță „b“, blocurile, orașul.Privim caietul peste umărul micuței eleve.

„Orașul nostru a devenit 
oraș in anul 1967".Așa e. în acel an, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vizita mărunta alcătuire de case modeste, hotărlndu-i o ’nouă structură edilitară pe măsura importanței economice care i se atribuia.Compunerea continuă : 

„Orașul este așezat la 
izvoarele riului Olt. Din 
munții care îl înconjoară, 
minerii scot cuprul pentru 
țară".Prin deceniul al patrulea, satul Bălan se compunea doar din cîteva zeci de familii, care prin trudnica munca din. adincuri abia dacă-și puteau asigura existența de la o zi la alta. Ba chiar, lungi perioade, mina se închidea. In anul naționalizării, producția zilnică de minereu era aici abia de 40 de tone. începînd cu 1965, fiecare an a însemnat o nouă treaptă în dezvoltarea economică și socială a localității. Activității de prospectare geologică i s-au alocat însemnate investiții, in Zonă fiind puse in evidență zeci și zeci de milioane de tone de minereuri pirito-cuprifere. Un amplu proces de dezvoltare a extracției, de mecanizare și automatizare a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de muncă, la creșterea pro- ' ductivității. Azi se aplică procedee tehnologice moderne de extragere și scoatere Ia suprafață a prețio

sului minereu.Congresului al IX-Iea, producția anuală de minereu a crescut de peste trei ori. A crescut numărul personalului muncitor, ajungînd. azi la peste 5 000. înalte distincții — de două ori „Ordinul Muncii", clasa a Il-a și a IlI-a, — au fost conferite colectivului de muncă pentru rezultate deosebite întrecerea socialistă.
„Pentru mineri și pentru 

toți oamenii s-au construit 
blocuri înalte, dispensare, 
multe magazine, cinemato
grafe și terenuri de sport" — continuă compunerea.Ochii copiilor percep realitatea înconjurătoare în datele ei semnificative. Pe o anume stradă, intr-un a- nume bloc există un apartament, al familiei lor. In ultimii 20 de ani în Bâlan s-au construit, din fondurile statului, peste 3 000 a- partamente. La parterul blocurilor s-au dat în folosință peste 7 000 mp spații comerciale, dar s-au construit și un dispensar-po- liclinic, o casă de cultu-

in

La Grădiniță nr. 1 din Bâlan
Il'
IIba în cele mai multe cazuri amîndoi. fie că unul dintre copii sau mai mulți urmează drumul calificării în minerit. De altfel, este cit se poate de firesc — ne spu-

se cumpără numai jucării, hăinuțe și veselă în valoare de circa 150 mii lei" — ni se spune. Pentru alții, pentru unii din cei aproape 300 ai grădiniței nr. 1 drumul
„...Și de aceea

îmi iubesc orașul"
ră, există cinematograf și bibliotecă, stadion și noar natural, dar mai există școli.

„Pentru copii s-au 
struit școli noi 
moașe".Copiii Bălanului Sigur, nu e nimic în această afirmație. Copiii întregii țări învață. Dar cu- noscînd Bălanul, locuitorii săi, ascultîndu-i, îți poți da seama de un anume specific, o trăsătură distinctă care marchează întregul proces al împlinirii și afirmării generațiilor de copii ai orașului. „Orașul torează existența și tarea întreprinderii re. Practic, nu este în Bălan care să nu legătură cu mineritul, fie că unul sau altul dintre părinți lucrează la întreprindere.

pati- ales
și

con-
fru-învață. deosebit

își da- dezvol- minie- familie aibă

nea tovarășa Niculina Pa- naite, secretar adjunct al comitetului orășenesc de partid — ca în oraș să existe o largă rețea școlară în măsură să pregătească noi și noi generații de mineri".Cînd, cum și unde începe firava cărăruie a primilor pași să se împletească și contopească cu drumul meseriei de miner ? E greu de dat un singur răspuns. Pot fi tot atîtea răspunsuri cîți copii are Bălanul. Adică , peste 5 000 între 0 și 18 ani.Pentru unii începe poate o dată cu drumul lunea dimineața, atunci cînd, spre șut, tații îi leagănă în brațe pînă-i încredințează personalului de serviciu, asistentelor medicale ale creșel săptămînale. E cald, curat și frumos în creșă. „Cum să nu fie cînd în fiecare an li

Intr-unui din laboratoarele Liceului industrial minier din Bălan

spre minerit poate începe atunci cînd își zăresc chipul la „Panoul fruntașilor", căci și ei au criterii de a- preciere a destoiniciei — alături de fotografia fruntașului în întrecerea socialistă, minerul-șef de brigadă Constantin Stereș. Dar cu siguranță acest drum al interesului, al dragostei și hotărîrii de a deveni mineri începe în perioada anilor de școală — sînt în Bălan două unități școlare cu clasele I—VIII dotate cu bogat material intuitiv, dispunind de biblioteci, cabinete și laboratoare înzestrate la nivelul cerințelor modernului proces instructiv-educativ — și unde elevii își formează propriile lor convingeri care le îndrumă pașii spre școala profesională și liceul industrial din oraș pentru a deveni mineri și a prelua ștafetă de la părinții lor. într-adevăr, dacă generația de mineri care acum se află în preajma vîrstei de 50 de ani e alcătuită in bună parte din'oameni care au venit la Bălan, din alte părți ale țării, noile generații sînt formate din cel care s-au născut, au crescut, au învățat și s-au lificat în acest oraș, acum sînt încadrați ai treprinderii miniere.sînt cei 14 copii ai minerului Gheorghe Maftei, așa sînt Sorin și Viorel Mure- șan, fiii minerului Petru Mureșan, Ion și Vasile Ghe- rasim, fiii minerului Ion

ca- lar în- Așa

Gherasim, așa sînt camdată doi din cei 8 copii ai maistrului miner loan Fitichiu, așa este inginerul Ion Roman, în prezent șeful minei Centru, și ca' el mulți alții care, după specializare in facultăți, au ' revenit în orașul natal de la izvoarele Oltului pentru a descoperi și scoate la suprafață bogățiile pămîntului.Citim mal departe :
„In orașul nostru copiii 

au condiții minunate dt 
pregătire".Eleva dintr-a II-g leagă literele pe foaia de dictando ca și cum ar împleti o cunună sau poate un brîu multicolor cu care să cuprindă locuri, oameni și, fapte șl tot ceea ce înseamnă grijă pentru asigurarea unei copilării fericite, a unui viitor luminos. Și se mai adună în perimetrul astfel delimitat zone verzi și terenuri de joacă,, drumeții și excursii, și mai ales o casă a pionierilor și șoimilor patriei, unde peste 900 de copii activează la diferite cercuri, de la broderie la carting, de la electronică la schi alpin, de la dans modern la cerc de creație literară. Și iată că nu întîmplător un anume dans tematic, premiat la Festivalul național „Cîn- tarea fiomâniei", s-a intitulat „Comoara din a- dîncuri", după cum nu întîmplător un anume reportaj al membrilor subredac- ției din Bălan a revistei „Cutezătorii", premiat la concursul de creație literară „Amintiri din copilărie", a fost intitulat „Ora- ;: «lip rXdîncurl".După cum, tot nu întîmplător, eleva Gabriela Titi- rigă caligrafiază, în încheierea compunerii sale despre orașul Bălan, cuvintele: 
„Eu m-am născut In fru
mosul oraș Bălan. Aici lo
cuiesc cu părinții, aici în
văț și trăiesc, și de aceea 
îmi iubesc orașul".

Nicolae ȘANDRUcorespondentul „Scînteii*Foto : Akos Romfeld
(Urmare din pag. I)sale a dovedit partidul de-a lungul întregului proces al cooperativizării, care a durat aproape 14 ani și care s-a bizuit pe înțelegerea de către țărani a superiorității sistemului de organizare ce li s-a propus. „Drumul înțelegerii", așa a și fost supranumit acel îndelung proces care a lăsat ca, în confruntarea de conștiință dintre adine înrădăcinata obișnuință a lucrului pe mica fîșie de pămînt, obiectiv limitată la rezultate mediocre, și organizarea activității agricole pe temeiul gospodăririi în mari și puternice unități economice, să învingă rațiunea, argumentul eficienței.. Dar să-l ascultăm mai departe pe loan Josu :— Era un fel de cerc vicios : cooperativa nu dobîndea putere pentru că între membrii ei nu se aflau decît prea puțini dintre bunii gospodari ai satului, adică acei oameni care ar fi știut să imprime muncii în comun seriozitatea și chibzuință necesare, iar bunii gospodari nu veneau în cooperativă pentru că ea era... așa cum era. Dar cercul s-a spart într-o zi. Aș puiea să vă spun că a fost meritul cutărui sau cutărui activist care a lucrat inteligent, cutărei sau cutărei intimplări care a luminat înțelegerea oamenilor... Dar să lăsăm astea pentru literatură, pentru romane. Un lucru a fost limpede : chiar dacă nu cea de aici, ci altele din zonă Sau, poate, de la sute de kilometri, cooperativele dovedeau că reprezintă singura modalitate de a face ca producțiile agricole, și deci puterea economică pe care o generează, cu toate consecințele ei pentru viața omului, să depășească limitele pe care mica gospodărie individuală nu le putea depăși. Totuși, aici la noi, din pricina unei conduceri care nu avea competența tehnică necesară, ca și din ait.e pricini locale, cooperativa a progresat prea încet încă o bună bucată de vreme...Intr-un fel era ceva firesc. Atunci cind organizarea și regulile muncii, ale bunei gospodăriri șe cereau gîndite în cu totul alt chip decit in gospodăria personală, a conduce, a coordona era o treabă cu mult mai complexă. Experiența în această privință, competența n-au putut, fi dobîndite peste noapte. Au fost multe încercări, de multe ori s-au ivit și căi greșite ; însușirile celor aleși să conducă n-au fost nici ele întotdeauna judicios testate și cîntărite. Aici, la Tonolovăț, fuseseră mai mulți președinți. într-un moment de impas a fost ales încă unul, în persoana unui tînăr întors nu de mult de pe la oraș, dar care dovedise că are o minte ascuțită și un spirit de bun gospodar— Au fost ani de mari frămin- tări pentru mine — istorisește loan Josu Nici pămîntul nostru nu e foarte bun, categoria a treia de 

fertilitate, dar nu asta era prima cauză pentru care continuam să nu ieșim la un liman. Era și multă indisciplină, erau deprinderi vechi. Oamenii munceau în comun, dar tot cu obișnuința de a-și vedea doar de propriile interese și de a socoti că dacă pămîntul nu mai este proprietatea lor particulară e ca și cum ar fi al nimănui. Dar cine se plinge de existența, la țăran, a unei asemenea concepții asupra proprietății pămîntului se plinge, în fapt, de propria-i incapacitate de a face ca in conștiința acestor oameni sentimentul proprietății să dobîndească expresia noului tip de relații, anume că pămîntul, fiind proprietate colectivă, este, totuși, în modul cel mai direct, și proprietatea fiecăruia. în anii aceia nu numai la noi, la To- polovăț, ci în toată țara s-a mun

cit. în organizațiile de partid, de tineret, pe toate fronturile, pentru a se inrădăcina acest nou mod de a gindi asupra proprietății. Deviza era să trecem „de la al meu," la „al nostru". Și, cum se spune, a prins. Au dovedit-o, în timp, atașamentul cooperatorilor față de munca lor, integrarea lor în noul sistem al relațiilor de muncă. Credința că numai ținind la pămintul proprietate colectivă, ingrijindu-1 ca pe o ființă vie el devine cu adevărat rodnic și poate spori bunăstarea noastră a ciștigat teren, s-a întărit. Și asta nu de azi, de ieri... La vremea de care vă vorbesc, creșteau însă cam încet producțiile. Uitați-vă și în statisticile noastre, abia prin 1970 s-a produs o schimbare demnă de remarcat. Și asta numai după cte ne-am dat seama că nu e de-ajuns să vrei rezultate foarte bune in producția agricolă. Trebuie să știi și cum. Sistemul organizării cooperatiste în agricultură este foarte bun, este generos, cu nebănuite posibilități. Cu o singură condiție : aceea pentru care a și fost gîndit, aceea pentru care s-a spus că este superior agriculturii De micile parcele individuale: să aplici tehnologii superioare, rezultate din cercetarea științifică și să faci asta cu o extraordinară rigoare, fără nici un compromis, fără nici o bîjbîială, ci cu deplină competență cu o gîndire tehnologică vie. dinamică.C:nd s-a înțeles acest lucru, momentul a însemnat în viața cooperativei o răscruce. între alte decizii a fost și aceea de a i se da cunoașterii. științei agricole, competenței cale liberă și maximă atenție. Președintelui însuși i-au adresat cooperatorii îndemnul ..Ești tînăr, ai făcut liceul, dar apucă-te 

și mai învăță 1". Așa că a urmat agronomia. In cîțiva ani a devenit inginer.— Un conducător de unitate a- gricolă — spune el acum — nu doar că trebuie să se slujească de ceea ce știu alții, ci el însuși să ajungă la competența prin care să poată judeca organizarea muncii în totalitatea relațiilor ei. Am avut, în timpul facultății și după aceea, revelații extraordinare. Cînd am dat prima oară dispoziție șă se are la adîncimea de 35 și chiar la 40 de cm, tractoriștii au rămas muți. Unii au spus pe de lături „S-a scrîntit președintele nostru". Agronomii ce-i avusesem nu pre- tinseseră niciodată așa ceva. De ce ? Nu știau ce înseamnă o asemenea arătură ? Cum să nu fi știuț ? ! Nu aveau curajul de a înfrunta reacția pe care ar fi stir- 

nit-o o asemenea pretenție. Povestea s-a repetat și atunci cînd a fost vorba de densități, de soiuri, de toate verigile tehnologice moderne pe care uneori a trebuit să le introducem prin măsuri drastice...C.A.P. Topolovățu Mare s-a numărat printre primele care au izbutit producții ce depășeau limitele cunoscute la noi pină atunci. 10 000 kg porumb boabe STAS la ha a fost un prag trecut incă de acum 15 ani. 20 000 de kg de porumb știuleți la ha (și peste) aici s-au obținut pentru prima oară în România. S-a ajuns apoi la 21 000, 25 090... La grîu : 8 050 kg la ha în 1985 ; 8 896 in 1986 ; 8 510 in 1987 ; 8 196 în 1988. La orz 9 003 kg la ha în 1985 ; 10 260 în 1986 ; 9 500 în1987 ; 8 580 in 1988. La soia 3 160 kg la ha în 1985 ; 4 195 în 1986 ; 2 763 în 1987 ; 4 285 în 1988. Adăugați producțiile excelente obținute aici constant la legume, fructe, în zootehnie.In ce fel s-a izbutit această ridicare a producțiilor la cota de sus a potențialului productiv al pămîntului ? Despre tehnologiile aplicate aici (îndeobște cunoscute și din manualele de agrotehnică) s-a scris mult. loan Josu însuși a publicat o broșură cu explicații tehnologice detaliate. Dar, cum singur o recunoaște, loan Josu și cooperativa pe care o conduce nu au făcut nimic care să constituie, din punct de vedere agrotehnic, noutăți absolute. N-au făcut decît să interpreteze și să aplice corect reguli cunoscute sau care, oricum, le erau la îndemînă. Corect și în deplină concordanță cu cerințele specifice ale solurilor, atît de diferite uneori de la o parcelă la alta. Iar asta înseamnă muncă stă

ruitoare, multă „bătaie de cap". Cine vizitează, de exemplu, noul sediu al cooperativei din Topolo- vățu Mare va fi, desigur, impresionat de „volumul" acestei construcții. De ce era nevoie de un spațiu atît de mare ? Iată de ce : dincolo de sala de ședințe, de birouri, de alte utilități, clădirea adăpostește un foarte bine dotat laborator agrochimie. Unde se fac toate analizele necesare viitoarelor culturi agricole : analize de sol, de substanțe, de Semințe. Un laborator care lucrează intens in toate anotimpurile și care oferă producției elementele indispensabile unei riguros-științifice stabiliri a tehnologiilor din cîmp. Cine vizitează cîmpurile cooperativei de aici va observa, fără îndoială, în diverse locuri, loturile experimentale organizate și urmărite cu ri

goarea științifică a unei stațiuni de cercetări agricole (de altminteri, cimpurile experimentale de aici sint realizate in colaborare cu Institutul agronomic din Timișoara). Nici un soi de plantă cultivabilă nu trece în „cultura mare" fără a fi trecut un an sau doi (uneori mai mulți) prin aceste cimpuri experimentale unde primește sau nu certificatul „bun,, pentru a fi cultivat" în „cutare" teren, urmat de meticuloase indicații cu privire la regimul tehnologiilor de lucru (adin- cimea arăturii, semănatul, densitatea, fertilizarea, întreținerea etc., etc.). Sint lucrurile pe care un agronom le învață, obligatoriu, în anii de facultate. Și fiecare unitate agricolă are cel puțin un agronom...De ce, totuși, nu se lucrează așa peste tot ?— Eu nu știu să vă răspund la întrebarea asta — spune loan Josu. Ce știu este că, dacă am făcut cooperativizarea agriculturii, dacă am organizat-o pe principii care să permită o agricultură intensivă, de mare randament, atunci trebuie să ne gîndim la toate condițiile cerute de o asemenea agricultură. Am unit păminturile. Dar nu le putem și „unifica" in sensul ștergerii diferențelor de structură, fertilitate, climă și chiar al tradițiilor agricole locale. Impunerea de către organisme județene a unor planuri de culturi care nu țin seama de specificul solurilor a dus, într-o vreme, la decăderea economică a unor cooperative din jurul nostru, care fuseseră, cîndva, fruntașe pe fostul raion Lugoj. Brestovăț. Coșar, Hodoș, Lucareț, Teșu... Pînă prin 1968 au fost cooperative model. Se făceau schimburi de expe

riență acolo. Dar a început, la un moment dat, să li se impună renunțarea la unele sectoare de producție pentru care ele aveau condiții ideale și o foarte veche experiență și tradiție. Cum ar fi pomicultura, viticultura, zootehnia. Fructele de Brestovăț se vînduse- ră, sute de ani, pînă la Viena. Dar nu s-a mai ținut seama de asta. Pe dealurile pietroase au fost tăiați pomii și s-a cultivat porumb. Care, bineînțeles, nu s-a făcut, nu s-a scos nici sămînța. Cineva se supărase pe prunele de acolo. Deși era, cred, cel mai bun teren din România pentru acest pom. De ce ? Nu avem ce face cu prunele ? Pulpa de prune se vinde la export în R.F.G. cu 2 000 de rîiărci tona. Iar la Brestovăț ,se produceau 20 de tone la ha.... Ce produc acum terenurile de acolo ? Doar pagubă. Cooperativele de acolo sînt acum unificate cu a noastră. Noi vom regenera acele terenuri și le vom da destinația care să le aducă din nou la valoarea lor, dacă nu chiar la o valoare crescută. Dar asta cere investiții și timp. Ce s-a pierdut e bun pierdut. De asta vă spun : numai unirea păminturilor, fără judicioasa gospodărire, fără truda de a aplica cinstit și pînă la capăt principiile după care trebuie să fie organizată și condusă o cooperativă agricolă de producție și, mai ales, principiile noii revoluții agrare, nu se obțin rezultate. Intr-un asemenea caz, nu principiile sint de vină, ci multiplele cauze care duc la aplicarea lor incorectă. Cu pămîntul, vă spun eu, nu e de joacă. O zicală veche de la noi, am auzit-o și eu de la bătrîni, spune că „pămintul, dacă nu-1 lucrezi cum trebuie, te lucrează el pe tine". Greșelile, neglijențele, compromisurile, amînările se plătesc scump în agricultură. O piesă lucrată greșii în industrie o îndrepți a doua zi. In agricultură, ca să mai îndrepți o greșeală trebuie să aștepți anul următor. Și dacă, de exemplu, e vorba de o cultură pe 2 000 de hectare, greșeala poate însuma la sfîrșitul anului pierderi de milioane. De aceea noi avem acum, în cimpurile experimentale, numai la porumb, 120 de hibrizi... V-am dat doar un exemplu. M-ați întrebat de ce nu se aplică peste tot principiile lucrării științifice a pămîntului. Cred că la mijloc nu este necunoașterea tehnologiilor, că ele sînt acum la îndemînă oricui dorește să le învețe. Despre altă inginerie este vorba. Despre ingineria morală. Care, după cite știu eu, e mai grea decît ingineria agronomică.loan Josu își va susține, peste două săptămîni, lucrarea de doctorat în agronomie (pe baza activității proprii de cercetare). Va lua acest examen, nu ne îndoim. Ar lua examenul și dacă el s-ar referi la ingineria morală.

Cum ne păstrăm sănătateaOmul are posibilitate? să intervină asupra calității sănătății sale, fje în mod favorabil, dezvoltînd-o, întă- rind-o, fie influențînd-o în mod negativ prin obiceiuri dăunătoare, ne spune dr. Constantin Bogdan, medic primar, directorul Spitalului clinic Berceni. în ultimul timp se atrage tot mai mult atenția asupra unor îmbolnăviri zise de „comportament", vizînd mai ales îmbolnăvirile cardiovasculare. Starea de sănătate depinde în cea mai mare măsură de noi. de opțiunile noastre în ce privește modul de viață, fie pentru e- chilibru și cumpătare, fie pentru abuzuri.Se știe că obiceiul fumatului duce în mod cert la diverse îmbolnăviri care alterează calita'tea vieții și îi scurtează durata. Consumul și mai ales abuzul de alcool se află de asemenea la originea unor suferințe dintre cele mai grele. Alimentația incorectă. sedentarismul, automedica- ția, neprezenta- rea la controalele medicale periodice sînt alte căi de subminare a sănătății, care implică comportamentul omului.Este în afara oricărei îndoieli că în tinerețe și in copilărie se elaborează comportamentul individual pentru tot restul vieții. De aceea, este esențial ca tinerii să fie informați asupra comportamentelor greșite ce le pot periclita sănătatea, fie în plină tinerețe, fie prin acumulare, la vîrsta matură și la bătrînețe.Nu numai răspîndirea, dar și evoluția sau gravitatea unor boli cardiovasculare depind de comportamentul fiecăruia, de felul în care sint respectate anumite reguli, după cum ne arată prof. dr. Roman Vlai- cu. șeful clinicii medicale 1 din Cluj- Napoca :Accidentele vasculare au devenit în ultimele trei decenii tot mai frecvente și, ceea ce este mai îngrijorător, ele apar la vîrste active, la oameni în plină activitate. Uneori, accidentele vasculare sînt prima manifestare a bolii cardiovasculare la persoane care nici nu știau că au vreo afecțiune de acest fel. Ele apar datorită unor condiții de mediu intern, respectiv starea de sănătate, dar și a unor factori din mediul extern.— Cum se produce un astfel de accident vascular, în ce condiții ?— Factorii care concură sint foarte diferiți. Astfel, stările conflict’iale san de încordare nervoasă prelungită, de surmenaj datorită nerespec- tării orelor de muncă, odihnă și relaxare, de suprasolicitare datorită lipsei de planificare a activității cotidiene care duce la munca în asalt sint factori bine cunoscuți. Sînt apoi anumite condiții de mediu, acei factori fizici care se schimbă rapid și cu variații mari, cum sînt presiunea 

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ

atmosferică, temperatura, umiditatea etc.— Ce trebuie șă știe bolnavul ?— In primul rind să își cunoască propriul organism și să observe cum reacționează el în anumite condiții, la diferitele schimbări și variații de temperatură, curenți de aer, umiditate, stare nervoasă etc., și să se adreseze medicului, care îi va face recomandări în funcție de parame- — trii pe care i-a observat că se modifică.Cunoscînd aceste date, pacientul ” va trebui să ia măsurile de prevenire, de calmare a reacțiilor, de anihilare a efectelor unor factori. ta> afară de medicația recomandată de cele mai multe ori, măsurile sînt pe cit de simple, pe atît de eficiente : schimbarea poziției corpului, respirația corectă cu inspirații profunde în aer curat, utilizarea unui ceai de plante călduț, aplicarea unor comprese. limitarea efortului și odjhna la pat pot fi definitorii pentru evoluția bolii.Celor suferinzi le recomandăm să respecte indicația medicului pentru a evita valorile mari ale tensiunii arteriale și în general pentru a preveni un accident vascular. Bolnavii cardiovasculari trebuie să poarte o îmbrăcăminte corespunzătoare, mai ales în condiții de frig, vînt, umezeală, deoarece frigul poate declanșa o criză de angină pectorală. .Perioadele de trecere de la un sezon la altul, ca și de instabilitate a vremii determină o anume instabilitate a mediului intern al organis- ■< mulul. în aceste perioade, mulți suferinzi apelează din proprie inițiativă la o serie de medicamente și se constată concomitent că la mulți dintre aceștia apar hemoragii diges- tive. Trebuie să atragem atenția a- supra faptului că nu este bine să t se consume aspirină, antinevralgice, antireumatice tot timpul sau pe stomacul gol și mai ales fără indicația medicului care urmărește starea de sănătate.Cercetările biomedicale au demonstrat că o doză mică de aspirină, deci jumătate de tabletă, ameliorează funcția plăcuțelor sanguine care nu se vor mai aglutina, și prin aceasta poate fi prevenit, într-o anumită măsură, un accident vascular. Totuși, cei cu ulcer trebuie avertizați să nu recurgă nici la acest mijloc simplu de tratament fără a consulta medicul.O concluzie se Impune de la sine : Starea de sănătate depinde în cea mai mare măsură de condiția și modul de viață adoptat, de felul in care știm să prevenim, din timp, îmbolnăvirea.
Elena MANTU
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CONTINUA A PRODUCȚIEI AGRICOLE
realizată ritmic. integral!

Anul 1989 un an
al recoltelor-record IPe gospodarii din comuna To- mulești, județul Giurgiu, ii întil- nim la sfirșitul unei zile de muncă in preajma șediului cooperativei agricole de producție, unde se adună de obicei spre a întocmi planul de muncă pentru a două zi. Numai că de data aceasta ei discutau mal aprins ca de obicei despre ceea ce auziseră in legătură cu reglementările privind în natură, precum și pentru perfecționarea de retribuire in acord„Creșterea continuă a nivelului ' de trai material și spiritual al întregului popor a constituit și constituie o preocupare fundamentală a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.. ne spune tovarășul Florea Con- stantinescu, președintele C.A.P. Tomulești. Cooperatorii din Tomu- lești, ca de altfel toți lucrătorii ogoarelor din patria noastră, iși exprimă și cu acest prilej sentimentele lor de dragoste, inaltă . stimă . și profundă recunoștință față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae. Ceaușescu, pentru tot ce-a făcut și face în beneficiul prosperității și bunăstării întregu-

retribuirea noi măsuri sistemului global.

lui popor. Noi avem mareade a ne număra printre unitățile din județ distinse cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare'*. Această deosebită onoare ce ne-a fost tăcută a mobilizat și mai puternic întregul colectiv de oameni ai muncii din unitatea noastră, care a reușit să ridice pe trepte superioare de calitate și eficiență intreaga activitate. Astfel, in pofida condițiilor naturale mai puțin favorabile din 1988, am realizat o producție medie la hectar de 8 500 kg orz, peste 5 000 kg griu, 15 420 kg porumb știuleți, iar la floarea-soarelui peste 3 000 kg și sintem ferm hotăriți ca și in acest an, cind se împlinesc patru decenii de la Începerea cooperativizării, să obținem roade cît mai bogate, răspunzind in felul acesta grijii pe care ne-o poartă partidul și statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu alese fapte de muncă, cu producții vegetale și zootehnice tot mai mari, pe măsura posibilităților de care dispunem".

cinste

lon GAGH11corespondentul „Scînteii
Ciștiguri mari,

din producții mariAm luat cunoștință cu profundă recunoștință de recentele măsuri adoptate la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. prin care, la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, se stabilește creșterea substanțială a fondului de retribuire in natură. Noi. cei 600 de cooperatori din . Curtișoara, județul Olt, alături de * toți lucrătorii ogoarelor, mulțumim cu adine respect și alese sentimente de prețuire tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul • ge- I neral al partidului. pentru grija și preocuparea statornică pe care le poartă dezvoltării agriculturii noastre socialiste.Eu lucrez în zootehnie, soția mea, la ferma nr. 3 de cimp. in timp ce unul dintre cei trei copii este mecanizator, lucrind pămintul im- p.reună cu noi. iar ceilalți doi copii i sint elevi. Socotesc că lucrind cel

puțin la fel de bine ca anul trecut — cmd ne-am depășit planul — prin noile măsuri vom aduce în gospodăria noastră mult mai mult. Cu ceea ce vom aduna.de pe lotul in folosință personală vom depăși, la griu și porumb, cite o tonă din fiecare. De aceea, ne-am propus să creștem mai multe păsări, .mai multi porci, alte animale, valorifi- cindu-le in special pe calea contractelor cu statul.Totodată, sintem hotăriți să muncim cit mai bine pămintul, astfel incit pe cele 900 hectare cu griu, și cam tot pe atitea hectare cu porumb, să facem recolte mai mari decit pînă acum. Grădina de legume trebuie să devină și mai înfloritoare, zootehnia mai rodnică, pentru ca peste tot să avem rezultate mai bune.
Gheorqhe BALAȘOIUcooperator,C.A.P. Curtișoara, județul Olt

Răspundere pentru 
calitatea muncii

C.C. al P.C.R. — sînt o nouă mărturie a grijii constante a partidului și statului nostru pentru continua creștere a nivelului de trai al celor ce muncesc.De noile măsuri beneficiez atit eu. cit și ceilalți șase membri ai familiei mele. Concret, dacă in 1988 am primit 1 008 kg griu și 878 kg porumb boabe, in acest an vom beneficia de cantități mult mai mari. Și de asemenea sporuri vom beneficia toți cei care lucrăm la Dumbrăveni și asta pentru că toți cooperatorii sint harnici și știu să muncească cu pricepere pămintul. Toate cele 3 043 hectare teren agricol ale cooperativei noastre sint bine lucrate din toamnă, așa depășim producțiile planificate. Noile reglementări stabilesc limpede că. in scopul stimulării preocupărilor pentru creșterea producțiilor agricole, cantitatea de griu și porumb rămasă după acoperirea consumului alimentar se repartizează, suplimentar, cooperatorilor care au participat activ la muncă. în funcție de numărul de norme realizat și de aportul la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. In acest fel, voi beneficia de cantități mult

că avem toate condițiile să producțiile

mai mari de griu și porumb primite ca fond de retribuire in natură.Dacă fac o comparație cu producțiile obținute înainte cooperativizarea agriculturii, de acum sint de citeva ori mari, ca de altfel și ciștigurile pe care le realizăm. De aceea, consider că îmbunătățirile aduse întregului sistem de retribuire in natură pun incă o dată in relief posibilitățile mari pe care le creează proprietatea socialistă în agricultură. Totodată, noile măsuri arată atenția deosebită de care se bucură acest important sector al economiei naționale.Noile prevederi ne determină să ne punem și mai bine în valoare priceperea și hărnicia, să muncim cu mai multă responsabilitate pentru a contribui la sporirea producțiilor agricole, pentru a răspunde in acest fel grijii permanente a partidului și statului nostru, a tovarășului sonal, de nivelului ritual.
Viorica JITARU membră cooperatoare la ferma nr. 1 a C.A.P. Dumbrăveni, județul Suceava

de cele mai

se

Nicolae Ceaușescu per- imbunătățire continuă a de trai material și spi-

bucurie,
mobilizare și mai puternică

Firească

între unitățile economice mureșene, întreprinderea de prelucrare a lemnului „23 August" din Tîrgu Mureș are un specific aparte. Practic, unitatea iși desfășoară activitatea în 14 secții situate pe mai multe platforme diferite — din Sighișoara, Reghin, Sovata, Luduș, Sărmașu, Voiniceni, Mureșeni, precum și pe platforma de bază din Tîrgu Mureș. Un alt amănunt. în acest an (ca și în anii precedenți), aproape intreaga producție de mobilă (circa 99 la sută din producția-marfă) este destinată exportului, din care mai bine de 70 la sută — pe relația devize convertibile. Adăugind la toate a- cestea și faptul că în 1989 planul la producția de export este mai mare cu 24 Ia sută fată de anul trecut, că unitatea are relații comerciale cu aproape 40 de firme din peste 12 țări. între U.R.S.S., !Italia ș.a., imaginea tății deosebit de complexe din a- ceastă unitate. în aceste condiții, cum este organizată activitatea productivă ? Iată întrebarea pe care ăm adresat-o inginerului Lucian Olteanu, directorul unității.— Din stilul de _______ ____unități ca a noastră, care exportă, practic, întreaga producție, nu trebuie să lipsească un lucru pe care unii îl neglijează : buna colaborare cu centrala și întreprinderea de comerț exterior de resort și. nu in ultimul rind, cu fiecare firmă și beneficiar in parte. Fără a întruni aceste condiții, nici noi — in primul rind —. nici întreprinderea de comerț exterior „Tehnoforestexport" (ca să dau acest exemplu) nu am putea realiza prea multe intr-o activitate in care improvizația este exclusă, păgubitoare.Și mai important este însă faptul că aceste cerințe nu sint doar cunoscute. ci și aplicate. Astfel, deși unitatea are relații cu multe firme — la care inceputul anului este, cum ni s-a spus, o perioadă mai incertă în importul de mobilier — întreprinderea din Tirgu Mureș și-a acoperit integral planul cu contracte pe trimestrul I. iar pe întregul an producția a fost contractată in proporție de sută la sută pe C.T.S. și peste 70 la sută —pe relația devize convertibile. Cum acțiunea este în curs de derulare — unitatea fiind prezentă, in această perioadă, cu mostre și la Tirgul internațional de mobilă de la Koln — există certitudinea că producția pe aefest an va fi contractată in cel mai scurt timp. Explicația ? în perioada premergătoare acestui an. unitatea a oferit partenerilor externi 50 modele noi de mobilier și circa 700 prototipuri. Aceasta a făcut ca peste 40 la sută din producția acestui an să o reprezinte produsele noi, cu caee.,nămr> fost, -testate preferințele partenerilor, prin participarea, intre altele, la prestigioasele tirguri internaționale de la Milano. Paris. Lyon. precum și la unele organizate in S.U.A., Olanda ș.a.„Neindoios. pentru noi

: careS.U.A., avem activi- Anglia, Olanda,

precizat inginerul loan Bogdan, director tehnic și cu producția din întreprindere — testarea preferințelor a fost esențială pentru a ști exact ce se cere pe piața externă. Dar hotăritor pentru derularea ritmică a exportului a fost modul in care ne-am organizat', pentru ca, de la prototipuri, să trecem, în cel mai scurt timp, la producția mare". Tocmai de aceea și-a reorganizat munca in specificul producției din de ponderea pe care unele tipuri de mobilier o au în volumul exportului. Concret, pentru a răspunde e- xigentelor de calitate formulate de parteneri și pentru realizarea ritmică a produselor, producția de export a fost organizată pe secții specializate, pe tipuri de mobilier, pe firme și tari din zone geografice diferite. Bunăoară, constatînd că anu-

de serie unitatea raport de acest an.

țiile de livrare port" unor timp serie (care nestipulate inițial în contracte, solicitate, pe parcurs, de unii beneficiari, spre a moderniza pe „gustul" lor. Urmarea : se realizează și în aceste fără aminări și perturbări.Expoziția permanentă de întreprinderii — cu cele ... ___creații ale celor 70 de proiectănți ai unității — este, la rîndul ei, prin tradiție, locul unde reprezentanții firmelor (însoțiți de cei ai întreprinderii de comerț exterior) au ocazia, de a vedea direct ofertele făcute, la un moment dat, contractele fiind încheiate adesea fără alți intermediari. Un asemenea mod de lucru prezintă și un alt avantaj : în cazul în care, din motive independente de unitate, unii parteneri renunță, pe parcurs, la unele produse, ele pot fi oferite altor beneficiari, «tocurile de produse finite fiind astfel mult diminuate.Neindoios, succesele obținute in îndeplinirea ritmică a planului de export au aici și o altă explicație.: organizarea riguroasă a urmăririi fiecărui produs pe intreguj flux tehnologic. Bunăoară, reține atenția faptul că, in cadrul serviciului de producție, a fost creat un birou special de lansare și urmărire a comenzilor. „Menirea lui — ne-a spus inginerul Cornel Cîmpean, șeful biroului — nu este aceea de a acționa la modul general, ci de a asigura repartizarea comenzilor pe membrii biroului, fiecare răspunzind de 4—5 firme strict delimitate. Acest lucru ne-a permis să introducem așa-zisa „fișă specială" a fiecărui tip de mobilier, în care regăsim în orice moment datele de care avem nevoie : tipul mobilei, specia de lemn din care se execută, secția și lucrătorii care-1 realizează, termenul de finalizare și de livrare, numele beneficiarului și altele. Avantajele ? Multe, în primul rind. a crescut mult răspunderea lucrătorilor pentru calitatea muncii, iar noi știm exact stadiul realizării fiecărui produs în parte, indiferent de secția sau platforma în care se execută".Ce eficiență a avut acest „stil" de muncă în prima luflă a acestui an ? Cu toate că in industria mobilei luna ianuarie nu este, din cite am aflat, cea mai bună perioadă în derularea exportului, colectivul de aici a îndeplinit planul pe această perioadă in proporție de 100.8 la sută. Reținem, de asemenea, că deși unitatea realizează în prezent-peste 1 800 tipuri de produse diferite, mă- ' ■ șurile tehnologice luate, in timp utțl, au creat condiții ca productivitatea muncii să înregistreze, față de trecut, un spor de 9 440 lei pe care lucrător. Se poate spune, dar, că rezultatele obținute acum de harnicul colectiv al întreprinderii de prelucrare a lemnului „23 August", măsurile adoptate pentru perioada următoare sînt o garanție că an

„TehnoforesteX- contribuie efectiv la realizarea produse. Cum ? Asigurind, in util, direct de la parteneri, o de accesorii pentru mobilier altfel ar trebui importate), darprodusul producția condițiila sediul mai noi

PBrspEcMe taci organizări
si ale sgomlizârii fabricației

muncă al unei mite garnituri de cameră și dormitoare sint foarte solicitate, secțiile nr. 2 de pe platforma din cartierul „Mureșeni" și nr. 5 execută, cu precădere, aceste produse. De asemenea. secțiile nr. 2 și 4 au fost specializate pe producția de mobilă de artă și in stil rustic din stejar.Am dat aceste exemple, dar așa s-a procedat și în cadrul de pe alte platforme, măsuri, împreună cu tehnologiei de finisare a prin introducerea tunelelor de uscare a peliculelor de lacuri, au determinat dublarea productivității muncii și posibilitatea realizării in timp-record a unor finisaje speciale solicitate de parteneri. Cit de avantajoase sint aceste măsuri pentru creșterea volumului și a calității produselor rezultă din următorul exemplu : numai prin reprofilarea „din mers" a unei secții de la „Mureșeni" pe mobilier tapisat, producția de export va crește in pe. aceleași spații, cu 141 lei.In legătură cu aceste inginerul Gheorghe Todea. șef serviciu producție, ne-a precizat și un alt lucru : „în actualele condiții de producție, orice modificări constructive solicitate de firmele partenere se execută operativ. în cel mult o lună de zile. Totodată, posibilitatea sporită de a realiza finisaje superioare a făcut ca din cherestele indigene (rășinoase, frasin, cireș, fag, salcim) să se realizeze tipuri de mobilier modern, deosebit de solicitate". .... „r,în suita acestor acțiuni de perfecționare a tehnologiilor și organizare superioară a producției ne-a reținut atenția și un alt fapt : modul în care unitatea cooperează cu întreprinderea de comerț exterior „Tehnoforestexport", dar și direct cu partenerii externi. Bunăoară, pe lingă analizele lunare ținute la întreprinderea de comerț exterior (analize patronate de centrala de prelucrare a lemnului) — unde in prezența serviciilor de specialitate se urmărește atit stadiul îndeplinirii producției pe luna respectivă și în perioada următoare, cit și dispozi-

Am luat cunoștință cu mare bucurie de hotărirea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., adoptată la propunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la mărirea fondului de cereale destinat retribuirii in natură a țărănimii noastre cooperatiste. Pe la bun început aș dori ca. in numele tuturor locuitorilor comunei Ulmeni, să exprim mulțumirile noastre tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru grija statornică pe care o poartă lucrătorilor ogoarelor. Noi, cei care lucrăm in agricultură, sintem pe deplin conștienți că această nouă majorare a retribuției in natură trebuie înțeleasă ca o inaltă îndatorire de a. munci mai bine spre a p.utea răspunde cu producții tot mai mari avantajelor de care beneficiem in răsplata muncii depuse de fiecare dintre noi.Desigur, și eu cu soția mea ne-am făcut un calcul simplu, 'gospodăresc. Am primit anul trecut pentru munca depusă în cooperativa agricolă mai bine de 2 500 kg cereale și am convingerea că dacă munceam mai bine putșam să obținem prb- dupții și nujii. bune și deci o retribuție și nlai ’ mare. Atiuf acesta, după noile majorări, vom putea primi cu o treime mai mult ca anul trecut, bineînțeles dacă vom munci mai mult și mai bine ca în 1988. După cum se știe, tuturor oameni-

lor muncii din tara noastră, inclusiv pensionarilor, li s-a majorat sau urmează să li se majoreze în aceste luni retribuțiile, asigurîndu-se fiecăruia un venit mai mare, pe măsura efortului depus și producțiilor obținute. Iată că. acum, și nouă, țăranilor, ni se majorează din nou retribuția in natură. Iar dacă ar fi să mă refer la sensul umanitar al acestor măsuri, atunci eu aș remarca acea prevedere din hotărirea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. potrivit căreia tuturor cooperatorilor care participă efectiv la muncă, membrilor de familie aflați in întreținerea acestora, precum și pensionarilor C.A.P. li se asigură, pentru consumul alimentar și pentru furaje, cite 150 kg griu și 150 kg porumb. Așa înțelege partidul nostru să asigure bunăstarea omului, prin dreptul tuturor la muncă și la o retribuție cuvenită pentru munca lui, iar noi, țăranii cooperatori. sintem hotăriți să facem tot ce depinde de noi ca să îndreptățim încrederea ce ni se acordă, muncind mai bine, cu, convingerea că numai astfel făcetn '- țața, mai bogată, contribuind direct ' la ridicarea bunăstării Întregului nostru popor.
Ion GORNEANUțăran cooperator la C.A.P. Ulmeni, județul Călărași

sectiilor Asemenea schimbarea mobilei.

acest an. milioaneavantaje,

va fi
șan- excava-

producție — adoptate, la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. de Comitetul Politic Executiv

cu trei brigăzi care săpătoare de buldozere.

Măsurile pentru perfecționarea sistemului de retribuire in acord global in cooperativele agricole de

in programul stabilit, pînă la 30 aprilie noul irigații să fie pus in In acest an. intreprin- irigat

l

(Urmare din pag. I)

Aspect din secția montaj a întreprinderii din Brașov E. Dichiscanu

IALOMIȚA : Ritm intens de lucru la sistemul de irigații 
Slobozia—DunăreColectivul întreprinderii de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Ialomița este hotărit să contribuie prin noile amenajări la care acționează acum la creșterea potențialului productiv al pămintului din această zonă, la obținerea unor producții sigure și stabile. în acest scop, s-a trecut la executarea lucrărilor din cadrul sistemului de irigații Slobozia-Dunăre. însumind aproape 5 000 hectare. Așa cum am fost informați de tovarășul inginer Artur Negură, directorul întreprinderii. lucrarea a inceput in zona Vlădeni — Gura Ialomiței. unde

se acționează au in dotare furi, dragline, toare, autobasculante de mare ca- ■ paritate și alte utilaje întreaga activitate-se necesare. . desfășoară sub indrumarea și controlul exigent al specialiștilor și conducerii unității, care analizează săptăminal modul cum se realizează lucrările prevăzute pentru ca sistem de funcțiune, derea va amenaja pentru încă 26 100 hectare. (Mihai Vișoiu).

EXPERIENȚE, INITIATIVE

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
RECONDITION AR EA
REFOLOSIREA

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

Resursele materiale refolosibile
deplin valorificate!

tele au fost întreprinse măsuri tehnice și organizatorice suplimentare pentru onorarea exemplară a tuturor comenzilor prevăzute pentru acest an. innoirea și modernizarea produselor, creșterea competitivității acestora. Au fost organizate secții și ateliere, linii tehnologice și formații specializate, care lucrează numai produse destinate exportului Totodată, au fost introduse peste 20 de tehnologii noi, moderne, de mare productivitate și asimilate 25 de produse de inaltă tehnicitate și complexitate. Ca urmare, un număr de 10 întreprinderi industriale și unități economice au livrat suplimentar, de la începutul anului, la cererea partenerilor externi, produse in valoare de aproape 7 milioane lei. (Gheorghe Baltă).

anul fie- așa- pină
planul la export pe acest îndeplinit și depășit.
Gheorqhe GIURGIUcorespondentul „Scînteii"
ÎNDEPLINIREA

Chiar dacă nu le-ar despărți decit un simplu gard, activitatea de recuperare, recondiționai e și refolosire a materialelor la șantierul naval și întreprinderea de piese turnate din Oltenița ar trebui să fie dominată de aceleași caracteristici — ordine, disciplină, preocupare susținută pentru gospodărirea eu maximă grijă a fiecărui gram de metal. Aceasta din simplul motiv că materialele refolosibile dețin un loc de cea mai mare însemnătate in asigurarea bazei de materii prime a economiei, iar valorificarea lor este o acțiune a cărei importanță nu trebuie să o mai demonstrăm acum. Cu toate acestea, iată că in cele două întreprinderi lucrurile se prezintă total diferit
CU GRILA DE ADEVARAȚI 

GOSPODARI— în activitatea noastră de zi cu zi — precizează ing. George Bo- zeanu. director al ȘANTIERULUI NAVAL OLTENIȚA, așa cum ne ocupăm de problemele producției, urmărim și valorificarea superioară a materialelor refolosibile. Concomi1- tent, acționăm pentru perfecționarea tehnologiilor de fabricație in așa fel incit resturile tehnologice să fie reduse la minimum. Printr-o muncă susținută, desfășurată in timp, am reușit să intronăm in rindul oamenilor muncii din secțiile de fabricație un ridicat spirit gospodăresc. Nu aș vrea să se înțeleagă de aici că am epuizat toate posibilitățile de Valorificare mai bună a materiilor prime pe care insă această punderea.Afirmațiile făcute de directorul Șantierului naval din Oltenița sint confirmate de activitatea practică din secțiile de fabricație. La atelierul de prelucrări metalice, bunăoară, conteinerele inscripționate conțin intr-adevăr numai materialele pentru care sint destinate : cupru, aluminiu, oțel, bronz. Cum se realizează acest lucru ? Conform fișelor tehnologice, zilnic se prelucrează piese din diverse materiale. Numai că, inainte de a se trece la prelucrarea unor piese din alt material, șpa- nul se adună și este depus in con- teinere. Raiu Fronea, unul dintre cei mai buni strungari din secție, dovedește o grijă deosebită pentru recuperarea șpanului. Aceeași preocupare o manifestă și Niculae Dincă,

șef de brigadă, care lucrează îndeosebi cu metale neferoase — cupru șl bronz.La secția sculărie există o evi-

pe mașini de debitat automat și a tehnologiei cu adaosuri de asamblare reduse. La nivelul acestui an se va obține, prin aplicarea acestor tehnologii, o economie de peste 100 tone de tablă navală. Totodată, prin înlocuirea elicelor din CUNIAL cu elice din oțel inox se va reduce consumul de metale neferoase cu circa 36 tone de cupru, nichel și aluminiu.Deci, la șantierul naval oamenii muncii au preocupări susținute atit pentru promovarea unor tehnologii valoroase, cit și pentru recuperarea

podăresc, ar putea continua. Desigur, nu lipsesc nici justificările.— Actuaia întreprindere a fost. înființată la sfirșitul anului 1985, prin trecerea unor secții de la șantierul naval, ne spune ing. Costache Căuș, director adjunct âl unității. în a- cest depozit, pe parcursul timpului, s-au aruncat tot. felul de materiale, dintre care unele mai pot fi folosite in propria noastră turnătorie. De aceea, de curînd a inceput o acțiune de selectare a metalului și re- aranjare a depozitului.Deci, timp de trei ani metalele

varășul Nicolae Ceaușescu, a- dresate tuturor oamenilor muncii din patria noastră de a-și spori contribuția la realizarea unor producții tot mai mari destinate exportului îi mobilizează puternic -și pe oamenii muncii din cadrul Combinatului de prelucrare a lemnului Rimnicu Vilcea. Astfel, colectivul de aici a reușit, in perioada care a trecut din acest an, să-și onoreze integral obligațiile contractuale _ față de partenerii externi. livrînd, totodată, in avans, la export, 4 000 mp panel. 150 mc placaj, precum și mobilier în valoare de peste 2.2 milioane lei. A- ceasta înseamnă că producția- marfă suplimentară înregistrată in această perioadă s-a realizat in condițiile impuse de exigențele de pe piața externă, fiecare produs in parte atingind cote înalte de calitate și competitivitate. (Ion Stan- ciu).

le utilizăm. Urmărim acțiune cu toată răs-

Atitudini total diferite in unități vecine: la Șantierul naval 
și întreprinderea de piese turnate din Oltenița

exacta a resturilor de oțel, pe și grupe de mărci. Pe de altă capetele de laminate, sculele se recuperează și se refolo-dență mărci parte, uzate sesc.Am te care atestă preocuparea oamenilor muncii de la Șantierul naval Oltenița pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile. Colectivul acestei unități, in chemarea la intrecere adresată către toate întreprinderile de profil, se angajează să recondiționeze piese de schimb și subansamble in valoare de peste un milion lei.— Un accent deosebit punem însă și pe modernizarea tehnologiilor de fabricație, astfel incit să realizăm un indice de utilizare a rrjetalului cit mai inalt și deci să obținem cit mai puține materiale refolosibile. menționează ing. Adrian Perebiceanu, șeful atelierului de proiectare tehnologică, în acest sens, aș aminti o serie de tehnologii pe care le-am implementat in ultima perioadă : debitarea centralizată și croirea combinată a formelor de tablă la produsele de serie ; extinderea debitării tablelor

putea evidenția și alte aspec-
și valorificarea tuturor materialelor refolosibile. ceea ce pune în lumină atitudinea lor de adevârați. gospodari.Cum se prezintă lucrurile la unitatea vecină — întreprinderea piese turnate ? de

UN ANTIMODEL Șl CITEVA 
MASURI NECESAREPină am ajuns la depozitul de vechi de la ÎNTREPRINDEREA___PIESE TURNATE DIN OLTENIȚA, nu credeam că acum, după ce de atiția ani se vorbește despre importanța recuperării și valorificării materialelor refolosibile, vom mai putea intilni o asemenea situație intr-o unitate economică. într-o dezordine greu de descris, aici stau aruncate unele peste altele nenumărate piese din cele măi diverse metale, feroase și neferoase : table din oțel, bucșe de cupru, țevi, maselote, șpan, piese și subansamble nedezmembrate de la diverse utilaje, rulmenți, contactori. Iar această listă, in care se reflectă că într-o adevărată oglindă lipsa celui mai elementar spirit gos-

fier DE

s-au aruncat la grămadă în depozit, pentru ca acum să se treacă — după cum se susține, dar incă nu se vede — la sortarea lor. Ba, chiar mai mult, terenul din jurul depozitului a inceput să fie „invadat" de alte piese rebutate din procesul de producție.Trecem împreună cu același interlocutor și magazionera responsabilă cu recuperarea, Georgeta Con- stantinescu, prin citeva secții. în- tr-una din ele găsim două contei- nere cu pietre abrazive sparte, alta, lingă oala risipit aluminiu, aluminiu ? Piese o altă unitate vorbă. Atunci ?vine să credem : doi muncitori studiau cu atenție calitatea unei forme pentru „turnat" prăjituri. Da, nu este nici o confuzie : aluminiul se „refolosește" pentru dotarea bucătăriilor unor lucrători din întreprindere. Este și aceasta o... preocupare.Continuăm investigația, deși am fi tentați să ne oprim. în sfirșit, la atelierul de bobinaj vedem un bu-

In de turnare se află Ce se toarnă din solicitate urgent de economică ? Nici Parcă nici nu ne

toi, singurul din secție, in care se recuperează materialele. Dar cum ? Sirmă de cupru laolaltă cu tole de tablă și sirmă de oțel. Materiale care sub nici un motiv nu trebuiau a- mestecate. Gazdele ne asigură că vor fi triate ulterior. Deci, povestea de la depozitul întreprinderii se repetă : întii metalele se amestecă pentru a avea de unde le separa. Alături, un alt butoi,. despre care ni se spune că este pentru gunoi. Numai că nu există nici o deosebire între cele două recipiente. Cit despre inscripționare, nici vorbă. La atelierul mecanic, din cadrul secției me- cano-energetice. nu este nici un con- teiner. Este adevărat, in fața atelierului se găsește un conteiner. dar in care s-a aruncat șpan de tot felul și nimeni nu recunoaște că ii aparține. O fi de la alte secții ? Este posibil, deoarece la sculărie găsim un conteiner unde se află șpan de otel amestecat cu șpan de aluminiu.între timp, spre poarta întreprinderii se Îndreaptă basculanta 31-CL- 3 643, încărcată cu forme de nisip ars de la turnătorie. Spre surprinderea noastră găsim în aceeași mașină mai mulți întrerupători uzați de mare capacitate care conțin piese din cupru și contacte de prezenți se miră de s-a intîmplat un contactor și mecano-energetică. Inginerul Virgil Lichiardopol, șeful secției, este vădit iritat de această situație, incer- cind să caute justificări și să pună neglijenta pe seama altora. Mai mult, cu un ton care se vrea plin de umor, ne spune : „Să mai veniți pe la noi".Desigur, vom că pină atunci vor analiza cu ____________gență activitatea întreprinderii■ piese turnate din Oltenița. Deși a- vem convingerea că vor face acest lucru și consiliul oamenilor muncii din unitate, și organele locale de partid.

ZIMNICEAAcționînd în lumina sarcinilor și indicațiilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii de la întreprinderea de țevi sudate Zimnicea acordă o atenție deosebită onorării exemplare a contractelor cu partenerii externi. Ca urmare a măsurilor întreprinse pentru perfecționarea organizării și modernizarea producției, realizarea unor produse cu înalți parametri tehnico-funcționali, adaptarea nomenclatorului de fabricație la cerințele pieței externe, in perioada ce a trecut din acest an colectivul unității a livrat suplimentar, pe baza solicitărilor partenerilor de peste hotare, 500 tone țevi sudate. De remarcat este și faptul că în acest an sarcinile ce lurgiștilor din orașul de pe malul Dunării sînt mai mari față de 1988. (Stan Ștefan)revin meta-cu 22 la sută

argint. Toți cei peste măsură cum acest lucru. Luăm reven-'m la secția

reveni. Credem însă organele de resort răspundere și exi- de

BRAȘOVColectivul întreprinderii „Rulmentul" din Brașov a încheiat anul trecut cu o depășire de 41 milioane lei sarcinile de plan la export. Pregătirea producției destinate partenerilor externi pe a- cest an s-a făcut în condiții de inaltă răspundere, prin asigurarea bazei materiale, programarea și urmărirea producției, pe secții, a- teliere și linii tehnologice, pe de- ,cade, zile și schimburi, optimizarea fabricației prin realizarea unei mai bune ritmicități. Rezultatul : multe din contractele prevăzute în această perioadă cu partenerii externi au fost onorate cu un a-* vans de 10 pînă la 20 de zile. (Nicolae Mocanu).

PITEȘTISituînd pe primul plan al activității sale economice realizarea și livrarea. în devans, a producției destinate exportului. colectivul Combinatului de articole tehnice din cauciuc de la Pitești a expediat unor beneficiari de peste hotare, in plus fată de obligațiile contractuale, asumate pentru perioada parcursă din 1989, bunuri materiale specifice,' a căror valoare totală depășește 500 000 lei. Acest succes este, în principal, rezultatul extinderii gamei sortimentale cu noi tipodimensiuni de repere din cauciuc, caracterizate prin însușiri tehriico-funcționale superioare, profilării anumitor linii tehnologice și formații de lucru pe realizarea. în exclusivitate, a produselor solicitate de beneficiarii externi, ca si al întăririi controlului tehnic de calitate în toate fazele proceselor de fabricație.(Agerpres)

Ion LAZAR

RÎMNICU VILCEAOrientările și îndemnurile secretarului general al partidului, to-

PAȘCANIUrmare a intensificării1 preocupărilor pentru înfăptuirea întocmai și depășirea sarcinilor de plan, in condițiile creșterii productivității muncii, ale înnoirii și diversificării producției, ale îmbunătățirii substanțiale a calității produselor, ridicind gradul lor de competitivitate pe piața mondială, la întreprinderea de tricotaje și perdele din PașcAni, unitate distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", se obțin în mod ritmic substanțiale spoiuri de producție pentru export. De Ia începutul a- nului și pină în prezent, aceste sporuri sînt concretizate în produse în valoare de 7,5 milioane lei peste sarcinile la zi. care au fost expediate partenerilor de peste hotare. (Manolc Corcaci).

aduna.de
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CREAȚIA UȚERARĂ, 

tezaur de înaltă valoare educativă
A crea durabil

Strîns legat de destinul poporului său; scriitorul. ..clasic" ori nu, năzuiește să lase o operă de valoare, rezistentă în timp. Nu de
pășind ori eludind timpul va obține aceasta, ci tocmai intuind, descifrind și fixînd durabil tendințele majore ale epocii lui. formele particulare, specifice în care se întrupează năzuința dintotdeauna a omului spre emancipare și afirmare de sine. In acest fel. ne spune prof. univ. Alexandru Bălăci, poate năzui creatorul de valori să contribuie și la la modelarea omului de educarea, azi :ei fundataLiteratura, în structura mentală, cuprinde toate operele care cristalizează ideile pe care oamenii și le transmit cu scrisului. Ea este o complexă a civilizației umane, echivalentă cu reflectarea prin Imagini artistice a faptelor omului, cu acțiunea sa continuă asupra universului material și spiritual, de-a lungul timpului și a spațiilor determinate istoric. Literatura este, in esența ei, o transfigurare a Istoriei, creatorul de artă avînd harul de a putea arunca priviri și In viitor, capacitatea de a visa artistic.Nu știu cum s-ar putea diferenția literatura clasică și reprezentanții ei de literatura creată de toți ceilalți scriitori ai ei decit prin 

valoare. Orice literatură este clasică în acest sens, orice mare operă de artă transmițînd o meditație asupra vieții, aspiră să intre în concordantă cu sentimentele universale ale umanității. A crea durabil și esențial înseamnă, după G. Călinescu, să produci o operă „clasică".Literatura este considerată, ta structurile ei fundamentale; expresia cea mai înaltă a spiritualității unui popor în evoluția lui istorică, transfigurarea realităților de spațiu și de timp, pe care le-a cunoscut existențial creatorul de artă. Creatorul este o ființă autonomă, un univers complex de valori pslho- fizice, dar adine înrădăcinat în pă- mintul istoriei tării și poporului său. El depune, în realitate, o mărturie de artă ta fața existentei și a

ajutorul manifestare

istoriei, contribuind la elevarea vieții spirituale, la modelarea omului nou.Creatorii literaturii române ’ contemporane se consideră pe deplin responsabili de fiecare cuvînt scris, încărcat de forța emoțională și modelatoare. ei moștenind această nobilă trăsătură structural umanistă de la predecesorii lor — cum arăta, ta mod elocvent, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbind despre moștenirea genialului nostru poet Mihai Eminescu. Marii oameni de cultură ai trecutului nostru clasic s-au aflat totdeauna alături de popor, însuflețindu-1 de-a lungul dramaticei sale istorii. Scriitorii noștri clasici reprezintă elevația conștiinței românești, învățînd de la istorie, fixînd în opere durabile gloria trecutului, reprezentînd pe omul acestor pămînturi în integritatea sa. cîndu-se în spații și timpuri chise spre viitor. Idealul lor totdeauna omul liber, trăirea zonă a adevărului, aspirind frumusețe și armonie. Ei nu abandonat visului sterp, fără li tată umană, nu s-au conceput afara undelor realității, năzuind să cristalizeze in artă opera comună a istoriei și a omului, să contribuie, prin puterea exemplificatoare și modelatoare a artei, la creșterea și înnobilarea ființei colective a patriei.Prin esența lor structurală, scriitorii noștri clasici sint profund umaniști, portretizînd totdeauna omul determinat de valorificarea inteligentă a naturii, niciodată desprins de activități creatoare omenesc omul drept cea mai vie si mai conștientă dintre toate ființele trăiesc, singurul care se prin creație, labilității și universale.Totdeauna de la „clasici" văța că literatura de valoare generată de voința creatorului a străbate drumurile căutării vărului și cunoașterii, ale făuririi frumuseții, recunoscind în om (tonalitatea și armonia lumii.

tangibil. E de observat, spre exemplu. setea fără precedent de lecturi „clasioe" a oamenilor de Ia noi din toate generațiile și de toate profesiunile, resimțită — in variabilă cunoștință de cauză — drept necesară, neobturantă contrapondere față de explozia informațională „modernă", geometric crescătoare, si de prefacerile cite survin astăzi la toate nivelurile existențiale. De sint informaționalismul acesta și prefacerile acestea faptă de-a noastră. de apar și operează oricît de departe, ne vizează cu toatele. în ultimă analiză, de vreme ce ome
nirea s-a transformat la acest capăt de bimileniu dintr-un concept cvasi- abstract intr-o foarte concret-inter- dependentă familie. Iar așa fiind, ni se pun probleme fără echivalent de dificultate în a ști cum să ne păstrăm nesărăcitor identitatea cu noi inșine — ca indivizi, ca popor, ca structură socială, in condițiile unor fluxuri ale devenirilor care pun lâ aspră încercare orice capacitate de a le discerne ritmurile.

La făta cla- de-a
semnificațiile, oportunitățile, vremea sa, Eminescu-gazetarul cea apologia „culturii clasice" asemenea termeni : „Cultura sică are calitatea determinantăcrește, ea este in esență educativă. [—1 e regulatorul statornic al inteligenței și al caracterului și izvorul simțului istoric". Noi. cei de astăzi, avem a constata că actualele editări ori reeditări ale clasicilor autohtoni și universali, neîntrerupte și mereu mai diversificate, vin compact în sprijinul celor statuate de poetul național cu privire la „creștere" a „inteligenței", „caracterului", „simțului istoric". Punți noetice întinse de la reflecția trăită cu întreaga ființă spre comportament, lecturile din clasici asemenea esențial rost benefic au : de a ne menține iden
titatea lntr-un făgaș al bunei de
veniri ; de a fi contrapartea menită a suplini proba timpului, în cazul atît de numeroaselor — și, altminteri, fireștilor — înnoiri cite se încearcă astăzi pretutindeni'.

Centrul de cultură și creație „Cîntarea României" din municipiul Satu Mare Foto : S. Cristian
miș- des- a fost într-o spre s-au fina- în

istorie, angajat integral în implicînd uriașe energii pentru viitorul cel mai posibil. Ei au reprezentat! care opune, treceriivom în- este de ade-ra-
Permanent îndemn

spre noi căutări

Sinteză originală 
a specificului național

PROPRIETATE ȘI CONȘTIINȚĂ
(Urmare din pag. I)

Fiind „exemplară" și reprezen- tînd un „model", opera clasică poate dobindi, in conștiința unor cititori sau chiar critici, un înțeles canonic și dogmatic, ceea ce. firește, i-ar reduce enorm forța, prospețimea, sfîrșind prin a o sufoca, privi pozit loare de a creatoare, căci din ea se sentimentul plenar al libertății artistice în înțeles larg, sentiment care-i și conferă prestigiul’ în ochii cititorilor, determinînd, in consecință, credibilitatea, capacitatea reală de a influenta, de a modela și forma atitudini, mentalități. concepții. Care este, deci, raportul dintre caracterul perma
nent, indestructibil • al operei numite clasice și nevoia și tendința firească de perpetuă înnoire pe care o comportă orice mișcare literară sănătoasă, puternică și vie? Iată răspunsul criticului și istoricului literar George Munteanu :

vaO simplistă înțelegere opera clasică drept un de- de norme : adevărata ei va- constă însă în capacitatea stimula noi și noi inițiative degajă

Spre deosebire de mai vechi accepții. tributare prea mult raportărilor la curente literar-artistice istoricește determinate (din antichitatea elino-latină, din Europa secolelor al XVII-lea — al XVIII-lea), se observă de la o vreme că noțiunile de „clasic", „clasicitate" își subordonează numeroasele conotații filogenetice sensului denotativ-onto- genetic de model, de operă exem
plară.„Clasic" ta deplinătatea cuvîntu- lui e scriitorul dintr-o pleiadă ivită la capătul unei perioade de căutări în care coexistau parcă inextricabil reușitele cu eșecurile: în care, ca în orice pre-geneză, încă nu se despărțiseră apele de uscat. Fiindcă și în domeniul artelor, ca oriunde, noua calitate nu poate să apară fără prealabilele acumulări cantitative, din ale căror amestecuri probabilistice se prefigurează virtuali- tățile capodoperelor. Distingind intre trăinicia unora dintre tele premergătoare și celorlalte, beneficiind de trebuitoa- rea perspectivă nouă siunii dintre valori și scriitorul clasic, realizează 
adevărului și binelui astfel determinate după o măsură struâturantă și structurată ce reprezintă fru
mosul propriu numai lor : cu toate atributele firescului — întrucît a

rezulta- friabilitateaasupra ten- antivalori, el, sinteza .

fost necesar ; Irepetabil — lntrucît condiții aidoma de infâptuire a lui este exclus să mai vină. Numai astfel înțelegind lucrurile. îi putem numi pe Eminescu sau pe Bacovia— fără teama unei contradicții in termeni — „clasici" ai romantismului ori simbolismului românesc și universal. Și tot numai astfel, adică atribuind termenului de „clasic" semnificația prioritară de model, putem înțelege adecvat înrîurirea în atîtea chipuri benefică, fecundă, a scriitorilor și a operelor situate de timp sub acolada „clasicității". Fiind irepetabilă. opera clasică stimulează profilaxia față de mimetis- me, înțelesul ei cel mai adînc implicînd un permanent indemn spre noi căutări. Așa cum Steaua Polară nu le trebuie navigatorilor doar pentru a ști Nordul, dar mai cu seamă pentru a-și da seama unde se află și unde trebuie să ajungă, tot așa e opera clasică pentru cei ce-și caută — scriitori si cititori, deopotrivă — propria identitate șl împlinirea de sine. De aici— paradoxul strict lingvistic că. „model" fiind, ea nu generează „influența modelatoare" de care vorbea Blaga intr-anume context, ci pe cea „catalitică". Nu impresia unui ceva pe care I-am mai văzut („dejă vu“) o trezește opera clasică, ci pe aceea a presentimentului că succesivii scriitori sau cititori poartă și ei in sine, fiecare în felu-i propriu, tezaurele latente ale esențialului, monumentalului, armoniosului, desfă- tător-instruitoruiui. — definitorii pentru mereu rîvnita stare de exemplaritate a condiției umane („Et in Arcadia ego !“). Numai astfel înțe- legînd-o, opera clasică e prin excelență „deschisă". Adică e deschisă revelațiilor atît de fecund-intuitive— greu de echivalat pe Intelecțiuni — ale felului truchipează generalul in ale modului în care omenescul poate accede la nențial. la general-uman ; ale faptului că. nedîndu-l-se de-a gata și o dată pentru totdeauna privilegiul de a fi „măsura tuturor lucrurilor" din sine, din matca lui socială și naturală, omul izbutește pe traseul lui existențial atîta re-creare specific umană a măsurii lucrurilor cită activitate potrivită cu măsura lor intrinsecă depune.Din răspunsul de principiu pe care mi l-a sugerat întrebarea pusă, cred că se pot deduce și oricîte dintre .implicațiile lui de ordin mai

„Stele fixe" pe firmamentul intelectual al fiecăruia dintre noi, clasicii au creat o operă ce ne consolidează conștiința de sine, sintetizând in ea cele mai autentice, mai vii și durabile trăsături ale poporului. Acest patrimoniu inalienabil de spiritualitate, pe care și-a pus pecetea specificul nostru național. reprezintă un tezaur inepuizabil și indispensabil in educarea oamenilor de azi. Marile opere clasice rezistă eroziunii timpului, fiecare generație le redescoperă și le asimilează cu ochi proprii. Datorită longevității lor, pe clasici ii „recitim" mereu, cu viul sentiment al prospețimii. Pe ce se întemeiază permanența, durata operei clasice? Ne răspunde la această criticul și Drăgan : Literatura stituie ca o prezentativă și a trăsăturilor lui spirituale definitorii, afirmate necontenit de-a Iun- . gul timpului de propria sa istorie. In consecință, șl literatura română, ca parte integrantă a literaturii europene, aduce în fața lumii caracterela ei specifice. Acestea nu se întruchipează intr-o realitate fixată o dală pentru totdeauna, ci în una complexă șl mobilă, care ctartoăște. ta virtutea potențialității ei originale, mutații semnificative, integrabile în procesul istoric de evoluție spirituală a poporului nostru in marea arie ‘ a latinității.Ca personalități maximale, armo- •nioase și pe deplin dezvoltate, scriitorii noștri clasici .stat creatorii de cultură cei mai adînc implicați în totalitatea realităților spirituale ale nației. Operele lor — istoria literaturii o definește din plin — reprezintă, prin viziunea originală asupra existenței naționale (modul propriu de a trăi, de a simți și a gindi al comunități etnice). însăși identitatea 1 de cultură a poporului, așa cum s-a constituit ea de-a lungul timpului. ' Scriitorii clasici, și în primul rînd cei mai reprezentativi, aceia care sparg, prin puterea lor de creație, ' tiparele normalului — Alecsandri, Eminescu, Creangă, Caragiale, Sado- veanu, Arghezi, Blaga, Rebreanu, Călinescu. Preda —. au realizat in operele lor (alături de alte categorii de artiști) o sinteză originală a spe- , cificului național românesc, impu- nînd o tradiție extrem de vie, devenită, în perspectiva riguros selectivă a vremii, însăși conștiința naționalității noastre.Aceasta se întemeiază pe atitudinea națională profundă și totodată critică a tuturor scriitorilor clasici față de menirea creației în procesul edificării literaturii adevărate, inspirată din realitățile cele mai specific autohtone și din trăirile omului viețuitor în spațiul geografic și spiritual românesc. Cel mai clarvăzător dintre toți a fost Eminescu. Poetul național a susținut cu argumentele - cele mal solide și într-o perspectivă

istoricul întrebare literar Mihaioricărui expresie a geniului său creatorpopor se eon- originală si re-

integratoare, românească și universală, necesitatea creării unei puternice literaturi naționale, înlăuntrul specificității naționale, a „individualității naționale", fără să răminem însă prizonieri ai regionalismului sau ai imediatului nesemnificativ, intr-un cuvînt, ai efemerului. Credința sa. în acord cu întreaga direcție de creație națională a „Junimii", sună ca un adevărat memento prin ținuta ei vizionară : „dar o adevărată literatură trainică, care să ne placă și nouă și să fie originală pentru toți, nu se poate întemeia decît pe graiul viu al poporului nostru, pe tradițiile, obiceiurile și istoria lui, pe geniul lui". Geniul lui înțeles și ca element de rezistență în fața vicisitudinilor istoriei înseamnă in primul rind limba română, marca supremă a poporului in menținerea și afirmarea identității naționale. Toți scriitorii noștri clasici, de la Eminescu la Călinescu, se constituie, prin creația lor inaltă in puterea de expresie a limbii naționale, modele nepieritoare de limbă pe scara veșnic mișcătoare a timpului.Limba literaturii clasicilor, de o varietate de forme tot mai bogate și , expresive de la o epocă- literară -la alta, este chiar patria spirituală a poporului,, .matca puterii, sale de a,, fi solidar cu trăsăturile lui originale și totodată deschis mutațiilor spirituale din lumea de azi. Opera literară este o sinteză sublimată a vieții naționale dintr-un anumit moment din evoluția poporului și se definește cu atît mai reprezentativă in posteritate cu cit ea este mai realizată artistic. Durata operei — și aceea a clasicilor este o mărturie supremă — se măsoară în funcție de modul în care substanța ei general- umană tetice Creația este o asupra odată în chip sugestiv că național primare operele _____ ______vorbesc eternității numai prin marii lor scriitori".Marca distinctivă a operei scriitorilor noștri clasici, implicată in chiar structura și profunzimea ei estetică, este patriotismul, credința în puterea creatoare a nației. Cunoașterea temeinică a acestui tezaur de artă și de vibrație umanistă înseamnă, pentru totalitatea cititorilor de azi, însăși cunoașterea tradiției noastre viabile, a reperelor stabile și moderne din cultura națională. Prin forța ei educativă, cu posibilități multiple de iradiere, asumarea tradiției literare a clasicilor înseamnă însăși consolidarea conștiinței culturale naționale în lumea contemporană, cînd răspunderea față de valorile trecutului, moștenirea noastră cea mai de preț, este deopotrivă una estetică, Istorică și politică.

s-a concretizat in forme es- originale și reprezentative, literară a clasicilor noștri viziune estetică românească lumii. Rebreanu a spus „Geniul n-are o posibilitate de ex- mai cuprinzătoare decît literare. Toate neamurile

căile purei cum se în- particular; individual- expo-

Făcînd. așadar, parte din „fondul principal" de valori ale culturii românești și beneficiind, mai ales de la Congresul al IX-lea al P.C.R., de plenara lor punere în lumină, de o răspîndire fără precedent, operele clasice ale literaturii române se bucură de toată prețuirea cuvenită. Ele sint in aceeași măsură „cărți de învățămînt", ca și mărturii neperisabile ale spiritualității ai cărei continuatori sîntem noi astăzi căci, potrivit concepției Partidului Comunist Român, a secretarului său general,- tovarășul Nicolae Ceaușescu, prezentul socialist incorporează și dezvoltă tot ceea ce în istoria politică, socială și culturală a poporului nostru s-a dovedit viabil, progresist, toate personalitățile și valorile care au contri- ' buit, intr-o măsură mai mare sau mai mică, la mersul nostru înainte, potrivit aspirațiilor și idealurilor progresiste, spre o viață mai bună șl mai dreaptă.Nu a fi numaidecît un „clasic in viață" poate fi aspirația scriitorului de azi, dar este pe deplin legitim de a năzui ca lucrarea lui să întrunească, cu exemplul clasicilor sub ochi, adîncimea și frumusețea adevărului uman ce definesc operele clasice. Creația litesară de astăzi, operele cele mai bune ale timpului nostru se adaugă, ta mod firesc, prin calitatea și conținutul lor, valorilor reprezentative dintotdeauna, ilustrind astfel nesecata forță de creație a poporului — Izvorul cu apă vie al tuturor împlinirilor prezente și viitoare.
C. STANESCU

20,25 Film artistic (color). „Declarație 
de dragoste". Producție a Casei de 
filme trei

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

tv
11,30 Lumea copiilor (color) • Telefll- 

moteca de ghiozdan. „Racheta 
albă". Producție a Studioului de 
film TV. Scenariul : Cristiana 
Nicolae, după romanul „Racheta 
albă" de Ludvlc Roman. Regia : 
Cristiana Nicolae. Episodul 8

12.23 Sub tricolor, la datorie I (color)
12.40 Viața satului (color)
13,00 Telex
13.05 Album duminical (color)
15,00 Închiderea programului

19,00 Telejurnal
19,20 Cîntarea României (color) • 

Omagiul țării, conducătorului iubit. 
Emisiune realizată In colaborare 
cu Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură șl educație socialistă al ju
dețului Călărași

Luni, 13 februarie 1989
19,00 Telejurnal
19,25 Industria — programe prioritare 

• Valorificarea superioară a ma
teriilor prime, materialelor și ener
giei în industria chimică

19,45 Știința pentru toți (color) • Fe
nomene naturale ale planetei. Epi
sodul III

20,10 Ctitorii ale Epocii de Aur (color)
20,30 Tezaur folcloric (color)
21,00 Programul de organizare și mo

dernizare a localităților țării (co
lor) • Verticalele civilizației so
cialiste

21,20 Din lumea capitalului. Documen
tar (color)

21,35 Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie 
(color). Versuri patriotice, revo
luționare

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

teresele vitale ale poporului Si în apărarea căreia s-a tras cu pușca, cu mitraliera și cu tunul în 1907, în 1933 și chiar după eliberare. în februarie 1945. De aceea, printre primele obiective ale revoluției socialiste. inițiată și condusă de partidul comunist, s-au înscris lichidarea acestei proprietăți strîmbe si anacronice. întemeierea proprietății socialiste, instaurarea noilor relații de producție și repartiție. Cele două acte revoluționare fundamentale, naționalizarea și cooperativizarea, ex- primind voința și interesele clasei muncitoare și ale țărănimii muncitoare și întărind alianța lor. au reprezentat pași decisivi pe drumul edificării noii orîn- duiri. au întărit încredereaîn justețea în politica consecventă acestui drum, înțeleaptă și a partidului.Astăzi, după patru decenii, cine mai regretă — și de ce ar face-o ? — răposatele „societăți anonime", înjghebările capitaliste supuse crizelor și falimentelor, strimtele si mereu primejduitele ogoare al cărorrod. și așa adesea nu prea strălucit, lua calea hambarelor moșierești ? Pe cine îl mai încearcă dorul — și de ce l-ar încerca ? — după vechile și mizerele maghernițe proletare, după „patriarhalul" sat al înapoierii seculare și al flagelurilor, după curbele de sacrificii și camăta sîngeroasă. după întunericul neștiintei de carte ? Ele. toate, produse ale „sfintei proprietăți private". ale „liberei concurente". ale loviturilor dh bursă, ale averilor făcute (și adesea tocate) peste noapte.Pentru cetățeanul României de azi. martor și participant la toate marile înfăptuiri. mai cu seamă în perioada fără egal inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului, proprietatea socialistă are o dimensiune și o concretețe mai elocvente și, în orice caz, mai afective decît ar putea-o sugera cel mai savant tom de economie politică. Proprietatea întregului popor, cum o recomandă și numele, e Țara însăși. Nenumăratele sale uzine și platforme industriale înălțate pe toate meleagurile românești. Orașele si satele înnoite din temelii si înzestrate cu atributele civilizației moderne. Și tot ceea

ce oferă și garantează această proprietate a tuturor și pentru toți : dreptul la muncă, dreptul la învățătură. retribuție egală la muncă egală, statutul demnității civice, participarea la conducerea societății. Fiindcă proprietatea socialistă înseamnă raportul nemijlocit. legic dintre dezvoltarea economico-sociâlă și creșterea bunăstării proprietarilor. producătorilor și beneficiarilor. înseamnă că roadele muncii, creației și inteligenței intră in și revitalizează pecontenit 
circuitul intereselor gene
rale, nu al conturilor și seifurilor „anonime". înseamnă conducere și planificare științifică, acumulare înțeleaptă pentru prezent și viitorime. înseamnă deci certitudine, perspectivă, progres.
Dar lată că, în unele țări, se aud de la o vreme glasuri care încearcă să pună la îndoială, să discrediteze sau chiar să nege valabilitatea și virtuțile de progres ale proprietății socialiste. In numele a ce ? A unor forme de proprietate revolute din punct de vedere istoric, depășite și lichidate în procesul făuririi noii orînduiri sociale. Unii care nu l-au citit niciodată pe Marx, sau l-au citit și l-au uitat, sau l-au citit și nu l-au înțeles, fac apologia liberalistă a diferitelor forme de proprietate parti- cular-capitaliste. Este ca și cum, neștiind cum să folosească și ce să ceară unui calculator electronic, cineva ar da vina pe „ineficienta" lui și s-ar apuca să propovăduiască reîntoarcerea la... abac. „Calculatorul ăsta nu se pricepe la nimic, pe cînd bunicul își făcea de minune socotelile la abac !“ Fiecare comparație șchioapătă, dar în acest caz șchioapătă logica reîntoarcerii la o altă vîrstă a istoriei, șchioapătă înțelegerea dezvoltării fenomenelor sociale. De altfel nici nu e nevoie de a-1 citi pe Marx, e suficient a deschide orice dicționar de uz larg pentru a afla că socialismul este o formațiune social-economică întemeiată pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, pe relații de colaborare tovărășească și de ajutor reciproc între oamenii liberi de orice formă de exploatare. Or, ce fel de socialism se poate construi prin excomunicarea pro

prietății socialiste și înlocuirea ei cu forme de proprietate funciarmente străine și opuse socialismului ? Un socialism cu niscaiva capitaliști, cu puțintică exploatare care să mai „învioreze" piața și viața ? Socialismul... fără socialism ?Argumentind strălucit principiile socialismului științific, tovarășul Nicolae Ceaușescu afirma cu tărie în cuvintarea rostită la 26 ianuarie : „In realitate, cedarea mijloacelor de producție din mîna clasei muncitoare, a poporului, indiferent sub ce formă, înseamnă o activitate care echivalează cu lichidarea bazelor socialismului în dezvoltarea societății 1“ Și, de pe aceeași poziție clară, consecventă față de principiile revoluționare, față de apărarea intereselor clasei muncitoare, secretarul general al partidului a dat expresie convingerii profunde a partidului, a întregului popor : „In nici un fel nu ne putem gindi să lăsăm posibilitatea ca proprietarii noștri asupra mijloacelorde producție — muncita- nismrii — să devină din tiou Cine'alții decît ei. maiproletari, lipsiți de mijloacele de producție, să devină din nou robi la un capitalist, mai mare sau mal mic ! Nu aceasta este calea socialismului — și trebuie să facem totul pentru a întări proprietatea socialistă, pentru a întări rolul muncitorilor ca proprietari colectivi, care să asigure dezvoltarea puternică a industriei noastre pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii 1“
Perfecționarea continuă a proprietății socialiste constituie o preocupare de prim ordin a partidului și statului nostru. Teoretică și practică. Fiindcă proprietatea socialistă este ceea ce este : temelia și garanția dezvoltării eco- nomico-sociale. înfloririi necontenite a țării. Fiindcă mijloacele de producție — avînd ponderea cea mai Însemnată în ansamblul proprietății întregului popor — reprezintă ceea ce reprezintă : elementul motor, revoluționar al progresului, al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Nimeni și niciodată n-a afirmat Ia noi că. prin simpla ei „firmă", proprietatea socialistă ar genera satisfacerea superioară a

cerințelor umane. Dimpotrivă, văzută nu ca simplu și neînsuflețit obiect, ci în calitatea ei dinamică, generatoare de noi valori economice și sociale, proprietății, sau mai exact spus proprietarilor li s-a cerut și li se cere mereu mai mult pentru a foloSi mt mai eficient marile virtualități ale acestui tip de proprietate, ale acestui tip de relații. Și n-a fost și nu este un simplu apel la bunăvoință. In perioada inaugurata de Congresul al IX-lea. deci cu mulți ani înainte ca unii de prin alte părți să pună la îndoială superioritate, proprietății socialiste.Partidul Comunist Român a creat condițiile politice, economice. organizatorice necesare afirmării acestei superiorități prin potențarea valențelor sale de eficiență. Ea a fost dată în grija stăpinilor și beneficiarilor ei. organizați in sistemul democrației mun- - citorești-revoluționare. lor li s-a dat spre mînu^ re și valorificare. în condițiile autoconducerii si ăutogestiunii. noul meca-: ’U economico-financiar.in- ;teresați. mai direct implicați ta sporirea și întărirea părții din avuția na- J țională încredințată lor spre administrare ? Acesta este cadrul, acestea sint condițiile. Reușitele in buna funcționare se Cunosc, chiar zilele acestea ji Comunicatul dat publicității. privind îndeplinirea ; Planului național unic r 1988, cuprinde un tabl elocvent al dinamicii ecc nomice. în esență al răspunderii pentru dezvoltarea intensivă a proprietății socialiste. Nu însă peste tot și nu Întotdeauna cadrul și condițiile Sint fructificate la nivelul posibilităților și al cerințelor. Dar asta nu înseamnă, deloc nu Înseamnă că răspunzătoare ar fi... proprietatea ; răspunzători sint „gestionarii" ei. cu nume, concrete, de la muncitor la ministru. Cele mai aspre critici în această privință sint formulate de înșiși proprietarii și beneficiarii avuției obștești, in forurile de dezbatere și decizie ale autoconducerii muncitorești. -,țDar nimănui, nici în cele mai severe intervenții, nu-i trece prin minte să propună Înlocuirea calculatorului cu abacul.
Avantajele economisirii pe libretul de economii cu dobîndâ 

și cîștiguriModalitatea cea mal sigură de păstrare a economiilor bănești ale fiecărui cetățean o constituie depunerile pe instrumentele de economisire puse la dispoziția populației de Casa de Economii și Consemnațiuni.Cetățenilor care doresc să economisească pe un libret oare, pe lingă dobînda anuală in numerar, le acordă sansa de a obține prin trageri la sorți trimestriale și ciștiguri în numerar. Casa de E- conomii și Consemnațiuni le pune la dispoziție „Libretul de economii cu dobîndâ și cîștiguri".Avantajul specific al depuneri

lor pe acest libret constă ta faptul că. din dobînda anuală de 2 la sută, 1,5 la sută se acordă ta numerar fiecărui titular prin înscrierea acesteia în libret, iar 0,5 la sută se atribuie prin redistribuire sub formă de cîștiguri în numerar.Ciștigurile cu valori cuprinse intre 50 000 și 500 de lei se acordă prin trageri la sorți trimestriale. la care participă libretele care au un sold mediu trimestrial de cel puțin 50 de lei și nelichidate în cursul trimestrului pentru care se efectuează tragerea la sorți.

Ciștigurile ieșite la sorți se acordă integral libretelor de economi! care au un sold mediu trimestrial egal cu cel puțin 10 la sută din valoarea câștigurilor. Dacă soldul mediu trimestrial este mai mic de 10 la sută din valoarea cîștigului, se atribuie un cîștig de zece ori mai mare decît soldul mediu trimestrial al libretului.De reținut că emiterea, depunerile ulterioare șl restituirile pe libretele de economii cu dobîndă șl cîștiguri se pot efectua la oricare unitate proprie C.E.C. sau mandatară autorizată.

■

teatre
Național (14 71 71, 

din Andros — 10 
; loneștii — 19 ; 
“__ * 1 - 10 ;

18 ; (sala Atelier)

Sala 
; Bă- 
(sala 

Vassa 
: Fa-

• Teatrul 
mare) : Fata
dăranii — 15 , bumc^uui ■
Amfiteatru) : Campionul
Jeleznova —- 13 ; (sala meueij . ra- 
leza — 10 ; Jocul ielelor — 18,30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Comori 
camerale1*. Orchestra de cameră. Di
rijor : Răzvan Cernat — 18
• Opera Română (13 18 57) : Cosette 
— 11 . Lacul lebedelor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30 ; 
Liliacul — 18
@ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): Pri
vind în jur cu ochi fără lumină — 18: 
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : A 
treia țeapă — 18

• Teatrul Mic (14 70 81) : Ceru! înste
lat deasupra noastră — 10,30 ; Came
ristele — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Noap
te bună, mamă — 11 
hoțul — 19
• Teatrul de comedie 
șui T- 10 ; Regele loan 
B Teatrul „Nottara" 
Magheru) : Scapino — 
18 ; (sala Studio) : Iva-Diva
• Teatrul Giulești (sala 
14 72 34) : Milionarul sărac 
ness, constructorul — 18 ; 
Pasărea măiastră 
18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase** 
(15 56 78, sala Savoy) : Belmondo al 
Il-lea - 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Cavalcada risului — 18
• TeatrulJ „Ion Creangă" (50 20 55) : 
Uite-I, nu e ! - 10,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Ou) buclucaș — 11 ; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Cartea cu 
jucării — 11,30

; Bătrina și

(16 64 60) : Pre-
- 18
(59 31 03, sala
10 ; Taifun — 
“• i - 10,30 

Majestic.
— 11 ; Sol- 

(foaler) : 
— Maria Tănase —

• Circul București (10 41 95) ; „Stelele 
circului*4 — 10 ; 15,30 ; 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59) j 
Dalbul pribeag — 18,30

cinema
• Mari regizori, mari actori i
PATRIA (11 86 25) - 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30
• Expediția : GIULEȘTI (17 55 46) —
9; 11; 13; 15; 17; 19, FLOREASCA
(33 29 71) - 9: 11 ; 13; 15; 17; 19
• Chirița in Iași : FERENTARI 
(80 49 85) - 14,30; 16,45; 19, COTRO- 
CENI (81 68 88) - 15; 17; 19
• Capcana mercenarilor : BUZEȘT1 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Evadarea : PACEA (71 30 85)
11; 13; 15: 17; 19
• Muzica e viața mea : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19

«i

• Moștenire cu bucluc i 
(15 63 84) — 9; 12; 15; 18.
(45 31 70) — 9; 12; 15; 18
• Loma : TIMPURI NOI 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Zece negri mititei î 
(50 51 40) — 9; 12; 15; 18
• Sora 13 î STUDIO (59 53 15) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30,-------------
(17 08 58) — 9; 11,30; 14;
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,30 
19, LIRA (31 71 71) — 9;
16,30; 19
O Sentință suspendată :
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17;
• Sonata Kreutzer î UNION (13 49 04) 
— 9; 12; 15; 18
• Călătorie peste mări : CULTURAL 
(83 50 13) - 9; 12,15; 15,30; 18,45
• Oricare fată iubește un băiat : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30
• Program de desene animate : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13
• Coliba unchiului Tom : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) - 12; 15; 18

FESTIVAL 
FAVORIT

(15 61 10)

FEROVIAR

GRIVIȚA 
16,30; 19, 
14; 16,30; 
11,30; 14;

DACIA
19

vremeaz

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 februarie (ora 20) — 15 fe
bruarie (ora 20). In țară : vremea se va 
Încălzi ușor. Cerul va fi parțial noros 
In prima parte a intervalului in vestul, 
centrul șl nordul țării, apoi și în re
giunile sud-estlce și sudice. Se vor sem
nala precipitații sub formă de ploaie, 
lapoviță șl ninsoare, pe alocuri, In pri
mele zile, în nordul, centrul șl nord- 
vestul țării, șl Izolat in celelalte re
giuni. Temperaturile minime vor fi cu
prinse, în generai, intre minus 8 șl 
plus 2 grade, iar maximele între 2 șl 
10 grade. Pe alocuri, îndeosebi în cen
trul țării, se va produce ceață, iar izo
lat, în regiunile nordice, sint condiții 
de producere a poleiului. In București: 
vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi 
parțial noros. Condiții reduse de preci
pitații slabe. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 4 șl zero gra
de, iar maximele intre 4 șl 8 grade.
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Relația pariicipare-cmpetentă iii sistemul 
democrației muncitoresti-revoiutionare

CUrmare din pag. I)în primul rînd, această vastă operă de edificare a noii orînduiri pre- Vpune străbaterea unor căi necunoscute, pune probleme noi, inedite, de o mare complexitate, sarcini ce se cer permanent corelate cu cerințele vieții, ale realității, aflată într-o continuă transformare. Or. înfăptuirea tuturor acestor. obiective, de o mare răspundere economico- socială și politică, este de neconceput fără o înaltă pregătire profesională, științifică, tehnică, politico- ideologică.Partidul nostru subliniază că în întreaga activitate pornim de la concepția revoluționară, potrivit căreia socialismul se înfăptuiește în mod diferit de la o țară la alta, într-o etapă sau alta a dezvoltării societății. ceea ce presunune ca legile obiective și principiile socialismului științific să fie aplicate diferențiat, creator, de către fiecare partid, la condițiile șl realitățile concrete din țară respectivă. Totodată, socialismul, ca orice altă orînduire, își are legile sale obiective și se perfecționează continuu, corespunzător stadiului de dezvoltare. Aceasta presupune înțelegerea legităților proprii socialismului, capacitatea de a le aplica în mod creator. Or. un asemenea demers de mare răspundere, care trebuie să pornească permanent de la relația dialectică dintre general și particular. implică o înaltă competență, o largă deschidere față de ceea ce apare nou, un puternic atașament la vn’orile și categoriile de bază ale socialismului științific, cerința de a dezvolta teoria revoluționară nu prin renunțarea sau eludarea unor pcincinii de bază care-i conferă identitate, cl prin îmbogățirea acestor principii și categorii cu tot ceea ce practica propune nou.Necesitatea sporirii competenței în actuala etapă de dezvoltare a țării noastre este cerută și de faptul ră edificăm soc’et.atea socia'istă multilateral dezvoltată în condițiile noii revoluții științifico-tehnice. A- ceasta pune probleme deosebite privind stăpînirea celor mal noi cuceriri ale cunoașterii umane, dezvoltarea, modernizarea si perfecționarea continuă a tuturor domeniilor sociale urm!nd să se realizeze la nivelul științei si tehnicii mondiale.Sistemul larg democratic instaurat •-> țara noastră și-a dovedit și își vedește pe deplin justețea. în prezent, așa cum subliniază secretarul general al partidului, este nece-, sar să se acționeze pentru perfecționarea tuturor organismelor do- mocratice, pentru ca, începînd cu adunările generale ale proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor, cu consiliile oamenilor muncii, con- tinuînd cu congresele naționale pe domenii de activitate, precum și cu organismele democratice ale statului r , Marea Adunare Națională, con- siile populare — să se asigure
Condiții bune de îngrijire a sănătății 

în stațiunea Călimănești-CăciulataO cură de sănătate la Călimă- nești — Căciulata nu este condiționată de sezon. Aici se asigură un sejur agreabil indiferent de starea timpului. în construcția hotelurilor sînt încorporate unități de alimentație publică, săli de agrement și, bineînțeles, bazele de tratament.Stațiunea Călimănești — Căciulata dispune de factori naturali de cură, importanți în vindecarea sau ameliorarea afecțiunilor tubului digestiv, hepatobiliare, renale, reumatismale și posttraumatice. E- xistă aici ape minerale sulfuroase, clorurate. bromurate, sodice, cal- cice, magneziene, provenite din iz
bbbbbbbbbs HBBBBBBBBBBBBBBB

ANALIZE Șl PERSPECTIVE IN SPORT

Dintre toate disciplinele noastre sportive, cele mai mari dezamăgiri le-a produs — de la o vreme încoace — handbalul. Nu atît prin contraperformanțe, înregistrate din păcate și in alte sporturi, ci prin- tr-un neașteptat și neîntrerupt salt în jos, prin alunecare continuă de la mărire și glorie la decădere șl anonimat.Mărirea a venit la puțină vreme după trecerea de la handbalul în unsprezece jucători (pe stadion) la handbalul de sală, în șapte jucători : locul întîi și titlul mondial încă de la a doua participare la campionatul lumii — în anul 1961. Performanță repetată și la ediția urmă- oare — în 1964. Pentru ca, după o pauză (tot la nivel înalt : locul 3, în 1967). să urmeze încă două titluri mondiale, consecutive : In 1970 șl 1974. Erau perioadele de glorie ale unor generații handbalistice de aur, in frunte cu Bulgaru, Covaci sau Nodea, Oțelea, Hnat, Goran, Marinescu ori Samungi, Gatu. Penu, Bir- talan, Licu, Gunesch, Munteanu sau Voina.A fost însă de-ajuns să se piardă finala olimpică de la Montreal, 1976, pentru ca, o dată cu crepusculul generației Gațu, să înceapă un declin pe care generațiile ulterioare nu au reușit să-1 oprească nici pînă azi : locul 7 la Mondialul din 1978, locul 5 în 1982, locul 9 (și retrogradarea în grupa ,„B“) în 1986, locul 5... la „B“, in 1987.Handbalul feminin a avut o evoluție asemănătoare in arenele internaționale : trei titluri mondiale (in 1956. 1960 și 1962), apoi locuri modeste (7, 8) sau chiar retrogradări in grupa „B“, unde se află și în pra- zent).Ce-i drept, intre timp au mai apărut cîteva succese, răzlețe : cîștiga- rea campionatului mondial universitar de mai multe ori (performantă care, însă, trebuie cotată doar la nivelul ei și în funcție de condițiile știute), avansarea unor echipe de club in fazele superioare ale cupelor europene („Minaur" Baia Mare chiar a cucerit de două ori trofeul I.H.F., iar în această primăvară asistăm la o calificare în bloc a mai multor formații masculine și feminine in sferturile de finală). Dar adevăratul potențial al unei mișcări handbalistice se reflectă direct și indiscutabil in competițiile supreme — mondiale și olimpice ; nu jucînd ' o oră la distanță de o 

dezbaterea largă a problemelor, stabilirea măsurilor în vederea realizării in viață a tuturor programelor și hotărîrilor. Rolul tot mai important al acestor organisme in a- doptarea deciziilor în domeniul conducerii unitare a economiei naționale contribuie la accentuarea caracterului realist și democratic al conducerii societății, la creșterea rolului maselor de oameni ai muncii In elaborarea și înfăptuirea planului unic de dezvoltare economico-socia- lă, în sporirea proprietății socialiste, în funcționarea eficientă, armonioasă a întregului sistam social, în viziunea partidului nostru, conducerea societății în condițiile, noii revoluții științifico-tehnice pre-' supune, o dată cu încorporarea în actul conducerii politice a celor mai noi cuceriri ale cunoașterii contemporane, perfecționarea și îmbunătățirea activității de formare și promovare a cadrelor, de ridicare a pregătirii lor profesionale, științifice șl politice la nivelul exigențelor actuale. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu evidenția că în procesul de conducere democratică un rol hotăritor îl au cadrele, oamenii, care decid, pînă la urmă, succesul activității economico-so- clale : „în realizarea unei conduceri științifice — arată secretarul general al partidului — un rol important îl au cadrele, oamenii, care hotărăsc, pînă la urmă, succesul activității într-un domeniu sau altul. De aceea, este necesar să perfecționăm și să îmbunătățim activitatea de formare și promovare a cadrelor. munca cu activul de partid, de ridicare a pregătirii profesionale, tehnice și politice a cadrelor din toate sectoarele. Dispunem de zeci si zeci de mii de cadre de partid și de stat, de minunați activiști care, zi de zi, desfășoară o intensă activitate în înfăptuirea hotărîrilor partidului, în realizarea programelor de dezvoltare generală a patriei noastre. Cu asemenea cadre putem avea deplina convingere si încredere că vom lichida multe din stările de lucruri negative care se mai manifestă într-un domeniu sau altul, că vom asigura buna desfășurare a întregii noastre activități, creșterea mai puternică a spiritului de combativ’tate si realizarea în mai bune condiții a tuturor obiectivelor stabilite de partid, a cerințelor întregii noastre națiuni".într-adevăr, mărețele cuceriri ale științei și tehnicii, ale organizării se afirmă prin intermediul oamenilor ; ei le dau viață, ei le asigură viabilitatea, eficiehța. randamentul. Iată de ce vorbind despre forța < de progres a revoluției științifico-tehnice înseamnă implicit a urmări modul de pregătire a oamenilor, a celor ce anlică si promovează aceste cuceriri. Eforturile oamenilor, bine orientate, competente, decid. în ultimă instanță, rezultatul final, eficiența cu care își desfășoară activitatea o întreprindere sau alta, o unitate socială

voare naturale și din sonde, folosite atît în cura internă, cit și în cea externă. Stațiunea beneficiază de un bioclimat de cruțare, de baze moderne de tratament balnear, posibilități multiple de excursii și agrement.în această perioadă se acordă reduceri de tarife, plecarea se face în orice zi solicitată de turiști, iar durata sejurului este la alegere.Biletele se pot procura de la a- gențiile oficiilor județene de turism și ale I.T.H.R. București, precum și de la comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții.,în imagine : Hotelul Căciulata 

săptămînă sau o lună, ci în turneele grele, cu șapte partide decisive în șapte zile !Tehnicienii din handbal cu care am discutat în ultima vreme sint de părere că atît de așteptata redresare a acestei spectaculoase și populare discipline sportive este inevitabil condiționată de revitalizarea generală a handbalului, începînd cu echipele școlare și terminind cu cele divizionare, iar ca o rezultantă — cu selecționatele naționale. Se recunoaște că, pe parcurs, s-au produs și defecțiuni la nivelul Ioturilor reprezentative : greșeli de selecție, necunoașterea elementelor noi din jocul adversa
Drumul sinuos al handbalului

rilor, adoptarea unor sisteme tactice demodate și ineficiente, insuficientă mobilizare a jucătorilor la efort și în competiție, desființarea practică a selecționatei de tineret... Opiniile specialiștilor, expuse și în plenul forului federal, converg totuși spre ideea că acum handbalul nostru plătește „polițe" mai vechi, amețeala gloriei stingînd trepta’t, în timp, interesul și preocuparea pentru creșterea și pregătirea altor și altor generații de elită.Dorind să desprindem cauzele mai Importante ale acestei involuții, am luat în discuție colectivă cîteva repere fundamentale. ranortîndu-le comparativ la anii ’60 și la anii ’80. Concluziile sint cit se poate de edificatoare...Numărul jucătorilor legitimați nu s-a schimbat, între timp, a rămas cam același. Și ar fi corespunzător — raportat la populația tînără — din acest punct de vedere nefiind rămîneri în urmă față de alte țări.Numărul echipelor de handbal angrenate în competiții este. în consecință. de asemenea același. Dar valoarea lor nu mai este aceeași. în anii '60 și ’70, mai multe echine (din București, dar si din țară) furnizau jucători reprezentativei naționale masculine. în timp ce astăzi aceștia provin — cu una. două execuții — numai de la două cluburi. Steaua și Dinamo, la fel ca în fotbal sau în alte jocuri sportive. S-a ajuns aici, pe 

sau alta. Aceasta îi face pe mulți specialiști să situeze conducerea activității economice și sociale — realizată la nivelul unei înalte competente — la granița dintre știință și artă. Știința de a defini, cu realism și claritate, obiectivele, de a stabili cu exactitate mijloacele posibile în raport cu cele necesare și modul in care trebuie acționat pentru înfăptuirea lor. în plus, este vorba de „arta" de a lucra cu oamenii, de a comunica simplu cu ei, de a-i sensibiliza și mobiliza pentru înfăptuirea operativă și în condiții de 'calitate sporită a sarcinilor încredințate.In consens cu exigențele puse de partid în fața cadrelor de conducere de la toate nivelurile, este necesară pregătirea acestora din punct de vedere profesional, științific și tehnic, cit și politico-ideologic. Sintem contemporani ai unor transformări de mare semnificație in toate domeniile activității sociale — de producție, de conducere, de cercetare și învăță- mînt — generate, în bună măsură, de impactul profund al noii revoluții științifico-tehnice. în aceste condiții, activitatea teoretico-ideologică, de studiere și interpretare a noilor fenomene și procese, de identificare a unor soluții optime constituie o parte integrantă a procesului de conducere democratică și competentă, una din premisele esențiale care îi asigură perspectivă, vitalitate, eficiență.Referindu-se la importanța activității ideologice și politice, de educare și formare a constructorilor noii orîn- duiri, tovarășul Nicolae Ceaușescu releva în Expunerea sa din 28 noiembrie 1988 : „Este necesar să intensificăm activitatea politică, educativă. culturală, de ridicare a conștiinței revoluționare a tuturor oamenilor muncii, să punem în evidență noile și noile cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane în general, pornind de Ia concepția științifică despre lume și viață — materialismul dialectic și istoric. Să perfecționăm activitatea învăță- mîntului atît din punctul de vedere al cunoștințelor generale, tehnico- științifice, cit și al concepției revoluționare despre lume și viață !“Funcționarea eficientă a sistemului democrației noastre socialiste, conducerea științifică, competentă a întregului proces revoluționar de edificare a noii orînduiri presupun, ca o legitate obiectivă, afirmarea rolului conducător al partidului comunist, manifestarea sa tot mai puternică în calitate de centru vital al întregii societăți, forța politică dinamizatoare a energiilor ce pun în mișcare întregul angrenaj social. Creșterea rolului conducător al partidului. întărirea unității în jurul secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă chezășia sigură a realizării cu succes a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale a partidului. a unei conduceri democratice, științifice a societății românești de către întregul popor și pentru popor.

de o parte, prin concentrarea talentelor la marile cluburi din Capitală și, pe de altă parte, prin șubrezi- rea valorică a unor centre din țară (Cluj-Napoca, Brașov, Bacău, Craiova, Reșița, Sibiu, Ploiești, Oradea), citeva echipe dintre cele care aveau multe valori „internaționale" ajun- gînd chiar să se autodesființeze : Universitatea București (m+f), Universitatea Timișoara (f).Nivelul campionatului, deosebit de ridicat in perioada marilor succese, a scăzut în pas cu reducerea numărului de jucători valoroși, devenind în prezent modest (in partidele socotite derbi de „A") și mediocru (in celelalte întîlniri de ,.A“) sau chiar precar (în divizia „B“ — tineret).Calitatea instruirii tehnice explică în bună măsură penuria de handba- liști valoroși și scăderea nivelului 

spectacular-competitiv al campionatului intern. Fiind surprins, la un moment dat, de apariția în arenele internaționale a unui val de jucători cu gabarit mare (uriași cu forță herculeană și capabili să facă „lupte libere” pe semicerc), handbalul nostru a renunțat treptat la tehnicitatea rafinată și la jocul rapid, cu care se impusese pe plan extern, și a început să promoveze forța fizică, lupta oarbă „corp la corp". Or, această operație a condus inevitabil la o instruire mai ales fizică, lipsită de deosebite valențe tehnico- tactice. Ca să nu mai vorbim că handbaliștii noștri nefiind (ca alții) superdotați pentru jocul dur, s-a greșit orientîndu-i în această direcție, în loc să fie puși să-și perfecționeze indemînarea, viteza, inteligența tactică, ambiția sportivă — cu care ajunseseră campioni mondiali. Așa se face că. astăzi, la lotul national sînt cazuri cînd selecț'onatii trebuie puși mai întîi să învețe alfabetul handbalului, pe care nu l-au descifrat la club 1Competența antrenorilor. Handbalul românesc a beneficiat și încă mai beneficiază de cîțiva tehnicieni cu înaltă pregătire, reputați și pe plan internațional. Trebuie spus, totuși. că și ei s-au lăsat surprinși de noutățile cu care au venit handbaliștii din alte țări, oscilind ineficient vreme îndelungată între a rămîne la ce știau mai bine și a se

Dreptul
(Urmare din pag. I)a desfășura, potrivit pregătirii sale, o activitate în domeniul economic, administrativ. social sau cultural, remunerată după cantitatea și calitatea ei. La muncă egală, retribuția este egală".Litera solemnă a Constituției Republicii își găsește si în ceea ce privește dreptul la muncă o deplină confirmare în viața de zi cu zi. Garanția, asigurarea efectivă a exercitării neîngrădite, fără nici o discriminare, a dreptului la muncă se bazează pe dezvoltarea planificată, in ritmuri susținute, a economiei naționale, pe dinamismul și vigoarea acesteia. în plus, așa cum se observă și din textul constituțional, cum demonstrează viața de zi cu zi, egalitatea economică, civică si juridică a tuturor cetățenilor se manifestă șl prin dreptul lor egal în fața muncii, drept oare nu constă numai într-o sansă egală, ci, efectiv. în condiții egale de pregătire, calificare, încadrare, prestare a muncii, de retribuire, de promovare. Legislația și practica societății noastre nu numai că nu conțin discriminări, că interzic discriminările, dar includ si reglementări. precum și măsuri reale care să lărgească accesul la activitate creatoare al oricărei categorii a populației active. Astfel, textul constituțional citat mai prevede : „Prin lege se stabilesc măsurile de protecție și securitate a muncii, precum și măsuri speciale de ocrotire a muncii femeilor și tineretului". Ele se întregesc cu atenția deosebită acordată pregătirii pentru muncă și viață a tinerei generații. începînd cu atît de folositoarea îmbinare a învățămîn- tului cu cerințele practicii, ale producției. șl încheindu-se cu măsurile luate ca fiecare absolvent de liceu să fie încadrat în cîmpul muncii. Numai în acest cincinal vor fi formate si pregătite din punct de vedere profesional aproane 2 000 000 persoane, din care 1 200 000 muncitori calificați, tehnicieni, maiștri și 146 000 de ingineri și alte cadre de specialiști cu studii superioare. E- xercitarea dreptului la muncă se vădește, și din acest punct de vedere, a fi modalitatea principală, autentică de afirmare și înflorire a personalității umane.Proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, generalizarea relațiilor de producție socialiste au eliberat munca de exploatare, au schimbat radical sensul ei economic și social, au degrevat-o de menirea ingrată și nedreaptă de sursă a înavuțirii altora, de spoliere a posesorilor forței de muncă. Proprietatea socialistă asigură ca munca să devină, așa cum e și firesc, sursa unică și inepuizabilă a progresului întregii societăți, în beneficiul tuturor membrilor ei. De altfel, este de remarcat că in statele capitaliste, oricît de dezvoltate ar fi ele, munca, teren al exploatării și inegalității, nici măcar cu aceste tare ale ei nu este și nici nu se pune problema să fie garantată. Umbră inevitabilă a 

adapta la orientările avansate de străini. Aceasta — la nivelul loturilor naționale și al echipelor fruntașe. La celelalte echipe din campionat, antrenorii dovedesc chiar serioase rămîneri în urmă, practică metode de pregătire depășite, nu respectă indicațiile metodice bune date de federație, nu asigură volumul și intensitatea cerute unei instruiri moderne, specializîndu-se mai ales în a antrena echipe și negli- jînd lucrul individual cu jucătorii.Climatul competițional. Se apreciază că, de-a lungul anilor, handbalul a preluat — din păcate — o serie de tare din fotbal : jucătorii actuali nu mai sint animați de pasiunea ardentă a glorioșilor lor înaintași, căutînd avantaje cîf mai multe prin cît mai puțină muncă ; unii arbitri au început să se mai 

lase corupți ; unele echipe au încercat să trucheze rezultate.Baza de masă a handbalului ascunde în ea — după opiniile unanime ale interlocutorilor noștri — cauza nr. 1 a involuției handbalului nostru. Nu mai avem supervalori în acest sport : „Cu 15—20 de ani în urmă număram în orice moment peste zece, iar acum situația este incomodă chiar de discutat", aprecia Cornel Oțelea, oare de cîtva timp' este antrenorul principal al echipei naționale masculine. Lipsa marilor valori dezvăluie — coborînd cu explicațiile logice pe scara eșaloanelor de performanță — deficiențe devenite cronice la nivelul copiilor și juniorilor, unde selecția se face nu după talentul și dragostea pentru handbal, ci după gabarit, unde profesorii de educație fizică și antrenorii nu prea se interesează și nici nu au competența necesară, unde participarea la competiții este adesea formală, cluburile sportive școlare fă- cîndu-se vinovate (dar nu numai din cauza lor !) de faptul că nu mai ana,r și nu mai cresc handbaliști de talent, cu mari perspective.La Federația de handbal — una din cele mai competente și laborioase din C.N.E.F.S. — secretarul responsabil, Mihai Marinescu, confir- mînd și comentînd această radiografie a handbalului, ne spunea că redresarea atît de dorită este condiționată, printre altele, de întreprin- 

la muncăeconomiilor stihinice, șomajul se extinde continuu. Numărul șomerilor în cele 24 țări capitaliste cu gradul cel mai înalt de dezvoltare este de peste 30 milioane. Revoluția burgheză a cucerit dreptul de a se putea vinde munca, dar și latitudinea capitaliștilor de a o cumpăra sau de a nu o cumpăra, de care ei profită din plin. Numai o dată cu socialismul s-a putut pune — și s-a pus răspicat și de la bun început — problema accesului la muncă în sensul unui drept fundamental al membrilor societății, care întrunesc, în unanimitate, calitățile de proprietari, producători și beneficiari ai tuturor bunurilor avuției sociale, într-o deplină identitate de interese și idealuri fundamentale.Legătura indisolubilă între proprietatea socialistă, între misiunea revoluționară limpede și irevocabilă a clasei muncitoare, intre munca e- ficientă și plină de abnegație a întregului popor și asigurarea progresului, a viitorului liber și demn al națiunii noastre socialiste este puternic relevată prin cuvintele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul recentei aniversări a zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare: „Numai în măsura în care clasa muncitoare își va îndeplini misiunea sa istorică — de a realiza o nouă orînduire, mai dreaptă și mai bună, fără exploatatori, o orînduire în care muncitorimea și toți ceilalți oameni ai muncii vor rămîne stăpîni pe mijloacele de producție — numai așa clasa muncitoare va avea un viitor demn, liber, un viitor de bunăstare și fericire, împreună cu întreaga națiune !"Ce înseamnă pentru calitatea vie- . ții asigurarea posibilității de a munci este ușor de înțeles : venituri crescînde, obținute cu satisfacția muncii oneste, utile societății, plus faptul că, pe măsura extinderii activităților productive, sporesc și bunurile, și serviciile puse la dispoziția populației. Fără a intra în detalii, deoarece ele merită o analiză separată, să amintim că, drept urmare a creșterii deosebit de rapide a numărului personalului muncitor și a politicii constante de majorare a retribuțiilor, fondul total de retribuire a personalului muncitor a sporit față de anul 1950 de peste 30 de ori.Dar aspectul cel mai semnificativ îl reprezintă faptul că de șansa locului de muncă, deci a venitului asigurat, beneficiază realmente întreaga populație a țării, fără discrepanțele și decalajele specifice dezvoltării economice haotice. Este rezultatul dezvoltării armonioase, echilibrate a tuturor zonelor patriei, orientare economico-socială de cea mai largă însemnătate, adoptată la Congresul al IX-lea al partidului și tradusă cu exemplară consecvență în viață în întreaga perioadă is toridă ce a urmat. Prin această strategie, dreptul la muncă și ridicarea nivelului de trai pe baza rezultatelor muncii au căpătat cu adevărat baza materială necesară unei aplicări generalizate, uniforme, echitabile. Evi- tînd conglomerarea economică și umană — cu excepția unor cazuri motivate geografic, tehnologic sau datorate situației moștenite astfel — dezvoltarea economico-socială mai puternică a juâețelrtr și zonelor ignorate în trecut a, însemnat, ca șansă majoră de existență, aducerea locurilor, de muncă, deci a civilizației, în spațiul natal al fiecăruia. Mutații ale populației între localități Sau între județe au existat și vor mai exista, ele sint inerente șl țin, la urma-ur- mei, de opțiunile oamenilor cînd își aleg meseria, colectivul de muncă, familia ori după alte preferințe, însă la scara fenomenului semnificativă rămîne dezvoltarea socială armonioasă, consecință a dezvoltării e- conomice armonioase a tuturor zonelor țării, deci șansa muncii și a vieții demne și prospere pentru toti locuitorii ei. Este o nouă dimensiune, o adevărată dimensiune a e- galității prin muncă, a egalității în fața muncii, a egalității sub însemnul muncii pe care o oferă socialismul tuturor cetățenilor, fără deosebire, cu exemplară consecvență.
B B B B B H Bderea unui program minim de măsuri de fond, cuprinzînd :• Revitalizarea handbalului în școli, mai cu seamă că marea majoritate a acestora dispun, în incinta proprie, de miniterenuri bituminiza- te, iar foarte multe chiar de săli.© Modificarea regulamentului de participare a elevilor la competițiile de masă („Daciada", „Cupa pionierului", „Cupa U.T.C."), în sensul de a se da drept de joc și celor legitimați — pentru a ridica nivelul competiției, pentru a atrage în jurul lor mai mulți viitori handbaliști.• Reorganizarea handbalului universitar (in cadrul reorganizării generale a sportului studențesc pe mari cluburi, reprezentative pentru centrele universitare).• Reintroducerea specializării în handbal (ca și in alte jocuri sportive), timp de doi ani, pentru studenții de la I.E.F.S.O Stimularea profesorilor de la cluburile sportive școlare prin luarea în considerare la acordarea gradelor didactice a rezultatelor obținute de echipele pe care le antrenează.• Restructurarea campionatului diviziei „B“ — tineret, în sensul sporirii numărului de echipe, al cuprinderii tuturor zonelor țării și extinderii pe toată perioada competi- țională (în prezent are pauză din octombrie pînă în martie)....Nu puțini oameni din handbal consideră că redresarea acestui sport ar depinde de revenirea echipei naționale in prima grupă valorică a campionatului mondial. Reprezentativa noastră participă, după cum se știe, chiar în zilele acestea (14—28 februarie) la întrecerile „grupei B“, in Franța. Sigur că o calificare ar fi necesară și ar redeschide drumul care poate duce din nou spre mari performanțe. Desigur, dorim cu toții o asemenea revenire, dar ne permitem să observăm că. ținînd seama de raportul real de forțe în acest moment, calificarea este greu de obținut. Practic, reprezentativa noastră va concura direct, pentru trei locuri calificabile. cu alte cinci echine (R.F.G.. Islanda. Norvegia, Elveția, Bulgaria), unele dintre ele foarte puternice, de care a fost întrecută în ultimii ani. Să nădăjduim că tricolorii noștri se vor califica. Dar să nu uităm că. și într-un caz. si în celălalt. nrob1orn<’le nodale, de fond, ale handbalului rămîn. Și ele trebuie abordate irevocabil, frontal și eficient, pentru a fi soluționate metodic și definitiv.

G. M1TRO1

Nepieritoare fapte 
de eroism ostășesc...De la aeroportul Ferihegy, spre centrul Budapestei, călătorul român străbate locuri și așezări, străzi și piețe aîe căror nume au în conștiința și inima sa o profundă și mereu vie rezonanță. Căci pe aceste locuri în care azi'viața pulsează firesc în ritmurile alerte ale prezentului, cu 44 de ani în urmă ostașii României au dat grele bătălii, au luptat cu neasemuită îndîrjire și vitejie, alături de trupele sovietice, pentru eliberarea capitalei ungare de sub fascism, făcînd ca ziua de 13 februarie 1945 să se înscrie în istorie ca încă un moment de biruință în marele efort al popoarelor de a apropia sfîrșitul victorios al celei mai teribile conflagrații din istorie. Străbățînd străzile Budapestei, gîndul se ‘ zile de foc și singe cu firești simțăminte de mîndrie pentru faptele de arme, pentru eroismul nepereche dovedit și pe aceste meleaguri de fiii țării noastre, pentru puterea lor de sacrificiu în încleștarea pe viață și pe moarte cu cei ce. prin politica lor agresivă, revizionistă, aduseseră atîta suferință si poporului' român....„Bătălia pentru Budapesta" a început, practic, pentru ostașii noștri o dată cu forțarea Tisei, în octombrie 1944. Vreme de aproape 40 de zile, trupele române tr-o șspră confruntare cu inamicul, peste 100 de kilometri în a- dîncimea teritoriului ungar, a- propiindu-se mereu de Budapesta. La încenutul lui decembrie 1944, ele au început o- fensiva decisivă pentrti ruperea liniilor fortificate din fața capitalei ungare, eșalonate pe circa 30 de kilometri. După crîncene bătălii, în cursul cărora s-a ajuns nu o dată la lupta de grenade și corp la corp, ostașii români au rupt liniile de fortificații ce protejau dinspre est Budapesta, ajun- gînd la cumpăna dintre anii 1944—45 la porțile marelui oraș.Un oraș care fusese transformat practic într-o uriașă cazemată, menită să reziste vreme îndelungată oricăror- asalturi. îh acest scop, fabricile, uzinele, edificiile instituțiilor publice, blocurile de locuințe fuseseră din timp articulate într-un vast sistem defensiv ; multe străzi fuseseră baricadate și minate ; parcuri și locuri virane fuseseră înțesate de cîmpuri de mine. Asprimea luptelor pentru cucerirea orașului a fost amplificată de participarea la operațiunile militare a numeroși civili unguri fanati- zați, care acționau în spatele trupelor antihitleriste.Mai puternice decît greutățile ce le stăteau în față s-au dovedit însă însușirile ostașului român, voința sa de a învinge ; luptînd pentru fiecare stradă și pentru fiecare casă — adesea chiar pentru fiecare cameră —, inițiind atacuri curajoase și respin- gînd foarte desele contraatacuri dușmane, răzbătînd prin „continua pînză de foc din față și flancuri", cum . . ___scria un document al epocii, uni-« *«*ice.ți de. a le infringe repede și de- tățile Corpului 7 armată au dat nenumărate probe, de neasemuit curaj, tenacitate și dîrzenie. Vreme de două săptămîni, ele âu înaintat pas cu pas, în necurmate lupte de zi și de noapte, silind dușmanul să se retragă necontenit ; una după alta, în mîinile românilor au rămas hipodromul celmare, cimitirul Kerepes, cazarma Frănz Jozsef, poșta centrală, fabrica de cauciuc. Gara de Est. în total, în cele 15 zile de luptă în interiorul Budapestei, ostașii români au anihilat rezistențele hor- thyste din peste 1 000 de blocuri și locuințe, au străbătut 10 kilometri în interiorul orașului. înaintarea, metru după metru, a fost însă scump plătită, fiecare al treilea ostaș român, din cei 36 000 angajați nemijlocit în bătălia ' pentru Budapesta, fiind ucis, rănit sau dat dispărut. Deplin îndreptățite erau deci cuvintele raportului pe care comandantul Armatei I-a române îl adresa Marelui Stat Major, prin care se propunea citarea pe națiune a trupelor române ce au luat parte la luptele pentru Budapesta : „Participarea Corpului 7 armată la aceste două bătălii în interiorul teritoriului maghiar s-a făcut cu un avînt neîntrecut ; contribuția aceasta va rămîne

băți_________________întoarce spre acele

au înaintat. In
44 DE ANI DE EA

ELIBERAREA BUDAPESTEI

Silviu ACHIM

INFORMAȚII SPORTIVEATLETISM. In concursul internațional de atletism pe teren acoperit, desfășurat la East Rutherford (S.U.A.), sportiva Paula Ivan (România) a cîștigat proba de 1 milă cu timpul de 4’18”99T00. Aceasta a fost a cincea victorie obținută de atleta noastră in circuitul nord-a- merican pentru marele premiu I.A.A.F.Cursa feminină de 800 m s-a încheiat. de asemenea, cu o victorie românească, prima trecînd linia de sosire Doina Melinte, în 2’00”76/100. în cadrul probei masculine de o milă, învingătorul (in 3’51”66/100), Mark O’Sullivan (Irlanda), a stabilit un nou record mondial de sală la 1 500 m. cu timpul de 3’35”6/10.în cursa masculină de 3 000 m, pe locul I s-a clasat marocanul Said Aouita, cu timpul de 7’39”71/100.în zilele de 18 și 19 martie, la Haga se vor desfășura întrecerile Campionatelor europene de atletism pe teren acoperit, la care vor fi pre- zenți și sportivi din țara noastră. Au fost selecționați pentru această importantă competiție Paula Ivan, Doina Melinte, Alina Astafei, Sorin Matei, Tudorița Chidu, Marieta Ilcu, Liviu Giurgian, Mihaela Pogăceanu și Mitica Junghiatu-Constantin.BIATLON. Pe Valea Rîșnoavei de lingă Predeal au continuat sîmbătă întrecerile competiției internaționale de biatlon „Cupa Dinamo Bra- șov-40", o dată cu desfășurarea probei de 10 km, In care victoria a revenit sportivului cehoslovac Jaromir Simunek — 28’27”9/10 (nici o tură penalizare), urmat de compatriotul său Zdenek Hak — 28’32”7/10, Erhard Endler (R.D. Germană)— 28’45”7/10, Gerhard Ardl (Cehoslovacia) — 28’51”8/10. Iancu Diaco- nescu (Dinamo Brașov — 29’03”1/10, Imre Lestyan (A.S.A. Brașov)— 29T8”l/10.Competiția se încheie astăzi. . cu proba de ștafetă 4X7,5 km.ȘAH. în organizarea C.E.F.S. sectorul 1 și a Comisiei municipale de specialitate, în Sala I.M.M.R. Grivi- ța roșie se va desfășura, duminică, de la ora 9, sub egida „Daciadei", 

însemnată pentru totdeauna în Istorie, atît prin succesele strălucite obținute, cit și prin cuceririle și capturile importante de război, prin distrugerea forțelor inamice din față șl capturarea unui foarte mare număr de prizonieri unguri și germani, rezultate obținute însă numai prin jertfele grele ale ofițerilor, subofițerilor șl ostașilor noștri. Astfel, prin priceperea și vitejia comandanților de toate treptele și a trupelor și prin spiritul lor larg de sacrificiu, prin singele •vărsat din abundență, s-a înscris țea mai frumoasă pagină de glorie română în acest război (...). Pentru toate acestea găsesc nimerit și vă rog să binevoiți a interveni la Ministerul de Război pentru ca la acest sfîrșit de nouă etapă victorioasă să se citeze pe națiune isprăvile de arme ce am descris mai sus",în luptele pentru Budapesta, ostașii români au dat noi și strălucite dovezi ale faptului că ceea ce îi mîna și îl însuflețea în luptă era numai dorința vie de a zdrobi .fascismul și a înlătura pericolul pe care acesta îl reprezenta la adresa păcii și- libertății popoarelor. Tocmai de aceea, și la Budapesta — ca de altfel pe tot teritoriul ungar pe care ei au luptat — ostașii noștri au sărit cu tot ceea ce le-a fost la îndemînă în ajutorul locuitorilor capitalei ungare, pentru a curma cu o clipă mai devreme suferințele acestora și a vindeca multele șl nemiloasele răni ale războiului. Șl la Budapesta, ca și în fiecare de așezări pe care ! teritoriul ungar, dobîndit prin dintre cele 1 237 le-au eliberat pe ostașii români și-au _____  ,____fapte, prin gesturi adine omenești dreptul la recunoștința și prețuirea populației ungare, care, așa cum se spunea într-o scrisoare adresată unei unități militare românești, ,.a ajuns să-i iubească pe ostașii români și să-i aprecieze ca prieteni". Spiritul de omenie, de adîncă înțelegere a suferințelor aduse de tăvălugul războiului. care a animat lupta ostașilor români și pe străzile capitalei ungare, și-a aflat cea mai fericită sintetizare în ordinul de zi dat de comandantul Corpului 7 armată, generalul Nicolae Șova. în momentul intrării trupelor noastre în Budapesta : „Prin iupte grele și cu sacrificii sîngeroase. unitățile Corpului 7 armată au ajuns în marginea Budapestei și, de pe acum, au început să pătrundă în inima orașului. Cu această ocazie reamintesc ordinele ce am dat anterior cu privire la atitudinea pe care trebuie să o aibă trupele în cursul operațiunilor. Este posibil ca inamicul să continue a se bate cu îndîrjire, apărînd stradă cu stradă și casă cu casă pînă în ultima extremitate. Este pdsibil, de asemenea, să-și slăbească rezistența șt să cedeze repede. Și într-un caz, și în altul trupele noastre trebuie să urmărească un singur scop — acela de a căuta lupta cu forțele armate ina-finitiv. făcînd tot Ceea ce este necesar îpJnțeresul operațiunilor și abținîn- db-se- de la" orice acțiune străină a- cestui scop (...). Cer trupelor Corpului 7 armată să se bată cu îndîrjire pentru a învinge, dar pretind, în a- celași timp, să se poarte leal, cu demnitate si omenie, pentru a nu micșora prin nimic măreția victoriei dobîn- dite".Prin faptele lor de vitejie, prin faptele lor de omenie, ostașii români au sporit, într-adevăr, măreția victoriei dobindite. Iar timpul, supremul judecător al tuturor actelor omenești, a adăugat. în necontenita lui cernere, noi semnificații, noi dimensiuni participării românești la eliberarea Budapestei și a întregii Ungarii, la obținerea victoriei depline asupra fascismului. Evidențiind mereu ceea ce nu se uită, ceea ce nu se poate și nu trebuie uitat nicicînd — că la temelia zilelor de acum stau și zilele în- sîngerate de la cumpăna anilor 1944— 45, de-a lungul cărora pentru eliberarea Budapestei zeci de mii de fii ai poporului român n-au pregetat de la nici un sacrificiu.

un amplu simultan de șah, dotat cu „Cupa 16 Februarie", la care se pot înscrie amatori al „sportului minții" din București și din întreaga țară. La acest veritabil „Festival al șahului" și-au anunțat prezența reputați maeștri Internaționali, precum Patrik Ștefanov, Emanuel Reicher, Gabriela Stanciu, Traian Stanciu. Gaby Schwartzman etc. ® Cu două runde înainte de încheierea Turneului internațional feminin de șah. de la Tallin, in clasament conduce maestra sovietică Tatiana Fomina cu 9,5 puncte, urmată de compatrioata sa Kahiani — 9 puncte (1). Otilia Ganț (România), care în runda a 13-a a remizat cu Larisa Piaripu (U.R.S.S.), ocupă locul 4 cu 7,5 puncte. • După 9 runde, in Turneul internațional feminin de șah. ce se dispută în orașul francez Le Havre, în fruntea clasamentului se află fosta campioană mondială Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.), cu 6,5 puncte, urmată de Arkell (Anglia) și Maximovici (Iugoslavia) cu cite 6 puncte.VOLEI. In Turneul final al „Cupei campionilor europeni" la volei feminin, ce se desfășoară la Bruxelles. echipa italiană Olimpia Teodora Ravenna a întrecut cu scorul de 3—0 formația Dynamo Berlin.AUTOMOBILISM. După prima e- tapă, în raliul internațional automobilistic ce se desfășoară în Spania conduce pilotul francez Yves Loubet („Lancla Delta"), urmat in clasamentul general, la 44 de secunde, de spaniolul Pep Bassas („B.M.W.").CICLISM. Etapa a doua a Turului ciclist al Andaluziei a revenit rutierului spaniol Juan Carlos Jus- dado, înregistrat pe distanța de 182 km cu timpul de 5h 12’53”. în clasamentul general conduce italianul Fabio Bordonali, urmat la 2’03” de Jusdado și la 2’13” de francezul Joii Pelier.HOCHEI. într-un meci internațional amical de hochei pe gheață, disputat la Lillehammer (Norvegia), selecționata Canadei a întrecut cu scorul de 8—4 (1—2, 5—0, 2—2) formația Norvegiei.



Sub conducerea președintelui Nicolae Ceausescu, 
puternică afirmare a României m viata internaționalii, 

in sprijinul păcii, independentei si progresului
RELATĂRI Șl COMENTARII ÎN PRESA DE PESTE HOTARE

ORIENTUL MIJLOCIU
© Consultări interarabe • In sprijinul unei conferințe 
internalionale de pace © Noi violări ale spațiului aerian

Contribuția fundamentală a președintelui Nicolae Ceaușescu la elaborarea și traducerea in viață a politicii externe românești vizînd edificaiea păcii, înfăptuirea dezarmării, instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale, a unor relații noi între state, bazate pe egalitate și echitate, care să asigure progresul economic și social al tuturor popoarelor, continuă să fie reflectată în paginile unor ziare și reviste din diferite țări ale lumfi.Presa de peste hctare înfățișează, totodată, rezultatele obținute de România socialistă pe calea dezvoltării sale multilaterale, îndeosebi în perioada de oupă cel de-al IX-<lea Congres al comuniștilor români.

într-un amplu articol dedicat rolului decisiv al tovarășului Nicolae Ceaușescu în dezvoltarea României, in afirmarea țării noastre în lume, ziarul „EL ARAGUENO" Sub conducerea Nicolae Ceaușescu, este numai o țară verană, ci și una dintre cele mai dinamice societăți contemporane. Președintele Nicolae Ceaușescu a demonstrat națiunii sale, cu patosul unul om al cărui principiu il constituie responsabilitatea față de istorie, necesitatea pentru România a unei rate inalte de a- cumulare, ca premisă esențială pentru asigurarea resurselor reclamate de înfăptuirea obiectivelor complexe ale unei creșteri e- conomice multilaterale. Parametrii dezvoltării au fost gindiți în viziunea efortului propriu. Sub raportul progresului economic, ulti- . mele două decenii pot fi socotite pe drept cuvint „Ora României". Istoria va trebui să consemneze formidabila contribuție morală ce a alimentat acest proces fără precedent. materializind veacuri ale unui le merit al Nicolae Ceaușescu este de a înțeles spiritul poporului său și de a-1 fi ridicat la rangul de politică națională.Activitatea prodigioasă pe plan Internațional a președintelui României, erou al păcii și democratizării raporturilor interstatale, este inegalabilă — se. reliefează in articol. Conștiință planetară, președintele Nicolae Ceaușeecu are meritul de a-și fi exprimat răspicat convingerea politică — încrederea in posibilitatea statornicirii unor norme de conduită morală în viata internațională, a unor principii care să salveze popoarele de umilință și nedreptăți — întruchiparea cu cea mai mare forță de propagare a noului spirit al veacului.Conducătorii națiunilor, consideră președintele României, trebuie să-și dovedească adevărata capacitate, forța personalității, umanismul tocmai in confruntarea rațională și constructivă la masa negocierilor, există majoră Nicolae marcat substanță la constructive, că nu dreaptă căreia să. nu-i fi acordat un sprijin susținut..Numeroși șefi de stat și de guvern, conducători de partide politice și organizații internaționale au remarcat și elogiat de nenumărate ori curajul președintelui României, intuițiile, analizele și judecățile sale excepționale privind evoluția fenomenelor atit de complicate ale lumii de azi și intervențiile sale de atitea ori benefice.Președintele Nicolae Ceaușescu — relevă „El Aragueno" — ne convinge din nou că o țară mică poate desfășura o politică mare. Faptele conducătorilor se judecă după felul cum au valorificat timpul, atit de prețios și ireversibil, spre binele țării lor și al umanității. Președintele Nicolae Ceaușescu se află in ipostaza cea mai nobilă la care poate aspira un om politic pe scena lumii contemporane : făuritor al unei țări moderne, cu mare viitor, reputat apărător al valorilor civilizației, păcii și libertății popoarelor, Numai asemenea oameni de stat iși cuceresc dreptul la recunoștința națiunilor — se subliniază în încheierea articolului.

venezuelean evidențiază : președintelui România nu liberă și su-

aspirațiile de popor. Mare- președintelui fi

Și se poate spune că nu dezbatere internațională in care președintele Ceaușescu să nu se fi re- printr-o contribuție de găsirea de soluții există cauză

Sub titlul „România și aspirația la pace", ziarul egiptean „AL MESSA" evidențiază cursul ferm, constructiv al politicii externe a României, elaborată și promovată strălucit de președintele Nicolae Ceaușescu și bazată pe aspirațiile de pace și libertate ale poporului român, aie tuturor popoarelor lumii.Bogata activitate internațională a României — se arată in articol — este ilustrată de numeroasele initiative constructive ale președintelui Nicolae Ceaușescu.Personalitatea președinteluiNicolae Ceaușescu, care militează neobosit pentru o lume fără arme și războaie, se bucură de respect și apreciere pe plan mondial.România — se relevă in continuare — acordă o importanță de prim-ordin problemei dezarmării și securității în Europa, avind în vedere pericolul reprezentat de existența în această zonă a celui mai mare și mai modern arsenal din lume. Concepția românească vizînd crearea unor zone ale păcii și colaborării lipsite de arme nucleare și chimice și de baze militare străine. inclusiv in Balcani, se bucură de un puternic ecou.România a hotărit încă in 1986, printr-un referendum popular,

reducerea forțelor sale armate și a cheltuielilor militare cu 5 la sută, devenind astfel primul dintre statele europene participante la alianțe militare care a trecut la aplicarea unor măsuri concrete de dezarmare — relevă „Al Messa“.Nu este posibil să se vorbească despre politica externă a României fără a se menționa activitatea ei dinamică vizînd soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state pe cale politică, prin intermediul negocierilor — arată ziarul, evidențiind preocuparea constantă a președintelui Nicolae Ceaușescu pentru soluționarea pe cale pașnică a conflictelor din Orientul Mijlociu și din zona Golfului, din Africa, Asia și America Centrală.Elogiem poziția României și a președintelui Nicolae Ceaușescu în sprijinul dreptului popoarelor la autodeterminare, activitatea sa neobosită pentru eliminarea colonialismului și a neocolonialismului — se menționează in Încheierea articolului.România și-a făcut cunoscute în repetate rînduri, pretutindeni în
9

ia moderna

angajată într-oO societate dinamică, 
vastă operă constructivă 
Cu consecvență, pentru 
relațiilor dintre state, 
tratativelor în soluționarea problemelor 
omenirii contemporane
Vibrante apeluri la oprirea cursei înar
mărilor, la edificarea unei lumi fără arme 
și războaie, a înțelegerii și colaborării

democratizarea 
pentru primatul

lume, prin glasul cel mai autorizat al națiunii, cel al președintelui său, opțiunile privind pacea, dezarmarea, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, militînd, totodată, pentru înfăptuirea lor pe arena mondială, ceea ce in mod firesc i-a adus stima și Încrederea — subliniază intr-un articol săptă- minalul italian „IL MONITORE VALDOSTANO".
România pornește de la concluzia că, in condițiile nivelului fără precedent la care au ajuns înarmările in prezent, oprirea cursei aberante a acestor înarmări și trecerea la dezarmarea nucleară și convențională, preîntimpinarea unei catastrofe nucleare și salvgardarea păcii mondiale constituie problema fundamentală a epocii contemporane — relevă publicația. Nenumăratele inițiative și propuneri românești care preconizează retragerea trupelor străine de pe teritoriul altor state, trecerea Ia tratative pentru desființarea concomitentă a Tratatului de la Varșovia și a N.A.T.O., transformarea Balcanilor într-o zonă a colaborării și bunei vecinătăți, fără arme nucleare și chimice, precum și instituirea unor zone denucleari- zate de pace și colaborare in diferite regiuni ale Europei și ale lumii sînt bine cunoscute și apreciate pretutindeni. într-o lume în care se mențin șl se proliferează conflictele și războaiele locale și regionale — se subliniază în articol — România s-a impus prin vibrante apeluri la rațiune, la soluționarea problemelor gioase pe calea tratativelor.Apelul la rațiune lansat România, de președintele Nicolae Ceaușescu pentru concertarea tuturor eforturilor și a conștiințelor înaintate — arată publicația italiană în încheiere — vizează realizarea unei lumi in care pacea și independența, progresul și colaborarea, egalitatea și demnitatea să constituie valori supreme pentfu mersul înainte al civilizației. ’

liti-de

Ztarul „EL DIA“ din Mexic_ .. apublicat un amplu articol in care relevă că între orientările definitorii ale politicii externe a României. promovată cu neabătută fermitate de președintele Nicolae Ceaușescu, un loc important il ocupă eforturile îndreptate spre intensificarea colaborării dintre state în vederea imprimării unei dezvoltări stabile, echilibrate și dinamice a economiei mondiale, a asigurării progresului tuturor popoarelor.In concepția președintelui Nicolae Ceaușescu — arată cotidianul —, participarea tuturor statelor la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale și spirituale răspunde unei necesități obiective.Intensificarea colaborării și a relațiilor internaționale poate a-
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din sudul Libanului deTUNIS 11 (Agerpres). — Președintele Tunisiei, Zine El Abidine Ben Aii, a conferit la Tunis cu președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat. în cadrul discuției, pe prim plan s’-au aflat ultimele evoluții ale problemei palestiniene,CAIRO 11 (Agerpres). — La Cairo au avut loc convorbiri între primul- ministru al Egiptului, Atef Sedki, și primul-ministru al Danemarcei, Poul Schlueter, aflat in vizită in capitala egipteana.într-o declarație făcută după convorbiri, Atef Sedki a afirmat că cele două părți au puncte de vedere identice asupra necesității convocării unei conferințe internaționale de

către aviația israelianăpace în Orientul Mijlociu. El a mal adăugat că a fost discutată situația din Golf, subliniindu-se importanța ajungerii la o pace durabilă și dreaptă in regiune.BEIRUT 11 (Agerpres). — Noi violări ale spațiului aerian din sudul Libanului de către aviația israeliană au fost înregistrate in ultimele 24 de ore. Corespondenții de presă din regiunea sudică libaneză, citați de agenția KUNA, relatează că avioane de luptă israeliene au survolat Ia joasă înălțime, simulind raiduri, taberele de refugiați palestinieni Miyeh Miyeh și Ain El Hilo- weh, de la est de orașul Saida, și zone ale litoralului sudic al Libanului.
IN FAȚA POLIGONULUI DIN NEVADA

Manifestație de protest împotriva noii explozii 
nucleare efectuate de S.U.A.

Probleme majore ale 
colaborării internaționale 

pe agenda ECOSOC '89NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres)., — Consiliul Economic și Sotial al O;N.U. (ECOSOC), întrunit în sesiune la sediul din New York al Națiunilor Unite, a aprobat program mul de activitate pe 1989. Pe .agen-, da de lucru figurează examinarea unor probleme majore ale colabo-. rării internaționale, cum sînt cele referitoare la securitatea economică internațională, și strategia dezvoltării ■ în anii ’90. ECOSOC se va preocupa. de asemenea, de pregătirea se-i siunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată problemelor economice, programată să se desfășoare in 1990, și a Conferinței in-1 ternaționale din 1992 dedicată e- xaminării problemelor mediului înconjurător. în activitatea sa, ECOSOC. va acorda o atenție deosebită problemelor consolidării încrederii in relațiile economice internaționale, depistării din vreme a problemelor economice ce confruntă contemporaneitatea.

duce o Importantă contribuție la soluționarea urior probleme care s-au pus cu atita acuitate la scară mondială în ultimul timp, cum sînt cele legate de criza economică, comercială și financiar-mo- netară, de criza energetică, a materiilor prime și alimentară, de lichidarea subdezvoltării.A apărut astfel clar că aceste probleme, de dimensiuni mondiale, iși vor putea găsi o rezolvare viabilă, pe baze echitabile, în concordanță .cu interesele tuturor popoarelor, numai printr-o largă colaborare internațională, la temelia căreia să se afle principiile noi, democratice — respectul independentei și suveranității naționale, 'deplina egalitate în drepturi jntre toate statele, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, dreptul imprescriptibil al fiecărui popor de a-și alege în mod liber orînduirea pe care o dorește, de a fi stăpîn pe avuțiile sale și de a decide in mod suveran asupra folosirii lor. in conformitate cu cerințele propriei dezvoltări.Valoarea teoretică și practică a concepției pe acest tărîm a președintelui Nicolae Ceaușescu' —se subliniază, în continuare — a fost Întregită de o participare activă la eforturile întreprinse lume pentru găsirea de soluții corespunzătoare în vederea depășirii crizei economice și asigurării unei dezvoltări continue și echilibrate a economiei mondiale. în acest sens, sint larg cunoscute și apreciate pe plan mondial propunerile președintelui României privind rezolvarea problemei datoriilor externe, a altor dificultăți ce confruntă țările în curs de dezvoltare.Interesul larg de care s-au bucurat pe plan internațional „Considerentele și propunerile României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, a

linia în acest sens că România se găsește astăzi intr-un Stadiu decisiv. în stadiul avansat de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și al creării condițiilor pentru trecerea la făurirea societății comuniste. în realizarea acestui obiectiv, potrivit ho- tăririlor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, pînă în 1990 România trebuie să depășească stadiul de tară socialistă. in curs de dezvoltare și să treacă la un stadiu nou. superior, la stadiul de țară cu un nivel mediu de dezvoltare.■■■ Politica economică a țării -- se subliniază în continuare, arc ca punct de pornire concepția conform căreia numai o industrie puternică, multilateral dezvoltată și cu o structură organică echilibrată, in cadrul căreia revoluția tehnico-ști- ințifică conduce la transformări de mare amploare în ce privește calitatea și complexitatea tehnică a mijloacelor de muncă, poate să asigure un progres economic rapid și să implice schimbări calitative in toate ramurile economiei naționale,în procesul de modernizare este organic integrată și agricultura, care este orientată spre realizarea unei productivități înalte. Obiectivele de anvergură ale programului de dezvoltare industrială, agrară și tehnico-științifică reprezintă componente organice ale unei politici care urmărește o participare tot mai largă a țării la viața economică mondială și ridicarea nivelului de trai al populației, toate într-o viziune de perspectivă, care va situa România anului 2000 la nivelul unei țări socialiste multilateral dezvoltate — conchide ziarul grec.

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Miliianții pentru pace, împotriva răz
boiului s-au adunat in fața poligo
nului din Nevada pentru a-și ex
prima dezaprobarea și protestul față 
de noua explozie nucleară efectuată 
de Statele Unite. Condamnind aceas
tă experiență, participanții la mani
festație au arătat că este necesar să

★WASHINGTON 11 (Agerpres).— Statele Unite au efectuat o nouă experiență nucleară, prima din acest an, la poligonul din Nevada — menționează un comunicat al Ministeru-
Convorbiri consacrate 

de pace înNAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — Secretarul general, al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a avut, la sediul din New York al Națiunilor Unite, convorbiri cu miniștrii afacerilor externe al Iranului și al Irakului, Aii Akbar Velayati și, respectiv, Tariq Aziz, consacrate impulsionării negocierilor dintre cele două țări în vederea reglementării conflictului dfn Golf.

se pună capăt procesului de creare 
a unor noi sisteme de arme nucleare 
ce pun in pericol întreaga omenire.

Veniți din diferite zone ale țării, 
militanta pentru pace au chemat 
autoritățile americane să acționeze in 
vederea incheierii cit mai curind a 
acordului cu privire la interzicerea 
deplină a experiențelor cu arme 
nucleare.

irlui american al Energiei, dat publicității la Washington și citat de agențiile T.A.S.S. și Prensa Latina. Explozia a avut o putere între 20 și 150 kilotone.
impulsionării procesului 
zona GolfuluiLa sfîrșitul convorbirilor, Perez de Cuellar a declarat că cei doi miniștri au acceptat să aibă o întîlnire spre sfirșitul lunii martie, la New York, pentru a discuta aspecte de fond ale planului de pace al Națiunilor Unite. Secretarul general al O.N.U. a apreciat că ambele părți au dat dovadă de flexibilitate și voință de a coopera in vederea aplicării Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate.

bruxelles ■. Congres 
extraordinar al partidelor 

socialiste și social-democrate 
din țările C.E.E.BRUXELLES 11 (Agerpres). — La Bruxelles a avut loc un congres extraordinar al partidelor socialiste și social-democrate din țările Piețef comune. Congresul a fost consacrat, potrivit agenției Efe, elaborării unui manifest electoral al acestor partide în perspectiva alegerilor pentru reînnoirea Parlamentului vest-european, organ consultativ al Pieței comune, programate să se desfășoare în iunie a.c.

in

privind soluționarea globală datoriei externe și dobinzilor excesive", difuzate ca document cial al ultimelor F.M.I. și B.I.R.D.mexican în încheiere —. se explică tocmai prin caracterul lor realist și constructiv.
ofi- alereuniuni- arată ziarul

Strategia construcției socialiste în România și-a dobindit caracteristicile actuale, îndeosebi după anul 1965, cind a avut loc cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, care a contribuit la imprimarea unei orientări înnoitoare în toate sferele vieții sociale și economice — se arată in articolul „Orientări actuale în dezvoltarea economiei românești", publicat de ziarul grec „SOSIALDIMOKRATIKI PORIA".Pe bază realizărilor și a experienței acumulate in întreaga perioadă postbelică, actualul cincinal (1986—1990) orientează economia națională spre o dezvoltare de tip intensiv, spre accelerarea progresului științific și tehnic, precum și spre intensificarea relațiilor economice externe, echitabile și reciproc avantajoase.Președintele Nicolae Ceaușescu — se reliefează în articol — sub-

THEHERALD
. WEEKLYSub titlul „România și-a făurit propriul destin", publicația „THE HERALD WEEKLY" din Bangladesh evidențiază intr-un articol că dezvoltarea economică a României a avut la bază politica de industrializare. care s-a dovedit elementul hotăritor al creșterii și stabilității economice, al folosirii raționale a potențialului material și uman al țării, al ridicării gradului de civilizație și bunăstare al întregii societăți, al întăririi, independenței naționale, dezvoltării schimburilor externe și cooperării cu alte state.Cu deosebire după anul 1965 — se arată în articol — pe baza unor programe de dezvoltare realiste. s-au asigurat dezvoltarea armonioasă. in ritm înalt, a industriei. agriculturii, a celorlalte sectoare ale economiei naționale, repartizarea echilibrată a forțelor de producție pe întregul teritoriu național. Strategia dezvoltării econo- mico-sociale și culturale a țării este confirmată, deopotrivă, de realizări de excepție în domeniile științei, învățămintului și culturii.Chipul profund schimbat al României contemporane se regăsește si în înfățișarea orașelor și a celorlalte localități ale țării. Efortul constructiv al românilor și în acest domeniu iși găseste cu greu echivalent pe plan mondial.în articol se relevă, de asemenea. că prezenta României în viața internațională a dobindit noi dimensiuni. în această perioadă fiind amplificate si consolidate relațiile politice si economice cu toate statele lumii.Promovînd ideea făuririi unei noi ordini economice si financiare internaționale, a lichidării subdezvoltării și ultimelor vestigii ale colonialismului. a edificării unei lumi fără arme și fără războaie, întemeiată pe normele de morală și drept, Republica Socialistă România îsi aduce o contribuție activă la întărirea păcii, și conlucrării internaționale. contribuție ce reprezintă un element de stabilitate și încredere pe plan mondial — se subliniază, în încheiere, în articol.(Agerpres)

Apel în favoarea respectării stricte a acordului 
privind independența Namibiei și instaurarea păcii 

in Angola
Notă de protest a guvernului angolez, trimisă autorităților 

de la Pretoria, in legătură cu pătrunderea trupelor 
sud-africane pe teritoriul AngoleiBRAZZAVILLE 11 (Agerpres).La Brazzaville s-au încheiat convorbirile dintre președintele R. P. Congo, Denis Sâssou-Nguesso, și președintele R. P. Angola, Jose Eduardo dos Santos, care a efectuat o vizită în capitala congoleză. Cei doi șefi de stat — relevă un comunicat de presă citat de agenția China Nouă — au examinat căile de întărire a solidarității și extindere a cooperării intre cele două țări. Ex’primind sprijinul deplin al țărilor lor față de prevederile acordului de la Brazzaville și New York, cu privire la independența Namibiei și instaurarea păcii în Angola, cei doi șefi de stat au lansat celorlalte state ale

★NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a prezentat o declarație în care cere Consiliului de Securitate să aprobe ultimul său raport privind componența Grupului de asistență al Na-

lumii apelul de a acționa pentru respectarea strictă a literei și spiritului acestor acorduri.LUANDA 11 (Agerpres). — Guvernul R. P. Angola a trimis o notă de protest autorităților de la Pretoria in legătură cu acțiunea de pătrundere a trupelor sud-africane în. profunzimea teritoriului angolez, la' 8 februarie. Copii ale notei au fosț trimise și guvernelor statelor implicate in semnarea acordurilor de la New York cu privire la instaurarea păcii în Angola și acordarea independenței Namibiei, informează agenția ANGOP, citată de China Nouă.
irțiunilor Unite pentru perioada de tranziție în Namibia. (UNTAG), care urmează să supravegheze, începînd de la 1 aprilie, procesul de pace în acest teritoriu — relatează agențiile T.A.S.S. și Taniug.

După alegerile 
generale din JamaicaKINGSTON 11 (Agerpres). — Partidul Național al Poporului (P.N.P.) din Jamaica și noul prim- ministru, Michael Manley, liderul acestei formațiuni politice, și-au asigurat la recentele alegeri generale 44 din cele 60 de locuri in Parlamentul țării, informează agenția F"-. Michael Manley, fost prim-minis în perioada anilor 1972—1980, depus jurămîntul în calitate de vii șef al guvernului pe o perioadă de 5 ani.In prima sa conferință de presă după victoria în alegeri, primul ministru al Jamaicăi, Michael Manley, s-a pronunțat pentru o politică coordonată a. țărilor in curs de dezvoltai-' în domeniul soluționării problemei datoriilor lor externe. Premierul ja, rnaican a apreciat ca necesară crearea unui front comun al statelor celor ■ mai îndatorate in negocierile a. cestora cu marile instituții financiara creditoare.

Spre unificarea 
mișcării sindicale 

japonezeTOKIO 11 (Agerpres). — Principalele două centrale sindicale din J? ponia, „Rengo" și „Sohyo", au co venit ca, din martie, să înființeze u comitet comun de lucru care să. pregătească'unificarea mișcării sindicale japoneze, programată a se infăptui in noiembrie a.c. — au anunțat reprezentanți ai sindicatelor, citați de agenția Kyodo, după o întrunire a conducerilor celor două centrale.Se precizează că noul comitet este însărcinat cu elaborarea unei platforme', a unui program de acțiune, a reglementărilor, normativelor și altor chestiuni necesare preconizatei organizații sindicale imite.
AGENȚIILE DE PRESA 

pe scurt
-

SECRETARUL GENERAL AL C.C. AL P.C. CHINEZ, Zhao Zi- yang, l-a primit pe ministrul afacerilor externe al Thailandei,S. Savetsila, aflat în vizită la Beijing. în cursul convorbiriicare a avut loc au fost abordate probleme privind colaborarea bilaterală. precum și eforturile întreprinse de oele două țări în vederea găsirii de soluții pașnice probleme din zona Asiei de est.

Viena — că următoarea conferință a conducătorilor partidelor ce fac parte din Internaționala Socialistă va avea loc in capitala Austriei în zilele de 9—10 martie. în centrul atenție; participanților se vor afla problemele dezarmării, alte aspecte ale vieții internaționale.unor sud-DECLARAȚIE. Directorul cutiv al Programului O.N.U. . tru Mediul înconjurător (U.N.E.P.), Mostafa Tolba, și-a exprimat încrederea în legătură cu șansele realizării unui acord internațional privind deșeurile toxice. Acest acord ar urma să fie semnat în Elveția în cursul lunii martie.
exe- pen-

ALEGERE. în funcția de președinte al Comitetului Național al Partidului Democrat din S.U.A. a fost ales Ronald Brown. în 1980 Brown — om politic de culoare — a fost adjunctul conducătorului campaniei electorale prezidențiale a senatorului democrat Edward Kennedy, iar în 1988 el a fost consilier al candidatului la învestitura democratică pentru alegerile prezidențiale, Jesse Jackson.

vernelor statelor de pe continent cu privire la îmbunătățirea condițiilor de viață, de educație și muncă ale femeilor.NEONAZISM. La numai o zi după ce Ministerul de Interne al R.F. Germania a interzis organizația neonazistă „Adunarea Națională", șeful acesteia, Kiihnen, a anunțat alte formațiuni cu tare, autointitulată porului".
„AdunareaMichael crearea unei aceeași orien- „Voința poLA SANAA s-aucrările celei de-a Il-a sesiunidesfășurat lu- a înaltului Comitet comun yemenito- libian. Au fost examinate căile de extindere și adîncire a colaborării economice, industriale și pe plan comercial intre cele două țări.
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PREȘEDINTELE STATELOR UNITE, George Bush, și-a încheiat vizita la Ottawa, unde a avut convorbiri cu primul-ministru canadian. Brian Mulroney. Au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și probleme internaționale, între care relațiile Est- Vest, situația economiei mondiale, situația din America Centrală.ÎN URMA ALEGERILOR PARLAMENTARE DIN BERMUDE, la putere a rămas Partidul Unit al Bermudelor, de guvernămînt. al cărui lider este actualul prim- ministru John W. Swan. în același timp, potrivit rezultatelor oficiale ale scrutinului, numărul locurilor deținute de acest partid în Camera inferioară a parlamentului s-a redus de la 31 la 23. Partidul de opoziție, laburist, și-a mărit reprezentarea de la 7 la 15 locuri.

PROIECT DE CONSTRUIRE A 
UNUI CANAL INTEROCEANIC 1N 
NICARAGUA. Guvernul nicaraguan 
a anunțat că in luna martie va în
cepe elaborarea de studii tehnice 
pentru construirea unui canal in- 
teroceanlc pe teritoriul național, 
prin cooperare internațională. Mi
nistrul de finanțe, William Hupper, 
a precizat că guvernul a creat o 
comisie națională pentru construirea 
canalului. Acesta urmează a se con
strui de-a lungul fluviului San 
Juan, utilizindu-se, de asemenea. 
Lacul Nicaragua.ÎN CAPITALA KENYEI s-au încheiat lucrările unei ■ conferințe regionale cu tema „Opțiuni pentru o viață _mai bună a tinerelor femei", tînd femeile din Kenya, Lesotho, Malawi, Tanzania și țări africane — au adoptat o rie de recomandări adresate

Participantele — reprezen- Ghana, alte se-gu-
CARNAVALUL DE LA RIOI „INTERNAȚIONALA SOCIALISTA". Secretarul central al Partidului Socialist din Austria. Josef I Kap, a anunțat — în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la

25 DE TONE DE DROGURI 
CAPTURATE 1N FRANȚA, tn 
cursul anului 1988, in Franța au fost 
confiscate peste 25 de tone de dro- - 
guri. Valoarea lor este apreciată pe 
piața ilicită a stupefiantelor la «• 
proape 200 de milioane de 
In cursul operațiunilor efectuate de 
poliție au fost reținute 7 367 per
soane implicate in traficul ilicit de 
narcotice.

la a- . 1 
dolari. |

BALANȚA COMERCIALA A I ITALIEI a înregistrat anul trecut | un deficit de 9,894 miliarde dolari, în creștere cu 1,323 miliarde dolari ' r comparativ cu i 1987, arată un raport al Institutului central de statistică, dat publicității la Roma.
miuarae aoiari > nivelul atins în I mort al Institutu- -I

ÎNTINSE REGIUNI DIN PERU 
AU FOST AFECTATE DE PLOI . 
TORENȚIALE, căzute in ultimele I 
zile. In departamentul Arequipa, din. • 
sudul țării, ploile, care cad neconte
nit de opt zile, au determinat mari 
inundații. Cinci persoane și-au pier
dut viața și peste 500 familii au ră
mas fără adăpost. Daunele materia
le sint de asemenea considerabile, 
atit in această regiune, cit și in de
partamentele Ancash și Tacna.

I
I

DE JANEIRO, încheiat vineri, a fost apreciat drept unul dintre cele mai „violente" din întreaga istorie de peste 100 de ani a acestei manifestări tradiționale. Conform unor date preliminare, în decursul celor patru zile de carnaval si-au pierdut viața 58 de persoane, iar 8 000 cu fost rănite. In cadrul unei operațiuni desfășurate de autorități, în paralel cu carnavalul, au fost arestate 87 de persoane, în special pentru trafic de stupefiante.
I
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