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SARCINILE ECONOMICE
ÎNDEPLINITE EXEMPLAR!

TIRGU MUREȘ :
Premieră tehnicăLa întreprinderea „Electro- mureș" din Tirgu Mureș — unitate în care automatizarea, robotizarea, electronizarea sint obiective permanente ale activității inventatorilor și .inovatorilor de aici — a încăput fabricarea, in premieră, a unui produs de înaltă tehnicitate și productivitate. Este vorba de echipamentul de programare a- sistată de calculator a mașini- lor-unelte cu comandă numerică „EPAC-2", model perfecționat al echipamentului „EPAC- 1", realizat tot la „Electromu- reș". El a fost realizat de un colectiv de ingineri și matematicieni, fiind conceput ca un instrument rapid și ușor utilizabil de obținere a benzii perforate pentru comanda diferitelor tipuri de mașini-unelte. Noul echipament prezintă avantaje în modul mai rapid de introducere a datelor, ale căror rezultate pot fi urmărite instantaneu, precum și în faptul că. are posibilitatea înmagazinării programelor pe disc, făcindu-le astfel reutilizabile. Totodată, grafica este perfecționată, iar fiabilitatea ridicată. De. remarcat că „EPAC-2" poate, fi manipulat fie orice operator cu citeva ore de pregătire, fără a necesita cunoștințe suplimentare de informatică sau de programare a mașinilor-unelte cu comandă numerică. (Gheorghe Giurgiu).

PRAHOVA : Cărbune 
peste prevederiHotăriți să răspundă prin semnificative fapte de muncă vibrantelor chemări adresate tuturor minerilor țării de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a da țării cit mai mult cărbune, oamenii muncii ' din cadrul Combinatului minier Ploiești raportează depășirea planului în perioada care a trecut din acest an cu peste 10 000 tone cărbune. Pentru a-și spori contribuția la asigurarea bazei energetice a țării, minerii unităților extractive ale combinatului acționează pentru transpunerea in viață a tuturor măsurilor tehnico-organizatorice stabilite pentru această lună. (Ioan Marinescu).

BACĂU : Rezultate 
ale modernizării 

producțieiColectivele de oameni ai muncii din întreprinderile Industriale ale județului Bacău au acționat și acționează stăruitor pentru aplicarea în viață a măsurilor înscrise în programele de perfecționare a organizării. și modernizare a producției și a muncii. Prin reorganizarea fluxurilor tehnologice, introducerea unor noi mașini și utilaje realizate cu forțe proprii, modernizarea instalațiilor și mașinilor existente, prin perfecționarea organizării muncii au fost obținute importante cantități de producție suplimentară. De la începutul acțiunii de modernizare și pină acum au fost înfăptuite circa 3 000 de măsuri de înnoire si modernizare a proceselor de producție, care au contribuit la obținerea unui spor de prodUc- ție-marfă industrială în valoare de 6,5 miliarde lei. în același , timp, s-au înregistrat însemnate economii la costurile de producție. Cheltuielile totale, bunăoară, au fost reduse cit circa un miliard lei, iar cele materiale cu pește 700 milioane lei. (Gheorghe

Nici planurile întreprinderilor și nici chiar dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale în ansamblul său nu reprezintă scopuri în sine, ci mijloace pentru tot mai buna satisfacere a nevoilor sociale — in continuă prefacere și diversificare. Este rațiunea pentru care in fundamentarea și realizarea indicatorilor de plan trebuie să se pornească de la contractele economice, ca expresie directă a cererii sociale reale. De aceea, referindu-ne la disciplina de plan, în centrul atenției trebuie situată disciplina contractuală, tot așa cum aceasta din urmă reprezintă pirghia esențială și condiția fundamentală pentru îndeplinirea planului. în acest sens, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia că planul pe acest an a fost stabilit cu ministerele pornind de la prevederea clară că trebuie realizată obligatoriu producția contractată, corespunzător capacităților de producție. Planul trebuie ' să fie măsura capacităților de producție, iar fiecare unitate are obligația să-și asigure contracte, atit in țară, cît și la export, conform cerințelor pieței.Pe această cale narea dintre conducerea autogestiunea ___________  ___________a unităților economice. într-adevăr, stabilindu-se indicatori de plan la nivelul capacităților de producție se urmărește utilizarea integrală a acestora. valorificarea reală și eficientă. in interesul societății, a utilajelor și forței de muncă, evitindu-se imobilizări păgubitoare. Ceea ce nu Înseamnă nicidecum că se poate produce orice, oricum, numai pentru ca să se folosească mașinile șl utilajele din întreprinderi. Este a- devărat, a existat o perioadă in care planul și indicatorii globali al acestuia erau absolutizat!. Aceasta este insă o etapă depășită. Nevoite presante generate de lipsurile grave ale perioadei imediat postbelice au fost de mult satisfăcute. iar experiența conducerii pe baze socialiste a economiei s-a consolidat și perfecționat. în actuala etapă, de dezvoltare calitativ-inten- sivă a economiei, producția de dragul producției nu mai poate fi admisă, iar in acest context, au crescut rolul și importanța contractului economic.Trebuie remarcat faptul îmbucurător că necesitatea de a nu se mai fabrica nici un produs pentru care nu există desfacere a fost bine înțeleasă in întreaga economie. Mai mult chiar, asigurarea desfacerii trebuie să preceadă pregătirea fabricației, iar în acest sens velator un dialog pe care rul l-a surprins in biroul rului comercial al unei Discutind cu omologul său dintr-o întreprindere,' directorul din centra-

lă a spus : „în ziiia în care veți perfecta contractul, eu personal voi avea grijă să primiți materia primă necesară. Pină atunci, la ce vă trebuie materialele ? De ce să stea fără rost două săpțămîni ?“ Este aceașta o foarte bună dovadă a importanței pe care a dobindit-o contractul economic in procesul accelerării firești a procesului de reproducție socială, cu efecte benefice asupra eficienței la nivel macroeconomic.Tocmai această importantă obligă însă ca aceeași atenție să fie acordată ' îndeplinirii tuturor contractelor încheiate, fără nici o excepție; creîndu-se astfel premisele necesare realizării exemplare a planului, la nivelul unităților și al economiei în ansamblu. Societatea nu își poate. permite — ar fi și ineficient I — să aloce două resurse pentru o singură nevoie socială. De aceea, fie-
Disciplina contractuală,

disciplină de plan
se asigură imbi- plan și piață, dintre unitară a economiei și economico-financiară

alte cazuri, unele unități își îndeplinesc integral planul de producție — fizic și valoric — nu insă și contractele ! Să fie oare vorba despre o necorelare intre capacitatea de fabricație și planul de producție ? Nu. Atunci ? Explicația este că, pe parcursul anului, după ce întreaga capacitate a fost acoperită cu contracte, centrala și ministerul de resort „descoperă" alte priorități, mai... prioritare decit contractele încheiate.De bună seamă. în economia națională — ca în orice „organism viu", in plină evoluție — pot să apară, la un moment dat, evenimente neprevăzute, care să genereze urgențe și priorități in producție. Dar excepția nu trebuie în nici un caz să devină regulă, așa cum par să considere unii factori de conducere din centrale și ministere, ce decid frecvent schimbarea sor.timeătației sau a destinației produselor realizate de întreprinderile. din subordine. Directorul unei mari întreprinderi bucu- reștene ne-a spus in acest sens : „Am fost de curind la unul din furnizorii noștri, am luat și contractul. și protocolul Încheiat. Acolo mi-a fost arătat un centrala stabilea

între multiplele învățăminte și semnificații pe care le pune în lumină procesul edificării noii societăți, opera istorică de făurire a societății spcialiste multilateral dezvoltate in România, se evidențiază cu deosebită forță importanța întăririi și consolidării permanente a alianței muncitorești-țărănești, „baza de granit a orinduirii noastre socialiste și comuniste" — cum a fost caracterizată de secretarul general al partidului. Importanța pe care o acordă conducerea partidului acestei probleme de ordin strategic a construcției socialiste reiese cu putere din ponderea pe care o ocupă, din frecvența cu care revine în mentele gramatice partidului, ar' fi
docu- pro- ale cum Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum democratic din noiembrie 1988, din consecvența cu care s-a acționat și șe acționează pentru continua întărire a acestei alianțe, fundamentală pentru succesul făuririi noii orîn- duiri. „Este necesar — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — să nu uităm nici un moment că baza po- iitico-socială a orinduirii noastre o reprezintă alianța trainică dintre clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate și toți ceilalți oameni al muncii, fără deosebire de naționalitate, unitatea întregului popor, in cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea politică a Partidului Comunist Român, forța politică conducătoare a intregii noastre națiuni, garanția înfăptuirii socialismului și comunismului in patria noastră".Se cuvine relevată în mod deosebit preocuparea secretarului general de a surprinde dinamismul relației fun

este re- reporte- direct'o- centrale.

care contract, fiecare poziție inclusă in plan are un rol bine precizat, pentru care nu există un substitut. Orice material nelivrat sau livrat cu intirziere antrenează o adevărată „avalanșă" de nerealizări la alte unități. Și, din păcate, efectele negative se pot amplifica exponențial, ca în următoarea situație : pentru finalizarea unei investiții, o întreprindere producătoare de utilaj chimic mai avea de executat o singură componentă. Se recepționaseră deja materiale în valoare de sute de mii de lei, dar producția nu putea fi lansată pentru că lipsea un singur reper esențial, în valoare de citeva mii de lei. Așadar, o investiție de citeva zeci de milioane era ținută in loc de un material valo- rind de sute de ori mai puțin ! Este numai un exemplu care arată că nu există contract economic neînsemnat, fiecare în parte fiind o „rotiță" în angrenajul atît de complex al economiei naționale.Complexitatea acestui angrenaj explică și faptul că, practic, nici o unitate economică nu se poate socoti la „adăpost" de urmările nereș- pectării disciplinei contractuale. Desigur, întîrzierea in executarea unor obligații contractuale poate avea cauze multiple —ce țin de o aprovizionare necorespunzătoare, de depășirea consumurilor normate, de programarea defectuoasă a fabricației etc. Nu este însă mal puțin a- devărat faptul că. uneori, unitățile economice încearcă să-și ascundă propriile carențe în producție — ce le conduc la neîndeplinirea planului și a contractelor încheiate — „plasînd" furnizorilor întreaga vină asupra... de materii prime. în

telex prin care destinația precisă pentru întreaga producție. Contractul nostru rămăsese un petic de hirtie fără valoa-- re.I".Surprinzătoare situație intrucît, după cum se știe, contractul este lege intre părți, iar nerespectarea lui se sancționează aspru de reglementările in vigoare. Centralele industriale. ca titulare de plan, și ministerele economice au datoria să se preocupe consecvent și activ pentru a crea*toate  condițiile îndeplinirii optime a contractelor încheiate de unitățile din subordine, inlăturind cu desăvfrșire liberul arbitru din deciziile pe care le. iau. Manifestări subiective de genul celor prezentate mai sus. departe de a rezolva o prioritate, generează disfuncționalități in mecanismul economiei și a- fectează Îndeplinirea planului intr-un întreg lanț de unități. Pentru a se evita asemenea situații șl. în general, cazurile de neindeplini- re a contractelor economice. Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărit — așa după cum este cunoscut — introducerea in plan a indicatorului „contracte", ce va fi urmărit zi de zi. lună de lună, șl in funcție de care va fi apreciată întreaga activitate de realizare a sarcinilor de producție. Este o măsură ce ilustrează atenția acordată de conducerea partidului și statului nostru așezării pe baze ferme și pe principii strict economice a raporturilor dintre unități. întărind astfel cadrul legal existent și creind premisa îndeplinirii mai riguroase a planului in întreaga economie.
Eugen RADULESCU

• reportaje • însemnări •

damentale dintre clasa muncitoare și țărănime, noile sale determinări, perspectivele care se deschid unei colaborări și mal strinse, menite a asigura vitalita'ea procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, a garanta .înaintarea mâi rapidă a României spre culmile luminoase ale societății comuniste.. Firește, in strategia și tactica Partidului Comunist Român, pentru
ALIANȚA

MUNCITOREASCĂ-TĂRĂNEASCĂ,
forța hotăritoare a dezvoltării procesului revoluționar

transformarea revoluționară a societății problema alianței muncitorești- țărănești s-a bucurat de o atenție deosebită, ocupind in toți anii edificării orinduirii noi politica partidului, de pildă, in aceâstă puternic, ajutorul care le-a acordat țărănimii ........____„ _____agrare in primăvara anului 1945. împlinirea. în curind. a patru decenii de la plenara C.C. al P.C.R. care a hotărit trecerea la procesul de cooperativizare a agriculturii noastre constituie un. minunat. prilej pentru a releva întrajutorarea strinsă dintre clasa muncitoare si țărănime, sub conducerea partidului, pentru a lichida exploatarea in mediul rural, pentru a in'ătura fărimițarea artificial» a proprietății care devenise o piedică în calea progresului, pen'ru a asigura o nouă bază de dezvoltare a agri-

un loc central in Este pilduitor, privință sprijinul neprecupețit pe clasa muncitoare în înfăptuirea reformei

culturii, a satului în general. Activitatea din agricultură s-a împletit tot mai strîns cu cea din industrie în ridicarea țării, in accelerarea progresului ei, mai ales după procesul de încheiere a cooperativizării, care a asigurat preponderența covirșitoa- re in agricultură a' noului tip de proprietate — proprietatea cooperatistă. în fapt, proprietatea socialistă, de stat și cooperatistă, reprezintă baza economică a alianței muncite-^ rești-țărănești.Așa cum a dovedit practica so- cial-istorică, fiecare pas înainte al agriculturii a fost condiționat de salturile din procesul industrializării, care făceau posibile progresele în domeniul mecanizării. hotăritoare in creșterea producțiilor la hectar. Importanța pe care clasa muncitoare — clasa conducătoare â societății —. partidul acordau alianței cu

Arhitectură modernă la Cîmpia Turzii< Foto : S. Cristian

Baltă)

Intreprinderea de utilaj chimic din Făgăraș. Aspect de muncă de la laboratorul pentru încercări mecanice ale pieselor destinate Centralei atomo-electrice de la CernavodăFoto : Agerpres

Moderna platformă industrială a Bistriței are doar un deceniu si jumătate vîrstă. Cu toate că este atât de tinără. scurt răstimp amplasată aici a se impună, în ___economiei tării, iprin produsele realizate de constructorii de mașini, ale chimiștilor. metalurgiștllor. textiliștilor. practic ale tuturor colectivelor muncitorești din municipiul de pe Bistrița transilvană. Pe drumul faptelor de muncă deosebită, de pildă. întreprinderea de produse electrotehnice de pe platforma bistriteană se situează, de regulă, in fruntea celorlalte unități economice de aici. Secțiile din componenta acestei întreprinderi — cea de cabluri izolate și neizolate, cea de produse stratificate., de mijloace de automatizare si aparatai electric de înaltă tensiune, respectiv fabrica de acumulatori auto si de tracțiune. însumind laolaltă mai bine de 2 400 de muncitori, tehnicieni, ingineri — se constituie, fiecare, ca entități bine distincte, concu- rînd. prin produsele lor. la titlul de fruntaș, într-o permanentă întrecere pentru creșterea competentei profesionale a colectivelor lor. Lucru care se vădește in produse de calitate tot mai ridicată.— La început — rememorează Voichița Stan, secretarul partid — cablurile si conductorii electrici pentru linii aeriene de înaltă tensiune ne-au făcut cunos- cuti și partenerilor de peste hotare. Treptat însă, formațiile de lucru de înaltă calificare și-au lărgit rîn- durile. iar ideea autodepă- sirii s-a instalat temeinic în toate sectoarele, de la concepție la execuție, și pe seama modernizării fluxurilor. a dotării cu aparatură de măsură și control.

în acest industria izbutțt să ansamblul

comitetului de

si labo-standuri de probă ratoare de încercări.Despre această întreprindere. de-a lungul timpului, am mai avut prilejul să relatăm. Mai ales am prezentat deseori munca plină de dăruire a muncitorilor și specialiștilor făuritori de cabluri si conductori electrici. La îndemnul directorului unității. inginerul Valeriu Bodeanu. am fost oaspeții a două sectoare care, in ultimul timp, au obținut în muncă succese

conducătoare de proces, dar, în același timp, și furnizoare de idei pentru specialiștii atelierului propriu de proiectare tehnologică".— Nu veți găsi in întreg județul Bistrița-Năsăud un asemenea laborator — ne-a precizat fchimista Elena Fortuneanu. Cit privește dotarea sa. cuantometrul (aparat cu care se determină, prin analiză spectrală, un număr de 30 de elemente In 30 de secunde, din orice eșantion de metal feros sau

„ÎMPAC". Aflăm, de fapt, că instalațiile de acest tip. sofisticate pină Ia limita posibilă, au destinația de a struni automat procesele ce se desfășoară în cazanele de abur fabricate la Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca. Ba. mai mult decit atît. interlocutoarea noastră nu a rezistat tentației de a ne prezenta și cel de-al doilea lot. aflat în fază de finalizare, de tablourilectrice de comandă, care.e-BISTRIȚA
Argumentele competitivității

cu totul grăitoare. Izvorul lor ? „Perseverența, dusă pină la pedanterie, pe trei direcții principale — organizare. disciplină. . calitate" — ne-a mărturisft șeful secției plăci. Gavril Mureșan.în laboratorul de încercări, coordonat de electronistul Cantemir Crișân, electricianul operator loan Bolbos ne-a spus, printre altele, că aici se muncește în foc continuu. Gazdele noastre ne-au prezentat. în secțiuni, toată gama produselor secției. „Standurile noastre de încercări — ne informa tovarășul loan Bolbos — gîndite in întreprindere. la filiala Bistrița a Institutului de cercetate științifică și inginerie tehnologică pentru industria electrotehnică, ca si la Politehnica din Cluj-Napoca. nu admit nici un fel de rabat de la parametrii standardizați. în secțiile productive informațiile furnizate de noi sint acum

neferos). ca si difractome- trul cu raze X. dotat cu calculator si imprimantă (ce poate determina structura cristalină a oricărui corp) constituie, dacă mă pot exprima așa. unelte ale performantei de vîrf. Afirm cu toată responsabilitatea că. in momentul actual, cu ajutorul acestor unelte moderne determinăm cu precizie maximă calitatea materiilor prime și a materialelor, barind drumul, de la început, produselor de calitate slabă sau mediocră.La nici o sută de metri distanță, o altă incintă a muncii și creației a acestei întreprinderi bistrițene — secția de mijloace de automatizare și aparatai elec- tria de înaltă tensiune. E- lectricianul Viorica Boares- cu, absolventă, asemenea celor peste 300 de tovarăși de muncă ai săi. a Liceului electrotehnic, ne dă detalii despre „ABBA" și

de astă dată, fără nici un intermediar, se livrează unor parteneri de peste hotare.— Din totalul producției realizate de colectivul nostru în anul trecut. mai bine de 40 la sută a făcut obiectul exportului indirect — ne-a precizat subingi- nerul Sabin Purdea, șeful secției. Așadar, saltul înregistrat încă de la începutul acestui an. participarea la exportul direct, nu este întîmplător. ci o consecință firească a preocupărilor muncitorilor si specialiștilor pe linia diversificării gamelor de fabricație, a asimilării unor produse cerute de partenerii externi. Poate că niciodată, in cei nouă ani de cînd funcționăm, cererile nu s-au arătat a fi atit de mari ; dar nici pregătirea de fabricație nu a fost atit de exactă, atit de bine pusă la punct ca acum. Chiar dacă sarcinile

fizice sint cu peste 10 la sută superioare anului «.precedent. avem întrunite condițiile de a face fată oricăror solicitări, iar ac- ■ tualul an va fi neîndoielnic cel mai rodnic din întreaga noastră cărieră.Că asemenea solicitări există ne-am convins ne deplin, pentru că in diferite stadii de lucru se a- flau și alte noutăți — distribuitoarele de energie pentru instalații de foraj, de pildă, tablouri de comandă ce echipează instalații frigorifice. aceste produse făcînd și ele obiectul exportului. Dar, pe lingă ele. surpriza ne-a fost rezervată de gazde. mai spre final. Cînd Augustin Moldovan, secretar al organizației de partid, ne-a mărturisit, nu fără o anume mîndrie :— Vă âflați in preajma celei de-a treia Magistrale Albastre a ’ Român.el. Canalul Dunăre—București, mai exact a celor dinții e- chipamente electrice care vor lua. in curind. drumul acestui impresionant șantier de investiții. E o comandă foarte serioasă, care se va derula pe parcursul întregului semestru I. iar faptul că județul nostru are acolo o harnică brigadă de constructor! ne stimulează și pe noi, cei de acasă, să ne situăm munca la cotele adevăratelor performante ale timpului nostru. Iar dacă afirmația ce o fac. anume că 1 în secția noastră se lucrează exclusiv cu aparatai si produse realizate de industria românească, spune ceva, a- tunci cred că este corect să apreciez că dorința noastră spre mai mult, mai înalt, mai bine e firească si e clăd'tă oe baze so'ide. A- cesta este, socotim noi, frumosul drum al rodnicelor fapte de muncă.
Gheorqhe CRIȘAN

ei revoluționar o țărănimea este ilustrată și de făptui că clasa producătorilor agricoli a fost atrasă permanent la. viața politică a țării, ea constituind principalul partener in procesul de conducere a orinduirii noastre.Alianța muncitorească-țărănească a cunoscut o expresie politică, economică și socială nouă in anii care au urmat Congresului al IX-lea, ani în care a fost regindit, intr-o viziune profund novatoare, întreg procesul construcției socialiste în toate laturile și componentele sale. în acest context, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a pus capăt unei viziuni unilaterale, de subapreciere a rolului și importanței agriculturii in progresul de ansamblu al țării. Reconsiderarea rolului agriculturii, restabilirea locului ei de ramură de bază a economiei naționale au deschis noi posibilități, largi perspective de accelerare a propriei evoluții, de sporire a contribuției sale la dezvoltarea economiei naționale. Așa cum rezultă din aprecierile cuprinse în documentele programatice ale partidului, în cuvintările secretarului său general, ritmurile de dezvoltare a țării depind astăzi nemijlocit nu numai de perfecționarea activității din cele două ramuri de bază ale economiei — industria și agricultura —, ci deopotrivă de împletirea lor armonioasă, de evoluția lor interdependentă, singura în măsură să prevină disfuncționalități și contradicții, să asigure legături organice intre principalele sfere ale activității economico-sociale.O asemenea viziune profund dialectică asupra factorilor de importanță majoră în dezvoltarea eco-
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FIENI : Producție fizică 
suplimentarăOamenii muncii de la Combinatul de lianți și azbociment din Fienj, .deținători ai înaltului titlu de „Erou al Muncii Socialiste", autori ai chemării la întrecere pe acest an către toate unitățile cu acest pro- 

1, au produs peste prevederi, pină la ora actuală. 5 000 tone ciment, > 000 mp plăci și 1 000 metri tuburi din azbociment, in condițiile încadrării in consumurile planificate da energie electrică si combustibil. Este de remarcat faptul' că in a- icastă unitate fruntașă se înregis- rează in mod constant randamente atperioare la instalații și utilaje, ta urmare a unor ' ample acțiuni, ntreprinsc de muncitori și specia- :șți ih vederea modernizării acestora. (Gheorghe Manea).
Patriotismul arteiOsmoza cu timpul și spațiul ancestral dau. operei de artă măreție și sens. Prin dramatismul și valoarea lor artistică. „Miorița", și „Luceafărul" sint. pentru • noi. ceea ce tragediile. atrizilor sint pentru greci. Metafora: filozofică a /spațiului mioritic" este o sublimare a gindirii și simțirii românești, iz- vorind de acolo de unde au iz- ’ vorit și ■ ;Măiastra“ lui • Brâncuși și „Rapsodiile" lui George Enescu. Ele 'sint marile 'simboluri ale unej temeinicii și statornicii continue. Drept care se metaforizează înălțimea. setea de înălțime si nu ■' cultivarea orizonturilor necunoscute, verticala, și nu orizontala. „Miorița" este, ca și „Luceafărul", cuprinderea cosmică, deci, de sus, „Măiastră" și „Coloana nesfirșită" tind și ele spre statornicul cer românesc.Am fost și sîntem o cultură larg deschisă spre universa’itate. Am primit, dar am și dat valori perene continentului nostru si lumii întregi,'asimilî nd însă și retopind în tiparele naționale valori de larvă circulație ale lumii. încă din ore- romahtlsm. din mișcarea și acțiunea iluministă , a .ideilor europe1- ne. cărtut-ari-i români au recreat acele idei convert’ndu-le la lupta pentru eliberare și demnitate națională, — prin corifeii Școlii ar- de’ene. în primul rînd. Romantismul. de asemenea, a fost convertit la noi la flacăra de redeșteptare națională și. ridicat pe baricade de Pașoptiști : de unionist!, de eroii războiului dă independență și al răscoalei din 1907. Este atît de puternic marcată; atît de fluentă, atît de clară pecetea națională a tradiției noastre îneît orice corp străin o deranjează și bate la ochi. Imitațiile de orice fel, și din' orice punct; cardinal ar veni șau vin. nu pot face corp comun cu literatura națională, la „Franțuzitele" lui Ci Facca. „lorgu de la Sa'dâgura" a lui lecsahdri, apoi la „Ai noștri neri" a lui Eminescu. poezia Goga sau poemul „Foaie la Paris" de Tudor Arghezi. cos- monolizarea. .desprinderea 1 sau dezicerea de patrie și neam an fost veștejite cu acuitate si amărăciune. Conștiința națională și-a sous și’ in acest domeniu delicat mereu cuvîntul. îndemnul tovarășului Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului nostru, președintele României socialiste moderne, de la Congresul al IX-lea

De laA- ti- lui Vodă

încoace pînă la cele mai proaspete documente de partid, de a ne sprijini gindurile și sentimentele literare pe tradiția și specificul poporului nostru, este. în fond, un exemplu frumos de racordare la' tradiție și o chemare esențială pe care au făcut-o, de-a' lungul veacurilor, toți ctitorii de ctiltu-1 ră : Neagoe Basarab șl Ștefan- cel Mare, Constantin Brincoveanu. și Al. loan Cuza.înscrierea scriitorului modern în acest circuit este fascinantă, pină la reconstituirea mitologiei românești : “Șt. O. drian făcut cădere un experiment literar, ci ca o profundă trăire a actului creator, cu meditații și responsabilități artis-, tice. Mai exact spus, prin prezența in întreaga lor oueră a conștiinței naționale. Conștiința națională este definitorie pentru tot ce rămîne valabil și viabil in poezie (in toate artele), numai că la . unii noeți mai marcant și mai ,.e- xemplar. Lipsa el scoate opera dțn identitate și o face asemenea acelui rege trist, numit Ion Fără Țară, și care, căutindu-și-o. se căuta, in fond pe sjne insuși. deznădăjduit că nu se găsea nicăierea.Cred că întreaga problemă a poeziei patriotice derivă, in fant. de aici. De la prezenta conștiinței naționale, combustie cu care, poeții) s-au aflat pe baricade in 1818. în 1859. în 1877, in 1918 la Alba Iu- lia. — și așa mai departe pină: în acești ani fierbinți. ai revoluției socialiste. Și de aici, .mai departe. . S-a demonstrat că la noi pină și curentele „ezoterice", ca simbolismul sau impresionismul, sau a- vangardiste. ca suprarealismp!. ,au avut un colorit național și social — că, in genere, capacitatea de asimilare creatoare și, de autohtonizare a culturii noastre este foarte puterni-- că. lăsind să se vadă llmnede imitația cosmopolită Și cochetăriile cu modele și modo’.e’e din orice punct ca-dinal ar veni ele. .E'e vin și se duc. Se bate monedă pe ele mai mult din neputință. în nume’e universalității pare a se uita că un Borees. un Seferis, un Rene Char, un Ev-

Eminescu. Coșbuc, Goga, Iosif, Blaga, Arghezi, A- Maniu, V. Voiculescu au în primul; rînd si cu : Prc- acest proces creator mii ca
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Cînd se spune:

„DECISIV ESTE EFORTUL PROPRIU!
GlNDURI EXPRIMATE LA ADUNAREA GENERALĂ A OAMENILOR 
MUNCII DE LA ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI GRELE BUCUREȘTI, 
GÎNDURI ALE PUTERNICEI ANGAJĂRI MUNCITOREȘTI PENTRU 

REALIZAREA PLANULUI

întreprinderea de mașini grele din Capitală este una dintre putinele unități economice din tară a cărei producție depinde în foarte mare măsură de modul în care este organizată munca în fiecare compartiment în parte. Această precizare, făcută de unul dintre vorbitori in fața adunării generale a, reprezentanților oamenilor muncii, arăta că producția întreprinderii este in mare parte integrată.Intr-adevăr, întreprinderea dispune de o puternică otelărie, de o forjă dotată cu utilaje de mare performanță, de o turnătorie modernă, de o secție specializată în tratamente termice, de secții și ateliere prelucrătoare cu mașini și utilaje de Înaltă performanță tehnică, de alte capacități care asigură funcționarea normală a acestei importante unități industriale a economiei naționale. Iată de ce, cînd se spune că hotărî- tor este efortul propriu pentru realizarea sarcinilor de plan, aici, motivele așa-zise obiective, greutățile generate de alții pot fi mai puțin invocate. Dar aceasta nu înseamnă că acest colectiv este lipsit de probleme. Există și aici greutăți în aprovizionarea cu unele materiale, șl în mod deosebit table, țevi, electrozi. Aprovizionarea neritmică cu asemenea materiale a pricinuit serioase dificultăți colectivului. Dar nu la aceste aspecte ne propunem să ne oprim în articolul de față. Tema analizei noastre este cu totul alta și ea vizează modul în care adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii a dezbătut, în lumina o- rientărilor șl indicațiilor de excepțională însemnătate formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în magistrala Expunere-program din noiembrie,, rezultatele obținute în anul 1988, măsurile care se au în vedere pentru îndeplinirea mobilizatoarelor sarcini de plan pe anul 1989.De la bun încenut se cuvine subliniat că la I.M.G.B., ca de obicei, în acest harnic și experimentat colectiv muncitoresc, recenta adunare generală a oamenilor muncii a fost ceea ce toată lumea se aștepta să fie : o amplă și profundă dezbatere muncitorească asupra modului in care trebuie să acționeze întregul colectiv, sub conducerea organizației de partid, pentru realizarea neabătută a planului pe acest an. Tonul dezbaterilor, a fost dat de darea de seamă, preZentătă’ ffd* ‘cStre tovarășul Ilie Virgil, președintele consiliului oamenilor mttfiiÎntreprindere, care a prezentat cu limpezime atît împlinirile, dar mai ales neajunsurile sau mai bine zis direcțiile în care trebuie să se acționeze pentru perfecționarea în viitor a activității. In acest sens, în darea de seamă se preciza : „Raportăm adunării generale că în anul 1988 am îndeplinit planul la producția-marfă, producția netă, productivitatea muncii, investiții și export, obținînd importante economii de energie electrică și combustibil. Rezultatele anului 1988 sint concretizate in finalizarea obligațiilor pentru unitatea nr. 1 și începerea livrărilor pentru unitățile nr. 2 și 3 destinate centralei nu- clearoelectrice de la Cernavodă, realizarea turboagregatului nr. 2 de 150 MW pentru Craiova, a trei tur- boagregate de 50 MW ; a presei de 8 00U tf pentru industria aeronautică, precum și în livrarea peste plan a, 638 tone utilaj metalurgic și 95 tone blocuri din oțeluri înalt aliate pentru matrițe. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem deschis, în mod critic și autocritic, că rezultatele obținute nu reflectă pe deplin potențialul uman și tehnic de care dispunem, al dotării și competenței colectivului nostru. Din analizele adunărilor pe secții și fabrici a rezultat că, pe lingă unele probleme de aprovizionare, principalele cauze ale neîmplinirilor noastre se datorează unui stil de muncă indulgent al unor cadre de conducere, slabei implicări a acestora în organizarea, urmărirea și conducerea producției".Avînd ca suport o dare de seamă cu un profund spirit analitic, critică și autocritică, din care nu au lipsit exemplele, vorbitorii, fără excepție, au făcut referiri directe la modul în care au muncit colectivele pe care le reprezintă, au prezentat măsurile adoptate pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an, care sint cu mult superioare celor de anul trecut. In cuvîntul său, cazangiul Stelian Mureșan, de la secția me- cano-sudură, spunea : „Actuala adunare generală constituie pentru noi toți momentul prin care trebuie să marcăm intrarea într-o nouă etapă, calitativ superioară, în care pe aceleași capacități trebuie să realizăm un volum mult sporit de produse. Nu aih să insist asupra rezultatelor obținute anul trecut, cu toate că ne-am îndeplinit toți indicatorii, ci am să mă opresc asupra unei singure probleme esențiale — modernizarea. Pentru că, trebuie spus, numai prin devansarea măsurilor cuprinse în programul de modernizare putem să realizăm utilajele destinate energeticienilor și partenerilor străini. Iar pentru noi modernizarea înseamnă să punem grabnic în funcțiune instalația de alicare și grun- duire și cele două camere curate. In ce ne privește, vom face totul pentru a realiza conform graficelor toate utilajele planificate. Pentru a- ceasta insă, solicităm sprijin din partea centralei în asigurarea cantităților de tablă, profile și țevi necesare".Cum este privită acțiunea de modernizare ? Cum Înțeleg proiectanții să se implice in materializarea programelor stabilite ? Care sînt efectele măsurilor inițiate ? Iată numai cîteva din problemele pe care le-a abordat in cuvîntul său inginerul Mihai Merlan, din cadrul secției proiectare I : „Așa cum ne-am angajat în fața conducerii de partid, am urmărit in mod deosebit reducerea ciclurilor de fabricație pentru produsele energetice. In acest sens, au fost revizuite toate tehnologiile, s-a analizat fiecare reper în parte. Putem raporta adunării generale că

STELIAN MUREȘAN cazangiu MIHAI MERLAN 
inginer

Cooperativa agricolă de producție din comuna Putineiu a realizat în anul 1988 la grîu și la orz cele mai mari producții din istoria unității, adică în medie peste 7 500 kg la hectar. Cu un an în urmă, adică în 1987, producțiile de orz și grîu au fost, de asemenea, foarte bune, deci recordurile unității din 1988 nu au fost întîmplătoare. Cit privește cultura porumbului, în 1987 cooperativa din Putineiu a fost distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare" pentru producția de 25 250 kg știuleți la hectar. Anul următor, a- dică în 1988, în condițiile unui an agricol secetos, producția de porumb a fost printre cele mai ridicate din județ. Producțiile mari obținute în sectorul vegetal în ultimul an au dus la creșterea averii obștești, la întărirea proprietății socialiste, de- monstrînd, acum cînd se împlinesc 40 de ani de la începerea procesului de cooperativizare, justețea politicii partidului nostru de transformare socialistă a agriculturii.In fața unor rezultate bune care situează unitatea printre cele fruntașe pe județ, în adunarea generală a cooperatorilor ar fi trebuit să se împartă multe laude. Și au fost apreciate, fără zgîrcenie. meritele multor oameni. Dar chiar la începutul dezbaterilor președintele unității, Gheorghe Breazu, spunea parcă cu un fel de reproș pentru munca lui și a tuturor că sînt cooperative în țară și chiar în județul Giurgiu, cu pămînt mai puțin fertil, care au realizat peste 8 000 kg grîu. „Și noi, cu pămîntul nostru, cu hărnicia și priceperea oamenilor, trebuie să ajungem la astfel de producții, chiar în acest an. Sînt rezerve mari încă nefolosite, dar sînt și ambiții mari care să pună în valoare potențialul pămintului, priceperea oamenilor. Marin Bădălău, membru cooperator din I960, este de mulți ani șeful fermei nr. 2 și are în

grijă o suprafață de pămînt de 1 030 hectare. Are știință cit un specialist. de vreme ce rezultatele muncii sale în conducerea fermei o confirmă. „Dacă noi n-am realizat mai mult la grîu, și în special la floa- rea-soarelui (deși producția a fost de 3 818 kg la ha), aceasta s-a în- timplat și datorită faptului că irigatul s-a făcut sporadic — din lipsă de apă in canale — și nu după

o gîndire economică realistă, conducerea cooperativei a pus în balanță și ceea ce s-a făcut bine, dar și neajunsurile care au frinat dezvoltarea mai puternică a unității. Vorbind sincer despre întreaga situație din cooperativă, intr-un moment de bilanț, oamenii au venit cu idei, cu soluții pentru- rezolvarea unor probleme cu care se confruntă.Față de rezultatele. în general, bune
Cu exigență și răspundere 

pentru noua recoltă
un plan care trebuia respectat. Astfel. am rămas, la dispoziția naturii, care nu ne-a fost prielnică. Și la fasole boabe, dacă irigam numai 50 la sută din suprafața cultivată, am fi realizat cu 50 la sută mai multă fasole. Uneori, stau și mă gin- desc cit de mari.au fost sumele pe care statul le-a . cheltuit cu îmbunătățirile funciare, și cit de puțin le folosim noi pentru a asigura producții mari și stabile. Va trebui ca anul acesta să folosim la maximum, așa cum cer tehnologiile, întregul nostru sistem de irigații".Cooperatorii din Putineiu. au discutat la modul cel mai concret de ce producția de soia a fost sub plan, de ce cultura sfeclei de zahăr, care are tradiție în comună, a oferit producții sub 30 de tone la hectar. Darea de seamă nu a ocolit neajunsurile. Cu

de la culturile de păioase și din legumicultura, activitatea din zootehnie și implicit realizările economice din acest important sector sint mult rămase în urmă. Nu s-a realizat planul la lapte cu aproape 300 litri pe cap de vacă. Nu s-au încheiat acțiunile de modernizare în zootehnie, iar asigurarea furajelor de calitate mai este încă o problemă. Șeful fermei zootehnice, tehnicianul Gheorghe Porumbița, a răspuns multor întrebări legate mai ales de ceea ce trebuie întreprins pentru rentabilizarea sectorului zootehnic, care are totuși rezerve de a aduce venituri cooperativei și implicit Îngrijitorilor de animale. în adunare s-a hotărit, între altele, o schimbare a modului de furajare a animalelor. Anul acesta vor fi scoase bovinele la pă- șunat pe o pajiște cultivată de 55

hectare din cadrul suprafeței destinate bazei furajere. Se vor cultiva 250 hectare cu porumb în cultură dublă pentru furaje. S-au semănat astfel culturile furajere incit să se asigure din primăvară, timpuriu, masă-verde pentru animale pini cind vor fi scoase la pășunat.Un loc aparte în dezbaterile adunării generale l-au acordat cooperatorii din Putineiu problemelor ce țin de respectarea strictă a ordinii și disciplinei, a principiilor care stau la baza organizării muncii in acord global. Au fost puși în discuție toți aceia care prin slaba lor participare la muncă, prin manifestările de indisciplină produc perturbații serioase climatului de muncă.Recentele măsuri adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., avînd drept scop perfecționarea sistemului de retribuire în acord global în cooperativele agricole, constituie și pentru cooperatorii din Putineiu o nouă dovadă a preocupării constante a partidului pentru creșterea continuă a producțiilor agricole și, pe această, bază, a nivelului de trai al țărănimii. obiective de cea mai mare importanță ale noii revoluții agrare. Acum, la Putineiu, cooperatorii se pregătesc pentru apropiata campanie agricolă de primăvară. Este de cea mai mare importanță ca pe baza’ concluziilor din adunarea generală să se rezolve toate problemele legate de organizarea muncii in acord global, pentru ca fiecare cooperator să știe ce are de făcut și cum va ft răsplătită munca lui, să dea dovadă de un înalt spirit de răspundere, ordine și’ disciplină în vederea realizării unor producții vegetale și animaliere tot mai mari, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare.
Petre CRISTEA

„în acest an in centrul atenției 
colectivului nostru trebuie să se 
afle finalizarea măsurilor de mo
dernizare a fluxurilor de fabri

cație".

„Ne angajăm in fața adunării 
generale ca fi în continuare să 
reducem ciclurile de fabricație la 

utilajele energetice". mina Leșu Ur

FANICA NICOLAE 
electrician

ȘTEFAN LAZAR 
inginer

sului, unitate care a- parține de Combinatul minier Gura Humorului, s-a consemnat zilele acestea uneveniment de producție deosebit : au fost terminate lucrările la puțul central nr. 7. situat în flancul nordic al zăcămîntului cuprifer. Punerea in funcțiune a noului puț permite optimizarea fluxului de transport al minereului și creșterea substanțială a productivității mpn- cii. De ce a fost necesară realizarea investiției ?— O dată cu adln-

etapă pînă la adinei- mea de 440 metri, ur- mînd ca în etapa a doua să ajungă pînă la adînclmea de 750 metri.In scopul micșorării duratei de execuție și a cheltuielilor de in-
slte și aplicate, prin hărnicia de care au dat dovadă, oamenii din brigada condusă de Mihai Acormoloaie. Tot in regie proprie au fost executate și lucrările de montaj și construcție a triajului.

sectorului transporturi. Desigur, fiind o premieră pentru unitate, în timpul realizării investiției au a- părut și o serie de probleme. Ele au fost însă rezolvate cu succes datorită unei co-
rile de tren care preiau și transportă minereul, iar la suprafață un turn cu două silozuri pentru înma- gazinarea producției scoase din subteran. Totodată, trebuie remarcat faptul că, deși

LA MINA LEȘU URSULUI:

O importantă lucrare de investiții 
a fost finalizată

„Vom urmări întronarea unui 
climat de muncă responsabilă, 
întărirea ordinii fi disciplinei in 
fiecare secție, atelier, la fiecare 

loc de muncă".

„tn prim-planul activității noas
tre trebuie să situăm reducerea 
consumurilor energetice, de com
bustibili, crefterea calității tutu

ror produselor executate".

cirea minei — ne spunea inginerul Traian Cazacu, director adjunct al unității — fluxul de transport în zăcămînt s-a complicat datorită faptului că atît minereul extras, cit și sterilul rezultat de la lucrările de pregătire urmau un traseu foarte lung,întortocheat, prin două-trei puțuri, pînă ajungeau la suprafață, Pentru eliminarea acestor inconvenien

*

>m reușit să reducem, ciclurile de fabricație cu 170 de zile la turbinele de 50 MW, cu 123 de zile la turbinele de 150 și 330 MW și preconizăm reducerea ciclurilor de fabricație cu 79 de zile la grupurile de 700 MW. Creșterea cu 40 la sută a planului pe acest an necesită din partea noastră, a proiectanților, eforturi susținute in vederea reducerii ciclurilor de fabricație, creșterii productivității muncii, reducerii consumurilor, astfel incit să realizăm sarcinile trasate colectivului nostru de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu";Așadar, dovedind un pronunțat spirit de răspundere față de buna desfășurare a activității în Întreprindere, participanții la dezbateri nu au ocolit neajunsurile existente în organizarea producției și a muncii, in îndeplinirea măsurilor cuprinse în Îirogramele de modernizare. Critici- e lor au fost însoțite de propuneri valoroase, menite să ducă la întărirea disciplinei, la scurtarea ciclurilor de fabricație a produselor, la ridicarea nivelului calitativ al produselor, la transpunerea în practică a tuturor acțiunilor și măsurilor cuprinse in programele de modernizare.„Tehnologiile de fabricație sînt bine stabilite, iar ciclurile de fabricație sînt bine gindite — sublinia in cuvîntul său maistrul Cornel Popescu, de la secția mecano-sudură grea. Singura problemă ar fi asigurarea bazei materiale la timp, in special a electrozilor și benzilor de sudură. In acest an, colectivul secției are sarcini deosebite atît la intern, cit și la export. Pentru a executa toate utilajele cuprinse în plan, trebuie să fim sprijiniți mai mult de furnizorii de materiale și în special de către metalurgie. Nu vreau să se înțeleagă că mut răspunderea în altă parte, dar trebuie înțeles că, oricît ne-am strădui, fără aceste materiale nu putem finaliza produsele planificate".în intervențiile lor, electricianul Nicolae Fănică, secretarul comitetului de partid din cadrul fabricii de utilaje complexe, inginerul Nicolae Iacob, șeful secției montaj turbine, s-au referit pe larg la problemele pe care colectivele din care fac parte le au de îndeplinit in acest an, la noile sarcini stabilite cu prilejul intîlnlrilor de lucru ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu membrii consiliului oamenilor muncii din Întreprindere. In acest sens, vorbitorii au insistat in mod deosebit asupra necesității soluționării unor probleme de ordin intern, subliniind cerința Întăririi ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă. întronării unui climat de muncă responsabilă, la nivelul cadrelor de conducere și la nivelul fiecărei echipe de lucru.O altă problemă deosebit de importantă pe care toți vorbitorii au ridicat-o în adunarea generală se referă Ia calitatea produselor. Și aceasta deoarece, deși ponderea rebuturilor și remanierilor a fost anul trecut mai scăzută decît în anii anteriori, nivelul calitativ al producției poate și trebuie să fie îmbunătățit. Așa cum au subliniat muncitorii Grigore Cîrjan, din compartimentul C.T.C. — laboratoare, șl Eugen Ciochinescu, din secția mecanică I, se impune ca fiecare mun

citor să acorde o atenție mai mare calității produselor. De asemenea, răspunderi însemnate revin maiștrilor, conducătorilor locurilor de muncă, tuturor celor care au datoria să vegheze permanent la calitatea producției, să asigure asistență tehnică pe toate schimburile. Totodată, este necesar să se treacă rapid la metode moderne de control, care sînt aplicate într-o mică măsură, aceasta și ca urmare a preocupărilor nu întotdeauna suficiente din partea compartimentului C.T.C.Sintetizînd preocupările constructorilor de mașini din această puternică unitate industrială, reprezentantul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini a conturat principalele direcții de acțiune pe acest an și care vizează finalizarea neîn- tirziată a echipamentelor și utilajelor pentru centrala nuclearoelectri- că de la Cernavodă. Vorbitorul a insistat asupra necesității înfăptuirii programelor de modernizare din toate fabricile întreprinderii, asimilării unor produse noi de înalt nivel calitativ, a creșterii gradului de integrare, a grăbirii punerii în funcțiune a noilor capacități de producție, a implicării mai directe a tuturor cadrelor tehnice din întreprindere căi de acțiune ce vor permite îndeplinirea sarcinilor deosebit de mobilizatoare pe care conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-a pus in fața acestui colectiv.Deosebit de eficientă in organizarea și desfășurarea adunării generale. in soluționarea unor probleme ce s-au ridicat s-a dovedit prezența în întreprindere a reprezentanților organelor locale de partid, ai centralei și ministerului de resort. Fapt ilustrat și de aprecierile și direcțiile de acțiune prezentate în adunarea generală din partea Comitetului municipal de partid București:
• Să se dea prioritate execuției 

utilajelor energetice, asigurindu-se 
ritmic execuția și livrarea Ia be
neficiari.

• Să se folosească la întreaga 
capacitate moderna zestre tehnică 
din dotare, in special mașinile cu 
comandă-program, care determină 
ritmul de producție.

• Să se devanseze punerea in 
funcțiune a capacităților de pro
ducție pentru echipamente energe
tice clasice și nucleare, precum și 
pentru cilindrii de laminoare.

• Să crească gradul de mecani
zare și automatizare a operațiilor 
tehnologice de sudare și prelu
crare.Dezbaterile din adunarea oamenilor muncii de la I.M.G.B. au pus în lumină hotărîrea fermă, dorința colectivului de aici de a realiza în acest an sarcinile trasate de conducerea de partid, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Propunerile formulate, sprijinul pe care organele locale de partid, centrala și ministerul de resort s-au angajat să-l acorde colectivului de aici oferă tot atîtea garanții că oamenii muncii de la I.M.G.B. își vor îndeplini în mod exemplar mobilizatoarele sarcini ce le revin in acest an.

Gheorghe IONITAFoto : Lucian Crișan

țul nr. 7, înțr-o primă
te a fost proiectat pu

vestiții, acesta a fost proipetat să fie realizat pe o porțiune de puț vechi. Astfel, la complexul de încărcare a minereului, timpul de realizare a fost redus la jumătate. La lucrările de mare complexitate, cum ar fi cele de supralăr- gire a puțului existent la un diametru dublu, și la cele de săpare a suborizontului de încărcare în schip, s-au remarcat, prin soluțiile tehnice gă-

Montarea cu forțe proprii a mașinii de extracție, de pildă, a determinat și o importantă economie de va-. Iută, nemăiapelindu-se la asistența tehnică a furnizorului extern. Și-au pus îfisă în valoare competența profesională lucrătorii din echipele de montaj conduse de maiștrii electromecanici loan Iancu, Petru Cojoc și Mihai Chirlac. precum și inginerul loan Cheiba, șeful

ordonări competente a activității de către in- ginerii-șefi de sectoare Vintilă Dobrescu și Mfhal Vasilovschl și a asistenței tehnice a proiectantului de specialitate -- Institutul de cercetări, inginerie tehnologică șl proiectări pentru minereuri neferoase Baia Mare.Puțul cuprinde o nouă casă a mașinii de extracție cu toate dotările necesare, un triaj pentru garnitu-

este nouă, modernă, mașinii de extracție i-au fost aduse îmbunătățiri prin, .introducerea televiziunii; cu circuit închis,, ceea ce permite o urmărire rapidă ă evoluției în1*'  cărcării în. șchip și a descărcării în buncă- rele de recepție a minereului.Ce avantaje prezintă punerea în funcțiune a noii lucrări ? Deoarece puțul este prevăzut cu mașină (troliu) de mare capa

citate și cu vase schip tip colivie, capacitatea de transport la o cursă crește de trei ori. Totodată, aceasta a permis sistematizarea și pe orizontală a transportului, prin colectarea minereului în- tr-un singur orizont șl scoaterea lui la suprafață printr-un, singur puț. Eficiența este deosebită dacă avem în vedere că înainte, datorită fluxului complicat, nu era rezolvată problema transportului minereului, iar la fiecare din cele trei puțuri prin care se făcea transportul erau necesari, la activitățile indirect productive, cel puțin 60 de oameni. Realizarea investiției a permis și sistematizarea transportului la suprafață, prin crearea legăturii directe între platforma puțului și tunelul Altihiș. mh'de este situat punctul de colectare a minereului pentru a fi transportat la Uzina de preparare Tarnița,
Sava BEJ1NARIUcorespondentul

BUZĂU : Livrări în avans 
la exportAcordînd o deosebită atenție pregătirii temeinice a producției acestui an hotărîtor al actualului cincinal, și în special celei destinate exportului, oamenii muncii de la întreprinderea de utilaj metalurgic Buzău au asigurat în acest an un început viguros întregii activități, sarcinile de plan fiind realizate ritmic, la un înalt nivel calitativ. Urmare a unei mai bune organizări a muncii, a asigurării la timp a necesarului de materii prime și materiale, a specializării unor secții și echipe pentru producția de export, acest harnic colectiv a reușit să realizeze și să livreze în devans partenerilor externi peste 500 tone de utilaj metalurgic, cu un grad înalt de complexitate tehnică. (Stelian Chiper).

VASLUI : Acțiuni 
de modernizare 

a producțieiUn obiectiv major al activității colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderile industriale ale județului Vaslui îl constituie, încă din primele zile ale anului, preocuparea susținută pentru înfăptuirea măsurilor din programele de organizare și modernizare a producției și introducerea operativă a noutăților tehnico-științiflce.— După ce, in anul recent încheiat, au fost realizate numeroase măsuri care au dus la obținerea unui spor de producție-marfă în valoare de 355 milioane lei și la reducerea cheltuielilor materiale cu 78 milioane lei — ne spune Constantin Dăniciuc, vicepreședinte al consiliului județean de control muncitoresc al activității economice și sociale — în perioada care a trecut din acest an au fost aplicate noi măsuri de modernizare, de o deosebită eficiență, care contribuie la sporirea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Astfel, la întreprinderea de rulmenți din Bîrlad au fost finalizate două linii automate de ștanțat colivii pentru rulmenți, la întreprinderea de elemente pneumatice și aparate de măsură din aceeași localitate — tra- ductorul de nivel cu cuplaj magnetic, destinat combinatelor chimice, la întreprinderea mecanică din Vaslui au fost asimilate în fabricație noi tipuri de reductoare industriale șl cuplaje hidraulice, iar la Fabrica de utilaj complex din Huși au început să se realizeze capetele de erupție pentru sonde și închiderile de coloană, care se a- daugă altor produse noi pentru industria extractivă. (Petru Necula).

Mica industrie si marea ei contribuție la înflorirea9 1
satului, a vieții locuitorilor săiAșa cum se știe, în înfăptuirea programului de organizare și modernizare a localităților rurale un rol însemnat revine dezvoltării unităților de industrie mică. Asemenea unități contribuie direct la valorificarea resurselor locale din fiecare zonă, oferă noi locuri de muncă, constituind o sursă importantă de venituri pentru cetățeni, acoperă diverse necesități de bunuri de consum sau pentru nevoile unor unități economice. Sînt adevăruri demonstrate pe deplin și in JUDEȚUL MARAMUREȘ, unde. s-au. înființat multe asemenea unități care aduc venituri substanțiale locuitorilor, constituind o prezență remarcabilă în profilul localităților. Astfel, in majoritatea cooperativelor agricole de producție, în cadrul consiliilor populare, precum și cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, s-au dezvoltat asemenea activități care valorifică atît resursele locale, cit și forța de muncă din zonă.Primul popas : Asociația economică iptercooperatistă cu profil industrial din Sighetu Marmației. care a luat ființă în urmă cu cincisprezece ani. împreună cu Vasile Bota, directorul asociației, ajungem în comuna Remeți. Ajci, legînd o veche tradiție, s-a trecut Ia punerea în, valoare a nisipului cuarțos. Mai mult, descoperindu-se vatra unei vechi fabrici de sticlă,” s-'a născut ideea construirii unui atelier de sticlă artizanală și menaj. După ciim era firesc, s-a pus problema forței de muncă, ce a fost recrutată dintre membrii cooperatori și trimisă' la specializare. Ba au venit spre sat și alți oameni, astfel că acum aici lucrează 150 de pricepuți sticlari, după cum o atestă rezultatele obținute. Anul trecut, valoarea producției-marfă la atelierul de sticlărie a fost de 15 milioane lei. Pentru satisfacerea cererilor beneficiarilor s-a trecut Ia diversificarea producției, astfel că în prezent se fac peste 40 de sortimente de sticlă artizanală și menaj, mult solicitată de populație.„Avem în zonă oameni harnici, foarte pricepuți în prelucrarea lemnului — ne spune directorul asociației economice intercooperatiste. Este suficient să amintesc că în satele Maramureșului sînt mulți săteni care-și fac singuri casele, porțile, le încrustează. Cu ajutorul lor am reușit să facem în cadrul unității un sector de prelucrare’a masei lemnoase, care include, pe lingă atelierul de debitare, secții de ambalaje și un atelier în care lucrează 40 de meșteri cioplitori, care dau lemnului, în buna tradiție a Maramureșului, valențe artistice deosebite.Avind în vedere forța de muncă existentă, dar și materia primă, a mai luat ființă un atelier de cioplit și

prelucrat rocile de andezit, unde lucrează 70 de încadrați pentru valorificarea superioară a acestor resurse, realizind produse solicitate în construcții de interes național. Dacă la înființare unitatea funcționa într-o moară veche, astăzi a reușit să-și asigure o bază proprie de producție, cu hale și ateliere, cu dotare de tip industrial. Dacă la început s-a plecat cu fonduri fixe în valoare de 555 000 lei, acum s-a ajuns la 35 milioane, devenind o veritabilă unitate de tip industrial, cu un rol deosebit pentru ridicarea nivelului de viață al locuitorilor de aici, pentru dezvoltarea și modernizarea localităților din această parte a țării.Aceeași fructuoasă activitate depune și asociația intercooperatistă din Baia Mare, care, pe lîngă lucrări de modernizări, reparații și investiții în fermele pomicole și zootehnie, are un sector puternic de exploatare a lemnului, din locuri greu accesibile, în zona ocoalelor silvice Băiuț și Tăuții Măgheruș. La fel — după cum ne informa Ion Hoban, directorul acestei asociații — ei dețin și o prioritate pe județ : un atelier de bobinat motoare electrice, în primul rînd pentru nevoile unităților agricole.Faptul că aceste activități au o căutare deosebită certifică în primul rind rațiunea pentru care au fost înființate: pentru a satisface nevoia de produse a cetățenilor, dar și pentru a presta lucrări unităților agricole. S-au creat, totodată, și numeroase locuri de muncă, multi oameni calificați s-au intors acasă, iar tinerii din sate au fost îndrumați spre calificare pentru a lucra în aceste unități ca buni meseriași, rămînînd și buni lucrători ai pămintului.Așa au procedat și cetățenii din Sălsig, comună situată în lunca Someșului, care au dezvoltat un puternic sector de împletituri din nuiele. Iscusința și priceperea celor din Sălsig constă și în faptul că cea mai mare parte a produselor sînt destinate exportului. Pentru a continua această activitate cu tradiție în zonă, au plantat cîteva hectare cu răchită nobilă, valorificînd cu precădere terenurile degradate din lunca Someșului. De a- semenea, cooperativa deține o balastieră, care livrează material pentru unitatea de prefabricate de la Ulmeni, pentru lucrări de îmbunătățiri funciare, ca și pentru diferite unități din împrejurimi care au obiective în construcție.Ce concluzii se pot trage din cele relatate ? In primul rind, aceea că acolo unde există preocupare și inițiativă pentru dezvoltarea micii industrii se găsesc soluții ingenioase, avantajoase. După cum sîntem informați de la direcția agricolă județea

nă, numărul cooperativelor agricole de producție care au dezvoltat mult sectorul micii industrii este în continuă creștere. De altfel, se poate afirma că în județul Maramureș s-a acumulat o experiență bună în această privință, care trebuie extinsă. Aceasta deoarece în același timp în județ mai există unități și consilii populare care nu manifestă nici un fel de preocupare pentru dezvoltarea industriei mici, socotind-o drept o activitate nerentabilă. Or, exemplele de mai sus dovedesc că o asemenea mentalitate este cu totul nejustificată.Iată de ce am considerat util un dialog cu specialiștii cu probleme de mică industrie și prestări servicii de. la nivelul județului. Intre aceștia, ing. Dumitru Ciucu, care răspunde de dezvoltarea industriei mici în cadrul direcției agricole județene, ne-a spus : „Pentru anul 1989 producția-marfă industrială va fi de 240 milioane lei, cu 11,4 la sută mai mult ca în anul precedent, iar prestările de servicii de 10 milioane lei. Pentru realizarea acestor indicatori, conform programului de măsuri stabilit de organele județene, în mod obligatoriu în toate unitățile agricole se vor înființa sectoare de producție și prestări de servicii. Se vor extinde carierele de piatră de la Remeți, Cernești și Barcut, treeîndu-se la producerea pe scară industrială a amendamentelor calcaroase cu conținut de magneziu, fiind mult solicitate pe terenurile din consiliile unice Tirgu Lăpuș și Copalnic Mănăștur. Din acest an se vor deschide noi cariere la Boiu Mare și Curtuiușu Mic pentru obținerea de roci ornamentale. Pentru folosirea forței de muncă, mai ales din rindul femeilor, care în zonele Lăpuș și Vișeu sînt neîntrecuta țesătoare, se vor organiza secții în cadrul cooperativelor din această parte, dar și activități cu munca la domiciliu. Pentru asigurarea de energie proprie pentru sectoarele de industrie mică se vor cons’trui micro- hidrocentrale în Suciu de Sus, Suciu de Jos și Groșii Tibleșului, precum și la Remeți, pentru nevoile atelierului de sticlărie".Iată, așadar, obiective care, alături de cele existente, vor contribui în mod hotărîtor Ia înflorirea localităților, la îmbunătățirea continuă a vieții locuitorilor județului. Așa cum bine se cunoaște — și experiența bună la care ne-am referit o confirmă pe deplin — unitățile de industrie mică constituie puternice elemente, puternice argumente ale dezvoltării și modernizării localităților rurale în țara noastră.
Gheorghe PARJAcorespondentul „Scinteil*

mari.au


SCINTEIA — marți 14 februarie 1989 PAGINA 3

Activitatea politico-organizatorică
— la nivelul exigențelor actuale 
ale dezvoltării economico-socialeîn această perioadă sînt in curs de desfășurare plenarele comitetelor județene de partid consacrate activității desfășurate_ de organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, perfecționării stilului și metodelor lor de. muncă, in lumina Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu prezentată marelui forum democratic din noiembrie 1988, pentru îndeplinirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, totodată ele fiind chemate să adopte măsurile ce se impun in vederea transpunerii in viață a tezelor, orientărilor și indicațiilor cuprinse in acest document de excepțională însemnătate teoretică și practică pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunisrh. La aceste plenare, alături de membrii comitetelor județene de partid, iau parte conducători ai organizațiilor de masă și obștești, factori de răspundere din întreprinderi industriale,, unități agricole, instituții social-culturale, comuniști din activul de partid.'Participarea directă a comuniștilor la analizarea și dezbaterea in cadru organizat a problemelor privind activitatea organelor și organizațiilor de partid, a stilului lor de muncă, a aspectelor economico-sociale, a tuturor problemelor legate de asigurarea bunului mers al uni

tăților și instituțiilor economice și sociale, de înflorire a localităților, a tuturor județelor, a întregii țări atestă cu putere caracterul profund democratic al vieții noastre politice și sociale. Este o realitate care confirmă cu deosebită pregnanță că de la Congresul al IX-lea al P.C.R., cînd în fruntea gloriosului nostru partid a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, partidul comuniștilor a devenit centrul vital al națiunii noastre, legat trup șl suflet de popor. Prin organizare, prin înaltă disciplină, prin largul spirit democratic și rigoarea științifică în care analizează etapele străbătute, rezultatele obținute și cauzele neajunsurilor ivite într-un domeniu sau altul, prin modul în care concepe, cu realism și cutezanță revoluționară, programele dezvoltării economico-sociale a țării, partidul nostru promovează neabătut ideile novatoare, căutarea căilor și soluțiilor menite să accelereze progresul continuu economic și social al țării, imprimind întregii vieți politice, economice și sociale dinamism, prospețime, spirit de angajare, de luptă revoluționară pentru împlinirea idealurilor de ridicare a patriei socialiste pe noi culmi de civilizație și progres.în climatul de efervescență creatoare generat de ideile și orientările programatice cuprinse în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, plenarelor comitetelor județene de partid le revine răspunderea să ana

lizeze in spirit critic și autocritic, constructiv, și rezultatele obținute in îndeplinirea planurilor și programelor de dezvoltare in profil teritorial, să tragă concluziile corespunzătoare, să pună in evidență experiența dobindită in organizarea și conducerea tuturor domeniilor activității economice și sociale, să contureze și mai clar roiul activ de conducător politic exercitat de organizațiile de partid, să jaloneze cu limpezime direcțiile prioritare în care vor acționa comuniștii, toți oamenii muncii in vederea înfăptuirii obiectivelor actualului plan cincinal, pentru a întîmpina cu rezultate deosebite cele două mari evenimente ale acestui an — Congresul al XIV-lea al partidului și cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă.Prezenți la plenare ale comitetelor județene de partid, redactorii noștri au reținut, din desfășurarea dezbaterilor, aspecte semnificative în abordarea problematicii economico-sociale, a perfecționării activității de conducere politică și a direcțiilor de acțiune pentru îndeplinirea in condiții cit mai bune a sarcinilor ce revin organizațiilor județene de partid. în cadrul rubricii de față vor 'fi prezentate aspecte ale dezbaterilor din plenare ale comitetelor județene de partid.

unitățile econo-cu mai la

Valorificarea potențialu
lui tehnico-material și uman 
la cote calitative superioa- r0 în rapoartele prezentate plenarelor de prim-secretarii comitetelor județene de partid au fost înfățișate succint rezultate obținute, in anul 1988. in multe domenii ale activității economico-sociale de oamenii muncii din aceste județe, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid. Astfel, în Prahova, județ cu un puternic potențial industrial, 90 de unități economice au îndeplinit și depășit sarcinile de plan la producția industrială cu aproape un miliard lei. Producția- marfă realizată, de mice din județ, în comparație 1987, a fost mare cu 7,2 sută, ceea ce înseamnă o creștere de 6.6 miliarde lei. în județul Brașov, in anul trecut s-au elaborat, finalizat și aplicat tie aproape 2 000 măsuri organizatorice. tehnice și tehnologice cu efecte importante in creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor materiale, îmbunătățirea calității produselor, reducerea importurilor și creșterea exportului, cu o eficiență economică in «valoare de peste 2,5 miliarde lei producție-marfă industrială. Rezultate bune au fost obținute la întreprinderile „Tractorul", „Hidromecanica", „Rulmentul", unde s-a trecut la organizarea pe baze moderne a unor secții și linii de fabricație vitale pentru producția de tractoare, turbosuflaAte și rul- 

în produc? și între consilii unice vecine. De a- semenea, rămineri in urmă s-au înregistrat în zootehnia unui important număr de unități din toate cele patru județe.în rapoartele prezentate și in numeroase participări la dezbateri s-a făcut o netă disociere a cauzelor obiective de cele subiective, care au generat aceste lipsuri. Combătin- du-se cu fermitate tendința unora de a justifica neimplinirile numai pe seama existenței unor dificultăți exterioare răspunderilor, dezbaterile nu s-au limitat la o evaluare critică, expozitivă a unor situații de __ _________ ______ _______ ______ v.   ! fapt, ci s-au formulat aprecieri, menți. Rod al politicii partidului de s?au făcut propuneri concrete de in- -________________ ______ lâturare a neajunsurilor. Evident,accentele puse pe un aspect sau altul au fost diferite, potrivit specificului fiecărui județ, neajunsurilor și neimplinirilor existente. Este, de aceea, demn de relevat faptul că pretutindeni caracterul constructiv al criticii și autocriticii și-a găsit ilustrarea in propuneri și adoptarea de măsuri preventive sau tive, în unul tonus încrederii și organizatorică a organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor de unități economice de a-și îndeplini sarcinile ce le revin. Astfel, plenara Comitetului județean de partid Brașov a cerut organelor și organizațiilor de partid să folosească deplin puternicul detașament de cadre tehnico-inginereștl de care dispune județul (aproape 15 000 în întreprinderile industriale. 2 600 în unități de cercetare și 380 în învă- țămîntul superior) la înfăptuirea programelor de perfecționare a organizării- muncii și modernizare a proceselor de producție, la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. la sporirea competitivității acestora pe piața externă. La rin- dul ei. plenara Comitetului județean de partid Prahova a pus accentul pe utilizarea eficientă a tuturor instalațiilor, mașinilor și utilajelor, îndeosebi în chimie și petrochimie, pe înlocuirea unor tehnologii învechite, mari consumatoare de materiale și energie. Plenara Comitetului județean de partid Giurgiu a relevat necesitatea sporirii preocupărilor organelor și organizațiilor de partid în direcția ridicării pregătirii profesionale a personalului muncitor. întăririi ordinii și disciplinei. Generalizarea rapidă a experienței pozitive. folosirea corespunzătoare a fondului funciar, aplicarea în toate unitățile agricole a tehnologiilor avansate, asigurarea bazei furajere în zootehnie și altele sînt tot atîtea direcții de acțiune preconizate de plenara Comitetului județean de partid Ialomița in vederea creșterii producției vegetale și măsura obiectivelor agrare.
îmbunătățirea 

de conducere 
esențială a întăririi 
citații de acțiune a 
nizațiilor de partid. °

dezvoltare armonioasă a. tuturor .zonelor țării. tînăra IifduSiri!S''ă 'jud'di " țelor Giurgiu și Ialomița și-a confirmat și anul trecut vigoarea sa. Astfel, colectivele de oameni ai muncii din unitățile industriale ale județului Giurgiu au îndeplinit planul pe 1988 la producția-marfă în proporție de 102.1 la sută, înregistrînd față de anul 1987 o creștere de peste 15 la sută. In industria județului Ialomița, planul la producția-marfă a fost realizat în proporție de 100,7 la sută, întregul spor de aproape 720 milioane lei fiind obținut în principal pe seama creșterii productivității muncii. In județele Ialomița și Giurgiu, anul trecut au fost obținute în agricultură cele mai bune rezultate din istoria lor. Recolte-record la producțiile de grîu; orz și porumb au fost realizate în cooperativele agricole de producție din comunele Smirna, Gheorghe Doja, Drăgoiești, Țăndărei, Gîrbovl (județul Ialomița) și din cornunele Braniștea, Călugăreni, Tomulești, Putineiu și Greaca (județul Giurgiu).Sînt toate acestea argumente care atestă viabilitatea strategiei dezvoltării economico-sociale, elaborată de partidul nostru. Este demn de remarcat faptul că, în abordarea problematicii economice, politice și sociale, atit rapoartele prezentate, cit și marea majoritate a intervențiilor din aceste plenare au avut drept model analiza realistă, profund științifică a stadiului de dezvoltare a societății noastre întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistrala Expunere prezentată înaltului forum democratic. In acest excepțional document. secretarul general al partidului dă expresie deosebit de clară fundamentului principial, partinic al conceptului de critică și autocritică revoluționară atunci cînd, punînd într-o riguroasă logică dialectică raportul dintre scop, posibilități și mijloace, ajunge la concluzia că țelurile propuse, concretizate în planurile și programele de dezvoltare' econo- mico-socială corespund posibilităților poporului nostru, așa cum o demonstrează succesele obținute pînă acum în construcția socialistă, dar că in folosirea deplină a potențialului uman și material de care dispune socie- tateh noastră se manifestă încă neajunsuri pentru eliminarea Cărora este imperios necesară inițierea unui amplu proces de perfecționare în conducerea și organizarea tuturor domeniilor de activitate economico-socială. în acest spirit. în plenarele comitetelor județene de partid Brașov și
cinema

q De ce are vulpea coadă : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 10,45; 12,45; 
15; 17,15; 19,30, GLORIA (47 46 75) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Muzica e viața mea : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15;.17; 19
• Expediția : LIRA (31 71 71) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Primăvara bobocilor : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Evadarea : POPULAR (35 15 17) — 
15; 17; 19
e Expediția: ARTA (213186) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
© Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
© Sonata Kreutzer: LUMINA (14 74 16)
— 9; 12; 15; 18.
© Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9’ IV; 13
@ Garda drapelului : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13; 15;“ 17; 19
e Moștenire cu bucluc EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9: 12; 15; 18, FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 15; 18

fost scoase In evidență oPrahova auseamă de neîmpliniri în activitatea industrială. Deși rezultatele au fost superioare față de anul precedent, in 1988 nu a fost îndeplinit planul la producția industrială, la producția fizică și la export. Au fost înregistrate > restanțe și în domeniul investițiilor.De asemenea, în unele întreprinderi s-au manifestat neajunsuri importante în ceea ce privește îndeplinirea indicatorilor de eficiență, depășindu-se planul la consumul de metal și de combustibil convențional.Cu toate rezultatele obținute. In agricultura județelor Giurgiu și Ia® lomița — așa cum s-a arătat la plenarele comitetelor județene de partid respective — există diferențe mari de producție între unitățile din același consiliu unic agroindustrial

corec-condițiile menținerii de muncă ridicat, ale In capacitatea politică

animaliere, pe noii revoluții
activității 

cerință 
capa* * 
orga- conclu-

• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Ploșnița — 18; (sala Amfitea
tru) : Torquato Tasso — 18; (sala
Atelier) : Act venețian — 18
• Filarmonica „George Enescu” 
(15 68 73, Ateneul Român) : „Comori 
camerale-. And a petrovici — vioară,

• Chir ița In lași t STUDIO (39 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17; 19, MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Loma : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19
• Sacrificiul suprem : FERENTARI 
(80 49 85) — 14.30; 16,45; 19
• Pădurea de mesteceni : COTRO- 
CENI (81 68 88) — 15; 17; 19
• Sora 13: PACEA (71 30 85) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Zece negri mititei : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12; 15; 18
• Călătorie peste mări : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12,15; 15.30; 18,45, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 12,15; 13,30; 18,45

teatre 

dentă ilustrare a creșterii rolului conducător al partidului, a eficienței activității desfășurate de organele și organizațiile de partid o constituie măsura in care sint îndeplinite sarcinile ce le revin acestora din planurile și programele țării, din legile statului — un imperativ de o deosebită importanță, pus cu pregnanță in evidență de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Această idee a străbătut ca un fir roșu intreaga desfășurare a dezbaterilor din plenarele comitetelor județene de partid la care se referă relatarea de față, evidențiindu-se a- cele forme și metode de muncă care asigură cuprinderea, abordarea și soluționarea cu maximă operativitate și răspundere a tuturor problemelor ce se ivesc intr-un domeniu sau altul. In acest sens, biroul și secreta-

riatul Comitetului județean de partid Brașov au organizat in mod frecvent analize la fața locului — cum au fost cele inițiate la întreprinderile de autocamioane si de tractoare. Combinatul chimic Făgăraș sau întreprinderea forestieră de exploatare și transport — cu prilejul •cărora o atenție deosebită a fost acordată realizării indicatorilor de plan, creșterii producției destinate exportului, îmbunătățirii calității produselor, desfășurării acțiunii de organizare și modernizare a proceselor de producție.In plenara Comitetului județean de partid Prahova s-a subliniat importanța activității colectivelor de in- ■drumara . sprijin și control»-;-epn<iusg de membrii biroului, care sint trimise pe marile platforme industriale, in întreprinderi și instituții, unități agricole pentru a imprima un stil de muncă dinamic și concret organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, organismelor democrației muncitorești-revoluționare, in vederea mobilizării oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor economice. Membrii biroului Comitetului județean de partid Ialomița — s-a arătat în plenara acestuia — au fost repartizați pe culturi, iar fiecare activist de partid răspunde de o unitate a- gricolă pe durata întregului an, so- luționînd cu oamenii muncii din unități problemele ce se ridică in procesul de producție. La plenara Comitetului județean de partid Giurgiu s-a relevat importanța care se acordă îndrumării organelor și organizațiilor de partid din județ pentru a asigura o mai bună planificare și organizare a muncii, îmbinarea problemelor curente cu cele de perspectivă, repartizarea judicioasă a forțelor și exercitarea unui control eficient.In plenare a fost relevată activitatea politico-educativă desfășurată de organele și organizațiile de partid, de ceilalți factori educaționali pentru cunoașterea temeinică șl transpunerea neabătută in viață a hotăririlor de partid și legilor țării, a tezelor, orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reali- zîndu-se o mai strinsă legătură între problemele generale ale construcției socialiste și sarcinile concrete ce revin județelor respective.O atenție deosebită a fost acordată creșterii răspunderii personale a comuniștilor, a cadrelor cu funcții de răspundere in organele de partid și de stat. La plenara Comitetului județean de partid Brașov a fost combătută cu fermitate poziția unor cadre cu funcții de răspundere, în activitatea cărora a devenit o obișnuință ca, ori de cite ori sînt criticați, să-și recunoască lipsurile, să-și facă o severă autocritică, să-și ia angajamente formale, de vreme ce stările de lucruri pentru care au fost criticați nu se îndreaptă. Unele cadre din conducerea direcției agricole județene se angajează, an de an, să asigure înfăptuirea măsurilor necesare pentru redresarea sectorului zootehnic, dar, in fapt, la sfîrșitul
Nicolae I.lcarcț — pian. Program 
Franz Schubert — II *
• Opera Română (1x18 57) : Aida 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Casa 
cu trei fete — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
Privind In jur cu ochi fără lumină 
— 18; (sala Grădina Icoanei, 11 95 44): 
A treia țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Astă-seară 
stau acasă — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și femeile — 19
• Teatrul de comedie (18 64 60) : 
Pețitoarea — 18
• Teatrul „Nottara- (59 31 03, sala 
Magheru) : Intr-o dimineață — 18
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Vlcna — 18
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Tempo, 
tempo — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română- (13 13 00 : Dacă e marți, e 
spectacol — 18
• Teatrul „Ion Creangă- (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada șl cei 7 pitici — 15
• Circul București (10 41 95): „Stelele 
circului- — 18.30

fiecărui an găsesc alte scuze pentru nerezolvarea situației. Tot aici a fost criticat faptul că unele organe și organizații de partid neglijează in ultima vreme practica statornicită ca, la ședințele de comitet, de birou • sau secretariat, in plenarele sau adunările organizațiilor de bază, cadrele cu funcții de răspundere să raporteze periodic în legătură cu modul în care-și îndeplinesc răspunderile și atribuțiile încredințate.Marea majoritate a participanților care au luat cuvîntul la aceste plenare au abordat cu maturitate politică, cu un ascuțit spirit critic și autocritic problemele muncii de partid, ale activității desfășurate de colectivele de muncă. Tovarășii Octavian Căpitanu, directorul întreprinderii „Tractorul", și Adrian Cio- boiu. prim-secretar al Comitetului municipal de partid au că nu în tiunea de modernizare urmărește rezolvarea pro- de fond ale pro- plenara Comitetului

Brașov, criticat faptul unele cadre au inteles nici prezent că ac-
in primul rînd blemelor mari, ducției. La județean de partid Ialomița luările de cuvint au însemnat un veritabil raport comunist din partea unor cadre de partid și de stat despre modul cum și-au onorat sau nu atribuțiile cu care au fost învestiți (tovarășii Anghel Mircea Dan. președintele C.A.P. Grindu, Gheorghe Mandu, directorul asociației economice intercooperatiste de creștere a taurinelor „Scînteia", Vasile Berbece!, secretar al comitetului jude- țe'an de partid» - și -alții). La necesitatea creșterii răspunderii comuniștilor, care, in orice funcție s-ar afla, trișbuie,(șă.4ea do.va.dă de înalță. Prin- . cipiăfitate și să militeze cu toată hotărîrca, împreună cu colectivele in care lucrează, pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru realizarea programelor de dezvoltare economi- co-socială a țării, s-au referit. In plenara comuniștilor prahoveni, printre alții, tovarășii Nicolae Bucura, secretarul comitetului de partid de Ia întreprinderea „1 Mai“. Gheorghe Dan, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Plopeni, Ion Constantin, inginerul-șef al C.A.P. Gherghița, Constantin Aldescu, directorul trustului de foraj-extracție Boldești. De asemenea, în cadrul dezbaterilor plenarei Comitetului județean de partid Giurgiu, tovarășii Pavel Marin, secretarul comitetului de partid de Ia întreprinderea de construcții de mașini și utilaj greu, Gheorghe Nițu, directorul I.A.S. Mi- hăîlești. Constantin Corbu, președintele C.U.A.S.C. Bucșani, Elena Savu, secretara comitetului de partid de la întreprinderea textilă „Dunăreană", și-au exnrimat opiniile critice față de activitatea organizațiilor de partid din care fac parte, față de propria activitate. Evident, critlcile formulate atit în rapoartele prezentate. cit și in intervențiile partici- panților se vor dovedi constructive numai dacă ele vor fi urmate de înlăturarea grabnică și totală a lipsurilor și neajunsurilor semnalate.Plenarele au adoptat ample programe de măsuri pentru întărirea capacității politico-organizatorice a organelor și organizațiilor de partid, pentru perfecționarea stilului și metodelor lor de muncă în vederea punerii depline In valoare a resurselor de care dispun. Participanții la plenare au dat expresie hotărîrii de a perfecționa radical stilul și metodele muncii, de a îmbunătăți activitatea politico-organizatorică in vederea mobilizării tuturor comuniștilor, a oamenilor muncii la realizarea sarcinilor actualului an al cincinalului, în înfăptuirea programelor adoptate, pentru a intimpina cu rezultate deosebite XIV-lea al P.C.R. și aniversare a actului23

Congresul al cea de-a 45-a istoric de laAugust 1944.
Constanfin 
Alexandru 
Petre CRISTEA

VARVARA 
PINTEA

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 februarie, ora 20—17 
februarie, ora 20. In țară : vremea va 
fi in genera] închisă. Se vor semnala 
precipitații predominant sub formă de 
ninsoare pe arii extinse în vestul, cen
trul, nordul și nord-estpl țării și pe 
alocuri în rest. Vîntul va prezenta 
unele intensificări în nord-estul țării 
pînă la 55 km pe oră și la munte pină 
Ia 90—100 km pe oră. Temperaturile 
maxime, diurne, se vor situa între mi
nus 2 și plus 7 grade, iar cele minime, 
nocturne, între minus 7 și plus 2 grade 
mai scăzute în ultima noapte. Izolat, se 
va produce polei în vestul și nordul 
teritoriului. în București : vremea va 
fi în general închisă și, temporar, în 
prima parte a intervalului, vor cădea 
precipitații ' slabe, mixte. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile maxime, diurne, se vor situa în
tre 2 și -6 grade, Iar minimele, nocturne, 
între minus 3 șl zero grade.

CONSTANȚA : Spații 
comerciale și de servicii 

pentru populațieîn numeroase localități din județul Constanta au fost înființate noi unități prestatoare de servicii, s-au amenajat. într-un stil modern. în deplină concordantă cu cerințele populației, spatii comerciale adecvate. Numai in municipiul Constanța, anul trecut s-au deschis peste 20 de noi unităti comerciale și de prestări servicii. Si în acest an. rețeaua comercială va fi extinsă în întreg județul cu noi și reprezentative unităti. Iată două exemple : in orașul Năvodari, la parterul unor blocuri au fost amenajate, noi unităti prestatoare de servicii, iar la Medgidia au fost deschise trei noi: magazine, unul dintre ele fiind amplasat în „Cartierul cimen- tiștilor", al lucrătorilor de la Combinatul de lianți și azbociment din localitate. (Lucian Cristea).

Alianța muncitorească-târâneascâ, forța hotârîtoare 
a dezvoltării procesului revoluționar

(Urmare din pag. f)nomiei naționale a asigurat dezvoltarea accelerată, în ritmuri înalte a celor două domenii, a așezat noi temelii pentru întărirea alianței muncitorești-țărănești, pentru strinsa conlucrare dintre cele, două clase fundamentale ale societății noastre, însăși imaginea pe care o prezintă astăzi cele două domenii, mutațiile și transformările intervenite sint profund ilustrative pentru atenția de care s-au bucurat in strategia generală a dezvoltării țării aceste ramuri fundamentale ale economiei națio? nale. Citeva date sînt concludente. Producția de cereale s-a ridicat la circa 30 milioane tone anual ; sistemele de irigații se întind pe o suprafață de aproape 4 milioane hectare, s-au inițiat vaste lucrări de imbunătătiri funciare, valoarea producției agricole în venitul național a sporit continuu. Datorită progreselor realizate in desfășurarea procesului de industrializare, in dotarea agriculturii cu o sistemă largă de mașini de înalt randament, a mecanizării unor serii întregi de lucrări, ponderea țărănimii in ansamblul populației ocupate a scăzut. Dar acest proces de diminuare cantitativă a fost compensat de profunde transformări calitative, intervenite în munca și viața agricultorului. Elocventă in această privință este creșterea considerabilă a numărului de specialiști, a calificării celor ce-și desfășoară munca în agricultură. în peisajul satului au apărut profesii noi, cei ce lucrează in zootehnie sau în alte sectoare ale agriculturii au o cu totul altă pregătire.Satul ca atare are altă înfățișare. In mediul rural construindu-se în anii socialismului circa 3 milioane locuințe noi, multe din ele cu un confort ridicat, identic cu cel .de la oraș.Dacă se au In-;vedere și transformările radicale intervenite în felul de a munci, in pregătirea. în nivelul de trai, al clasei muncitoare, atunci apare limpede că tn constelația de valori șl interese ale celor două clase sociale principale s-au produs noi apropieri, iar concordanta intereselor lor generale se afirmă și mai puternic. S-a dezvoltat o adevărată conștiință a interdependentei dintre toate sferele vieții sociale, cu deosebire a celor dintre industrie șl agricultură. Astăzi fiecare agricultor știe că performanțele propriei sale munci depind și de calitatea activității desfășurate în industrie. așa cum muncitorul de la oraș știe că nivelul lui de viată este puternic influențat și de calitatea activității din agricultură, de promptitudinea livrărilor la fondul de stat. Se poate aprecia că, fără a nega o serie de interese și preocupări specifice care tin de interesele și valorile particulare ale clasei respective, anii construcției socialiste au dezvoltat în rîndul clasei muncitoare și al țărănimii conștiința puternică a responsabilității comune fată de progresul economic al țării tn ansamblu. Temeiurile economice ale alianței au determinat și generat, in timp, nu numai o apropiere și îngemănare de interese, ci și o adevărată transformare în modul de gîndire și înțelegere, transformare care are in centrul său ideea că prosperitatea cetățeanului depinde de cea a colectivului din care face parte, a acestuia de cea a unității, a ramurii, a întregii economii naționale.
PATRIOTISMUL ARTEI

(Urmare din pag. I)tusenko sint mai întii profund naționali in opera lor. Forța națională a literaturilor se desfășoară azi pină și in ordine continentală. Așa-zisul miracol sud-american. cu coloane solide în Neruda. Asturias, Thereza Leon și. firește, Borges, ce] asiatic, cel african cu palmaresuri la marile premii ale lumii, inclusiv Nobel-ul, dovedesc limpede care este șansa universală a marilor literaturi naționale. Mă întreb care este, atunci, șansa operelor fără conștiință națională din țările și continentele respective 7 Care sint ele, cum se numesc și care sînt autorii lor ? Nu cumva un lucru similar se petrece, sau s-ar putea petrece, și la noi ? Căci toate literaturile solide, sănătoase, cu idealuri naționale limpezi refuză imitația ca pe un plagiat deghizat.Poezia patriotică se iluminează și din acest tablou universal, larg desfășurat pe toate continentele. Nu se poate ieși in universalitate decit, cum s-a spus, pe poarta națională și încă nici aceasta nu e de ajuns. Trebuie prin traducere să impui „o valoare, o culoare națională fermă".Am numit intenționat, printre Nobel-i reali și cei posibili, o seamă de comuniști și de alti scriitori angajați, din alte orientări politice de stingă nu numai pfen- tru că sint comunist și reprezint filozofia politică a partidului meu. ci și fiindcă viata validează opera angajată, și nu opera care ignoră superior realitatea politică și socială Cititorul, la orice sondai de opinie publică, din tară sau de peste hotare, nu va opta decit pentru opera cu un bogat conținut de sentimente și idei.Poezia patriotică iși deschide si

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaDorim să vă adresăm mulțumiri cordiale pentru condoleanțele transmise in urma încetării din viață a tovarășului jozef Cyrankiewicz, fost președinte al Consiliului de Stat și președinte al Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Polone.Cuvintele dumneavoastră de compasiune constituie pentru noi dovada prețuirii memoriei celui dispărut, care a adus o contribuție importantă la dezvoltarea prieteniei șl colaborării multilaterale dintre țările noastre.

WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-Secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

MIECZYSLAW RAKOWSKI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

în acest sens, o importantă deosebită se acordă funcționării la parametri optimi a organelor colective de conducere in aceste ramuri de bază, ca și in întreaga viață socială, de la nivelul unității pînă la cel al ministerelor și organismelor de sinteză. Răspunderea este resimțită, interpretată. înțeleasă nu numai prin intermediul propriilor interese, preocupări, valori, ci și prin cel al intereselor, valorilor celorlalte grupuri sociale, ale societății in ansamblu. Clase care au susținut principalul efort în dezvoltarea continuă a tării în anii .socialismului, muncitorimea și țărănimea, mai unite decit oricînd, simt astăzi răspunderea istorică față de dezvoltarea generală a României, răspunderea pentru prosperitatea, pentru viitorul ei.Elemente deosebit de Importante ale alianței muncitorești-țărănești sînt reprezentate astăzi și de perspectivele de dezvoltare a țării cuprinse in documentele programatice ale partidului nostru, în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la forumul democratic din noiembrie anul trecut. Atit industria, cit și agricultura dispun de numeroase programe de dezvoltare, care deschid generoase perspective muncii și activității in domeniile respective. în- cercind o analiză a factorilor care au determinat stabilirea unor asemenea niveluri ridicate de producție, apare limpede că aceste cerințe decurg din necesitatea obiectivă de a înfăptui progresul mai rapid al acestei ramuri, în pas cu dezvoltarea accelerată a industriei, de a asigura satisfacerea în bune condiții a tuturor necesităților societății noastre, de a valorifica posibilitățile reale ale agriculturii, de a obține producții mult mai mari — cu alte cuvinte, de a înfăptui noua revoluție agrară.Sarcini la fel de mobilizatoare exprimate în creșterea producției, ridicarea nivelului calitativ și de competitivitate, în scăderea considerabilă a consumurilor a formulat conducerea partidului și în domeniul industriei..Firește, înfăptuirea acestor perspective generoase de dezvoltare implică în primul rînd o transformare calitativă a felului de a munci, de a conduce și organiza activitatea, instaurarea unei discipline riguroase față de îndeplinirea sarcinilor de plan in ambele ramuri economice. Pe îndeplinirea exemplară a planului, în special a producției fizice, statul contează în asigurarea resurselor materiale necesare înfăptuirii programelor de dezvoltare a economiei naționale. Tocmai de aceea disciplina de plan trebuie să fie lege pentru absolut toti oamenii muncii de la orașe si sate.Cum s-a subliniat în documentele partidului, economia noastră se află în plin proces de dezvoltare intensivă, Calitativă. Tocmai de aceea, un element esențial al întăririi alianței muncitorești-țărănești este răspunderea pentru calitatea produsului livrat. Nu este deloc neimportant dacă un tractor funcționează ireproșabil ani de zile sau necesită reparații după un timp scurt de folosire. Așa cum are mare importanță dacă produsele agricole sînt livrate la fondul centralizat sau la fondul pieței in cantitatea, gama sortimentală și calitatea corespunzătoare. De cea mai mare actualitate se dovedesc a fi dezvoltarea răspunderii pentru lucrul temeinic făcut. eliminarea mentalității potrivit căreia fiecare muncește doar pentru
de aici un evantai al destinului. Ancorată frumos și etern în timpul și spațiul național, angajată necontenit istoriei și societății salâ. subliniindu-le. creată în spiritul filozofiei sale politice, poezia este, ipso facto, politică și partinică. Un comandament continuu o ridică pe verticală, aidoma desfășurării cosmice a „Mioriței" și „Luceafărului", aidoma „Mâiastrei" și „Cio- cirliei" — tendință spre înălțimi. George Căllnescu. după ce pano- ramase întreaga istorie a literaturii românești. își lumina capodopera cu un capitol atotcuprinzător, numit „Specificul național". Or, acest specific national se constituie și din conștiința națională a scriitorilor. Conștiință bine marcată, de Ia testamentul Văcărescu- lui, cu creșterea limbii și cinstirea patriei, la odă armatei române a lui Cirlova, apoi la poemele bardului de la Mircești. la poetul național Eminescu, la Coșbuc, care a fost suflet în sufletul neamului său, la Goga, Cotruș, Beniuc și așa mai departe. Modernismul a intrat la noi prin filtruri tradiționaliste (Arghezi, Blaga. Pillat. Voiculescu. A. Maniu). Tradiția statornicește și azi legăturile intre sufletul creatorului și al cititorului și va statornici mereu acest procesfrumos, familiar, cald și cu a-mintire. Exercițiile gratuite rămingratuite așa cum sint aprioric.Meditațiile grave și sublime la destinul tării rămin și ele tot in tiparele lor de dinainte concepute. Firește, in limita valorii. Nonvaloarea veștejește și in stingă, și in dreapta, totul.Dar peste tot si .toate există jubilarea. exaltarea de a scrie despre tară și oamenii ei. despre cei ce ne iubesc și-i iubim, despre cititorul nostru, despre rîul și ramul din fata ochilor noștri și din con- știinta noastră națională. 

el, interesindu-1 mai puțin care sint parametrii tehnici și calitativi ai produsului livrat unei alte unități. Așa cum a dovedit întreaga experiență a construcției socialiste, nivelul de trai al clasei muncitoare, al țărănimii, al tuturor categoriilor sociale crește numai prin dezvoltarea permanentă a proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, nrin armonizarea intereselor proprii cu cele ale întregii populații, in cadrul efortului general de ridicare a bunăstării întregului popor.Sarcinile mari care revin în anul acesta și în cincinalul următor atît agriculturii, cit și industriei, construcțiilor, transporturilor, tuturor ramurilor economiei aduc la ordinea zilei cerința primordială a aplicării consecvente a cuceririlor științei și tehnicii. Asemenea procese complexe, cum ar fi înfăptuirea noii revoluții agrare, modernizarea, trecerea la o nouă calitate în toate domeniile de activitate, beneficiază și trebuie să beneficieze în continuare de suportul durabil oferit de știință, de aplicarea rezultatelor cercetării în toate laturile muncii agricole și industriale.O asemenea cerință ridică exigențe cu totul noi în planul pregătirii profesionale și politice, proces ce grăbește apropierea dintre munca agricolă și cea industrială , estom- pînd diferențele tranșante ce le separau altădată și contribuind la împletirea intereselor care stau la baza alianței muncitorești-țărănești. la asigurarea unor premise majore pentru formarea poporului muncitor unic — obiectiv de perspectivă a evoluției noastre sociale, a omogenizării societății.Bazată pe elemente de natură obiectivă, pe legitățile construcției noii societăți, în ultimă instanță pe proprietatea socialistă, de stat și cooperatistă, alianța muncitoreas- că-țărănească — importantă forță a progresului societății .noastre. — își trage seva și dintr-o serie de factori da natură subiectivă. între care la loc de frunte se slt uează conștiința intereselor politice, economice și sociale comune ale celor două clase fundamentale ale societății noastre, participarea activă, responsabilă a fiecărui cetățean la soluționarea calitativ nouă a problemelor pe care le ridică dezvoltarea societății noastre în stadiul său actual și în perspectiva istoriei.
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19,00 Telejurnal
19,25 Să trăim șl să muncim în spiritul 

normelor eticii și echității socia
liste. Răspunderea opiniei publice. 
Documentar

19,45 Industria — programe prioritare. 
Dezvoltarea bazei de materii pri
me și energetice

20,05 Teatru TV (color). „Ciuta*  de Vic
tor Ion Popa. în distribuție : Ma
riana Buruiană, Margareta Pogo- 
nat, Valeria Seciu, Petre Gheor
ghiu, Dragoș Pîslaru, Mitică Po
pescu, Dan Condurache, Cornelia 
Pavlovici. Regia artistică : Olimpia 
Arghir

21,30 Idei în acțiune. Perfecționarea — 
componentă de bază a strategiei 
dezvoltării

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Informații sportive 
COMPETIȚII ÎN CADRUL 

„DACIADE1”Finale ale campionatelor de tir• Trăgătorii fruntași în probe cu aer comprimat și-au disputat titlurile de campioni la poligonul Dinamo din Capitală. Probele de pistol, cu care s-a încheiat competiția, au furnizat întreceri interesante (atît în cele trei manșe preliminare, cit și în finalele propriu-zise). La seniori și senioare, succese scontate ; Sorin Babii (Steaua), cu 1 843,8 p ; respectiv Anișoara Matei (Olimpia București), cu 1 233,7 p), cu mențiunea că in timp ce campionul nostru olimpic la pistol liber a intrat in finală cu un avans confortabil (asigurat in cele trei manșe), Anișoara Matei a început seria „focurilor" din finală cu același punctaj ca și di- namovista Ana Buțu. asigurîndu-și succesul o dată cu „focurile" 3 și 4, cind a realizat 10,5 și 10,4, față de numai 7 și 9,3 ale dinamovistei. Specialiștii sint de părere câ rezultatul general reușit de Sorin Babii in manșa a doua (587 p) constituie o bună performanță, promițătoare pentru noul sezon competițional. Victoria. la junioare a revenit Ilenei Mvreșan (U.T. Arad) cu 1 106 p, iar la juniori lui I. Raicea (Steaua) cu 1 683 p.• Finalele la tir cu arcul pe teren acoperit au avut loc in sala I.M.F. din Tg. Mureș. Și in acest caz a fost vorba de o dublă reușită : o foarte bună organizare (asigurată de I.M.F. și asociația sportivă Voința Tg. Mureș) și rezultate valoroase, de talie internațională. Secretarul federației de tir, Vasile Vintilă, remarca pasionanta dispută pentru titlu dintre Diana Nicolaescu (Olimpia București) și Marina Prelipceanu- Moloce (Carpati Gălănești-Suceava) care au terminat întrecerea cu a- celași număr de puncte (1 110) — victoria a revenit Dignei Nicolaescu. cu mai multi „decari" (70) față de Marina Moloce (37) — și faptul că Victor Stănescu (Metalul Plopeni) a dominat net întrecerea seniorilor. Pe echipe, locul întîi la feminin : Olimpia București, iar la masculin : C.S.M. lași. (I. Dumitriu).
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ORIENTUL MIJLOCIU
• Comunicat al conducerii uniiicate a revoltei palestiniene
• Cereri privind convocarea unei conferințe internaționale

de pace în regiune
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LUĂRI DE POZIȚIE ÎN FAVOAREA

STĂVILIRII CURSEI ÎNARMĂRILOR

Personalități vest-germane se împotrivesc proiectului 
de modernizare a rachetelor cu rază scurtă de acțiuneBONN 13 (Agerpres). — Minis- trul-președinte al landului Saar și vicepreședintele Partidului Social- Demoorat din R.F.G., Oskar La- fontaine, a condamnat încercările Guvernului R.F.G. de dezvoltare a unor noi tipuri de rachete cu rază scurtă de acțiune — transmite a- genția A.D.N. Proiectul de „modernizare” a acestora echivalează cu un nou proces de Înarmare, a spus el.

La rîndul său. vicepreședintele Comisiei pentru problemele apărării din Bundestag, Walter Kol- bow, s-a pronunțat pentru dezbaterea largă a problemei rachetelor cu rază scurtă de acțiune. Rezultatul acestei dezbateri va trebui să fie o „a treia opțiune zero" în Europa, a subliniat el. ceea ce va Însemna înlăturarea amenințării rachetelor nucleare și convenționale cu rază scurtă de acțiune.
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Eliminarea arsenalelor atomice**

**
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WASHINGTON 13 (Agerpres).— Necesitatea abolirii tuturor armelor nucleare a fost relevată în cadrul Întrunirii internaționale ce s-a desfășurat in orașul american Eugene, statul Oregon.Participanții. activiști pe tărîmul politic veniți din 18 state din Europa. America de Nord și zona Pacificului, s-au pronunțat pentru eliminarea tuturor arsenalelor a-

cerință stringentă
/tomice. Criticind încercările Alianței nord-atlantice de a eluda Tratatul referitor la rachetele cu rază medie și mai scurtă de acțiune prin transformarea rachetelor de croazieră cu baza la sol în vederea transferării lor —-----"----ticipanții au ________anularea planurilor N.A.T.O. de modernizare a rachetelor cu rază scurtă de acțiune.

TEL AVIV (Agerpres), —> Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, s-a transmis lui Shimon Peres, viceprim- ministru al guvernului israelian, ministrul finanțelor, președintele Partidului Muncii din Israel, un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succes in activitate.Exprimind profunda sa gratitudine pentru salutul și urările adresate. viceprim-ministrul israelian a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, expresia sentimentelor sale de înaltă stimă și considerație, de deosebit respect pentru activitatea prodigioasă pe care o desfășoară spre dezvoltarea continuă a României și asigurarea păcii in lume. Au fost adresate șefului statului român urări de noi și mari succese in activitate.

Schimbul de mesaje a avut Ioc cu prilejul primirii de către Shimon Peres a tovarășului Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. a! P.C.R., care întreprinde o vizită in Israel in calitate de trimis special al președintelui Republicii Socialiste România.în cadrul convorbirii ce a avut loc au fost evocate bunele raporturi statornicite între România și Israel și au fost evidențiate eforturile președintelui României de a se ajunge la soluții politice pentru rezolvarea prin tratative a problemelor din O- rientul Mijlociu. A fost evidențiat, totodată, cursul pozitiv al raporturilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Israel.*Cu ocazia prezenței în Israel, tovarășul Ion Stoian s-a întilnit cu Eliazar Granot, secretar general al Partidului Muncitoresc Unit din Israel — MAP AM.
În memoria ostașilor români câzuti 

pentru eliberarea BudapesteiBUDAPESTA 13 (Agerpres). — Luni, ambasadorul României in R.P. Ungară a depus o coroană de flori Ia monumentul Rakosliget din Bu
dapesta, închinat memoriei celor peste 11 000 de militari ai armatei române căzuți în luptele pentru eliberarea capitalei Ungariei de sub fascism.

Australia se pronunță pentru promovarea destinderii 
și păcii în regiunea AsieiCANBERRA 13 (Agerpres). —< Recentele inițiative diplomatice australiene — respectiv efectuat de premierul Hawke in Asia și vizitele trului de externe. Gareth în mai multe țări asiatice — ilustrează dorința Australiei de a contribui la promovarea destinderii

turneul Robert minis- Evans,
șl cooperării in regiune ciază surse diplomatice agenția Kyodo. Intre menționate figurează la armele nucleare, stabilității în regiune litică de dezarmare, colaborării economice apreciază sursele respective.

— apre- citate de obiectivele renunțarea instaurarea printr-o po- dez voi tarea regionale
Deschiderea lucrărilor conferinței centro-americone

I

la nivel inaltSAN SALVADOR 13 (Agerpres). - în. stațiunea balneară Costa del Sol din Salvador au început lucrările celei de-a IV-a Conferințe centro- americane la nivel înalt., consacrată continuării eforturilor de instaurare a unui climat real și durabil de pace, securitate și cooperare in regiune.
La lucrări participă președinții celor cinci state centro-americane : Costa Rica. Guatemala, Honduras, Nicaragua și Salvador.Discursul inaugural a fost rostit de președintele țării-gazdă. Jose Napoleon Duarte.

ÎN LUMEA CAPITALULUI

Tendinfe de agravare a șomajuluiBONN 13 (Agerpres), — „O nouă tendință de reducere a locurilor da muncă1- se manifestă in Berlinul occidental. informează ziarul „Frankfurter Rundschau11. Publicația vest- germană citează in acest sens intenția firmelor „Siemens AG“ șl „Standard Elektrik Lorenz" de a concedia 450—500 și, respectiv, 350— 400 de oameni ai muncii de la filialele lor din acest oraș.WELLINGTON 13 (Agerpres). — După cum atestă un raport al Ministerului Muncii din Noua Zeelan- dă. dat publicității la Wellington, numărul persoanelor aflate in căutarea unui loc de muncă se ridica la 181 000, la sfirșitul anului trecut. Cifra respectivă reprezintă 13,7 la sută din totalul forței de muncă neo

zeelandeze. Cei mai mulți dintre șomeri se găsesc în statele Christchurch și Auckland.LONDRA 13 (Agerpres). — După cum informează publicația „Financial Times", compania „British Coal" preconizează reducerea locurilor de muncă din industria minieră britanică cu 20 000 pir.fl la sfîrșitul ă- hului' fiscal viitor. Recent, conducerea firmei amintite a anunțat că, în perioada imediat următoare, circa I 300 de mineri vor fi trecu ți’ pe lista forței de muncă disponibile.MADRID 13 (Agerpres). — în Spania, numărul total al persoanelor fără un Ioc de muncă a sporit in luna ianuarie la 2 772 656. în consecință, rata șomajului se ridică la 18,9 la sută din populația activă.

Convorbiri chino-pakistanezeBEIJING 13 (Agerpres). — Deng Xiaoping, președintele Comisiei Militare Centrale a R.P. Chineze, a conferit Ia Shanghai cu primul-mi- nistru al Pakistanului, Benazir Bhutto. După cum transmite agenția China Nouă, cu acest prilej au fost
abordate aspecte ale relațiilor bilaterale și a fost exprimată dorința de extindere a acestora. Anterior, Benazir Bhutto a avut, tot la Shanghai, o întrevedere cu președintele R.P. Chineze, Yang Shangkun.

Conducerea unificată a revoltei palestiniene a dat publicității un comunicat în care se pronunță împotriva așa-ziselor alegeri locale preconizate de autoritățile israeliene ce urmăresc alegerea unei conduceri care să înlocuiască O.E.P. Comunicatul arată că Organizația pentru Eliberarea Palestinei este singurul reprezentant al populației palestiniene, ea dispunind de autoritate politică atît in teritorii, cit și oriunde in lume. Nu există altă cale de rezolvare a situației din Orientul Mijlociu decit respectarea dreptului poporului palestinian la autodeterminare și crearea unui stat palestinian independent, relevă comunicatul citat de A.P.S. (Agerpres)CAIRO 13 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, i-a primit pe miniștrii • de externe ai Spaniei — Francisco Ordonez, Greciei — Karolos Papoulias, și Franței, Roland Dumas,, aflați la Cairo în cadrul unui turneu în țări din Orientul Mijlociu. După cum informează agenția Efe, cu acest prilej au fost examinate situația actuală a problemei palestiniene și modalitățile de impulsionare a convocării unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu. ★Primul-ministru al Danemarcei. Poul Schlueter, și-a încheiat vizita oficială întreprinsă la Cairo. întrevederile -sale cu membri ai guvernului egiptean axindu-se pe examinarea modalităților de extindere a relațiilor economice bilaterale și problematica Orientului Mijlociu.

într-o declarație făcută presei la plecare, premierul danez a arătat că în cursul convorbirilor cu oficialitățile egiptene s-a ajuns la un consens asupra faptului că in prezent se impune mai mult ca oricind convocarea unei conferințe internaționale de pace în regiune.AMMAN 13 (Agerpres). — într-un Interviu acordat Asociației naționale a presei- din S.U.A., regele Hussein al Iordaniei a apreciat eă soluționarea politică a situației din Orientul Mijlociu depinde in prezent de acceptarea de către Israel a convocării unei conferințe internaționale de pace în zonă și de răspunsul pe care acesta trebuie să-l ofere la poziția constructivă adoptată de Organizația pentru Eliberarea Palestinei. Suveranul iordanian a reafirmat sprijinul țării sale față de o astfel de, reuniune care să se desfășoare cu participarea tuturor părților interesate și să ducă la o soluționare justă și cuprinzătoare a crizei din zonă.ROMA 13 (Agerpres). — O amplă acțiune de solidaritate cu poporul palestinian a fost organizată la Roma de principalele forțe de stingă din Italia. în cadrul acțiunii, la care au participat citeva zeci de mii de persoane, s-a cerut încetarea acțiunilor represive ale autorităților israeliene în teritoriile ocupate și convocarea unei conferințe internaționale de pace, menită să conducă spre instaurarea unei păci sigure și durabile in regiune.
Hotăriri ale conducerii S.W.A.P.O. in perspectiva 

decolonizării NamibieiLUANDA 13 (Agerpres). — La Luanda s-a desfășurat plenara extraordinară a Comitetului Central al Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest — S.W.A.P.O. Partici- panții au examinat strategia organizației in perspectiva alegerilor din Namibia, care urmează să consfințească independenta țării — informează agenția T.A.Ș.S. Plenara, se arată in comunicatul dat publicității, a hotărit consolidarea conducerii din tară șl din exterior, scop in care în Comitetul Central au fost aleși șapte noi membri. Comunicatul exprimă hotărîrea C.C. al S;W.A.P.O. de a-si îndeplini obligațiile ce decurg din planul O.N.U. cu privire la acordarea independentei Namibiei și de a face tot ce este posibil pentru ca ■ procesul de decolonizare să înceapă la termenul stabilit.

TRIPOLI 13 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Tripoli, unde se află pentru a participa la lucrările reuniunii Comitetului de Eliberare al Organizației Unității Africane, secretarul general al O.U.A.. Ide Oumarou, a spus că in ciuda existenței unor probleme privind organizarea alegerilor in Namibia aplicarea Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate va incepe la 1 aprilie 1989, conform planificării. El a apreciat că solidaritatea țărilor africane și a altor state nealiniate va ajuta la organizarea alegerilor la data prevăzută. Ide Oumarou a mai adăugat că reuniunea de Ia Tripoli a Comitetului de Eliberare va elabora o strategie africană pentru sprijinirea eforturilor O.N.U. de organizare a unor alegeri libere și democratice în Namibia.
„Hemoragia" financiară a Africii

Un articol din „Le Monde Diplomatique"PARIS 13 (Agerpres). — După cum relevă publicația franceză „Le Monda Diplomatique", Africa de astăzi este zguduită de ceea ce UNICEF numește „foamete financiară". fenomen ce poate fi rezumat in citeva cifre.Astfel, în perioada 1980—1985. fluxul total net de resurse financiare spre Africa subsahariană a scăzut cu cinci la sută ca valoare reală. în 1986, continentul a primit 18 miliarde de dolari, în timp ce scăderea pretu

rilor la materiile prime exportate și rambursările datoriei externe au însumat 34 miliarde de dolari.Cu alte cuvinte, notează publicația citată. Africa a plătit 16 miliarde de dolari mai mult decit a primit. Primul beneficiar al acestei evoluții este Fondul Monetar Internațional (F.M.I.), căruia continentul i-a returnat (în perioada 1986—1987) de trei ori și jumătate suma pe care a primit-o.
„Datoriile11... creditorilor la ora scadenței

Optimismul afișat la Washington de „cei șapte" in legătură cu ritmurile relativ inalte de creștere și nivelurile reduse ale inflației înregistrate de economiile lor in ultimii ani nu este suficient de intemeiat pentru a disimula neliniștea generată de faptul că menținerea dublului deficit american (bugetar și comercial), accentuarea instabilității piețelor fi- nanciar-monetare și înrăutățirea continuă a situației țărilor in curs de dezvoltare pot, mai devreme sau mai tirziu. să inverseze tendințele din dqpieniul producției șl prețurilor și să împingă țările industrializate intr-o nouă recesiune. Iată, in linii mari, concluzia la care au ajuns numeroși comentatori de presă după recenta reuniune a miniștrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor centrale din principalele șapte țări capitaliste dezvoltate (S.U.A., Japonia, R.F.G., Franța. Marea Britanie, Italia și Canada), in cursul căreia s-a făcut un amplu și pe alocuri controversat schimb de opinii asupra evoluției și perspectivelor economiei mondiale, a căilor și modalităților de depășire a actualelor dificultăți.
Dezechilibre persistente, într-adevăr. datorită promovării unor politici economice divergente, dezechilibrele comerciale si financiare care s-au creat între Statele Unite, pe de o parte. Japonia șiR. F. Germania, pe de altă parte, sînt încă puternice. Iar atît timp cit vor persista aceste dezechilibre, dobînzile bancare vor fi menținute la niveluri ridicate. îndeosebi inS. U.A.. pentru a se asigura intrările de capital necesare acoperirii deficitelor balanței de plăți americane, Dobînzile inalte sînt insă de natură să descurajeze investițiile în economie si să slăbească ritmurile de creștere. De altfel, toate instituțiile internaționale de specialitate prevăd o încetinire a activității economice in țările industrializate, după estimările O.C.D.E. — de la 3,9 la sută in 1988 la circa 3 la sută în 1989. O asemenea perspectivă îngrijorează în special tarile vest-europene. unde șomajul a luat proporții alarmante, la sfîrșitul anului trecut inregistrln- du-se oficial 19 milioane de persoane fără slujbe, ceea ce înseamnă aproape 11 la sută din forța de muncă activă, față de 4 la sută cit a fost media anuală în deceniul trecut.în acest context, principalii parteneri ai S.U.A. au așteptat cu interes reuniunea de Ia Washington, în care au văzut un bun prilej de a afla

amănunte în legătură cu politica economică și financiară a noii administrații americane și cu planurile ei de reducere a deficitului bugetar. Aceasta cu atit mai mult cu cit vechea administrație a lăsat celei noi o grea moștenire pe plan economic și social. Astfel, deficitul bugetului federal a crescut de citeva ori in ultimii opt ani. atingînd in 1986 cota maximă de 220 miliarde de dolari. Deși intre timp situația s-a ameliorat. in anul financiar 1988 cheltuielile depășeau veniturile federale cu 155 miliarde de dolari.
Cind se consumă mai 

mult decit se produce. Insuc* cesul repetatelor tentative ale fostei administrații americane de a realiza reduceri severe ale deficitului bugetar s-a datorat faptului că nu s-a mers niciodată la rădăcina răului, în timp ce impozitele, principala sursă de venituri bugetare, au fost reduse pentru a se menaja profiturile monopolurilor, cel mai important capitol de cheltuieli, acela destinat înarmărilor, nu numai că n-a fost restrîns. ci. dimpotrivă, a cunoscut masive infuzii — de la 180 miliarde de dolari in 1981. bugetul militar a sporit la circa 300 miliarde de dolari in 1988, In schimb, de îie- care dată au fost sacrificate asemenea capitole cum sînt sănătatea publică. învățămîntul sau ajutorarea categoriilor defavorizate ale populației. fapt ce a înrăutățit condițiile lor sociale.Pe cit de expansionistă în domeniul fiscal, pe atit de restrictivă a fost politica vechii administrații în domeniul monetar. în scopul reducerii inflației, deosebit de virulente în deceniul trecut, autoritățile americane au ridicat, la începutul anilor ’80, dobînzile bancare la niveluri fără precedent, ceea ce a atras în S.U.A. mase mari de capitaluri în căutare de plasamente mai rentabile. Convertirea acestor capitaluri în dolari a dus la creșterea vertiginoasă a valorii monedei americane, care la începutul lui 1985 era cu 60 la sută mai mare decit în 1980. Scumpirea dolarului in raport cu principalele monede occidentale a „penalizat" exporturile firmelor americane si a constituit un fel de „primă" pentru importurile lor. fapt care a contribuit la dezechilibrarea balanței comerciale. S-a calculat că balanța comercială a Statelor Unite se deteriorează cu 2,8 miliarde dolari pentru fiecare procent de creștere a valorii dolarului. Marile deficite co

merciale înregistrate de S.U.A. în ultimii ani (135 miliarde de dolari în 1988) s-au datorat nu numai politicii deflationiste. ci si faptului că Statele Unite au consumat tot mai mult peste posibilitățile lor. în 1987. de exemplu, in timp ce acumulările interne brute au fost de 560 miliarde de dolari. investițiile au totalizat 713 miliarde dolari, diferența fiind acoperită prin împrumuturi externe.Gu alte cuvinte, dacă fosta administrație americană a reușit să realizeze ritmuri viguroase de creștere economică, să amelioreze situația pe piața muncii si să reducă inflația la niveluri acceptabile, aceasta s-a făcut cu prețul deteriorării standardului de viață, al atragerii de mari mijloace financiare din alte țări, inclusiv pe calea dobinzilor inalte plătite' de statele în curs de dezvoltare, al accentuării instabilității pe piețele mondiale si agravării contradicțiilor atit intre țările bogate, cit și intre acestea și cele sărace. Așa se explică. relevă observatorii de presă, faptul că principalii parteneri economici ai S.U.A. nu și-au ascuns satisfacția față de asigurările date de colegul lor american în sensul că noua administrație este hotărîtă să reducă simțitor deficitul bugetar, dar, în același timp, și-au exprimat îndoiala că acest obiectiv ar putea fi realizat prin metodele folosite pînă acum, în special în domeniul fiscal și monetar.
Greaua povară a dobin

zilor cămătărești. ° aItă proble' mă abordată de „cel 7" a fost aceea a datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare. Observatorii de presă remarcă faptul că. după ce o bună bucată de vreme au refuzat să considere datoriile externe ale statelor lumii a treia o problemă generală — considerind că ar fi vorba doar de dificultăți temporare de plăți. pe care le intîmpină o țară sau alta, dificultăți ce ar putea fi soluționate de la caz la caz —, statele capitaliste dezvoltate au abordat la Washington, pentru prima dată, într-o formă globală, această problemă. Atenția comentatorilor de presă a fost reținută și de faptul că propunerile de ușurare a datoriei, analizate de participanți. nu au în vedere doar țările cu venituri scăzute, inițial singurele luate in discuție, cit mai ales pe acelea cu venituri medii, cum sint marii debitori din America Latină.Desigur, schimbările de atitudine

din partea „celor 7“ față de problema datoriilor reflectă anumite evoluții in realitățile economico-finan- ciare internaționale. Dobînzile înalte. de-a dreptul cămătărești, practicate de băncile din țările capitaliste dezvoltate au făcut ca asupra țărilor debitoare să apese poveri tot mai grele : calcule ale specialiștilor O.N.U. arată că pentru fiecare dolar împrumutat în deceniul trecut, statele respective au restituit tn anii '80 băncilor creditoare, numai pe calea dobinzilor, in medie, 95 de cenți, dar în unele cazuri penalizările au fost mult mai mari — de 2—3 dolari. Deși plătită. uneori chiar de mai multe ori. datoria țărilor sărace a crescut continuu (peste 1 300 miliarde de dolari în prezent) deoarece statele debitoare s-au aflat adesea in situația de a apela Ia noi credite pentru a achita vechi împrumuturi, uneori numai dobinzile lor.Intensificarea spolierii prin do- binzi excesive are loc paralel cu reducerea severă a fluxurilor financiare spre țările în curs de dezvoltare, îndeosebi a acelora din surse particulare. După statisticile O.C.D.E., in 1988 creditele pe termen mediu și lung acordate pe plan mondial au atins un nivel record — 370 miliarde de dolari, dar țările în curs de dezvoltare n-au primit decit 6 la sută din volumul total. Rațiunea reducerii fluxurilor financiare poate fi căutată și în faptul că, in condițiile menținerii unor dobinzi înalte, nerambursarea la termen a vechilor datorii atrage însemnate plăti suplimentare, pe care țările debitoare le efectuează în contul băncilor creditoare, ale căror profituri se îngroașă chiar dacă noile lor împrumuturi se subțiază. Criza datoriilor a fost. în fapt, pentru bănci o bună ocazie de a-și spori profiturile. Statisticile UNCTAD arată că, pentru numeroși debitori din America Latină, comisioanele la împrumuturile acordate în 1982—1983, in vederea reeșalonării datoriei, au fost de 2 și 2,5 la sută, față de mai puțin de 1 la sută înainte de declanșarea crizei.
Preludiul unei recoloni- 

zări ? Desprinderea creditului de activitatea economică din țările debitoare este considerată de specialiști drept una dintre cele mai alarmante consecințe ale evoluțiilor din ultimii ani de pe piețele financiare internaționale. Căci acordarea de noi credite pentru a permite debitorilor numai achitarea dobinzi-

0 declarație a președintelui AfganistanuluiKABUL (Agerpres). — într-o a- locuțiune radiotelevizată, președintele Afganistanului, Najibullah. a a- rătat că. in ultimul timp, parvin știri privind o concentrare fără precedent de unități militare pakistaneze in regiuni de la frontiera cu Afganistanul. îndeosebi in direcția provinciei
Nangarhar — Informează agenția T.A.S.S. El și-a exprimat convingerea că toți patrioții afgani vor lupta pentru apărarea Afganistanului liber și suveran. Guvernul Afganistanului cere pațrioților să fie vigilenți și gata să-și apere patria — a spus Najibullah.

Revendicări ale forțelor de opoziție din ParaguayBRASILIA 13 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului „Cor- reio Brasiliense", președintele coaliției de opoziție din Paraguay, „Acordul Național", Domingo Laiho, liderul Partidului Liberal Radical Autentic, a arătat că principalele revendicări ale forțelor de opoziție" vizează elaborarea unei noi consti-

tuții a țării și abrogarea legilor represive din perioada dictaturii Stroessner. El a subliniat că „Acordul Național" se pronunță, totodată, pentru stabilirea unei date mai îndepărtate a alegerilor generale — programate de actualele autorități pentru 1 mai — deoarece pregătirea adecvată a procesului electoral necesită un timp mai îndelungat.AVERTISMENT ECOLOGIC
lansat de institutul „WASHINGTON 13 (Agerpres). — tn raportul „Starea lumii in 1988", dat publicității de institutul „Worldwatch" din S.U.A., se relevă că economia mondială va cunoaște un inevitabil declin, in cazul cînd vor fi neglijate probleme ca deșertificarea, eroziunea solului, despădurirea '.și alte fenomene care suprasolicită resursele naturale ale planetei.Institutul american propune un plan global de acțiune, avînd drept obiective dezvoltarea de strategii in

lor la împrumuturi mai vechi duce la acumularea de datorii fără o creștere corespunzătoare a capacității de producție, făcînd să scadă, în același timp, și capacitatea lor de plată. De altfel, numeroase țări debitoare din lumea a treia au fost astfel aduse în situația de a nu-și mai putea plăti datoriile.în acest context, unii creditori din lumea bogată au avansat ot serie de propuneri, care, după aprecierea lor, ar putea ușura datoria statelor in curs de dezvoltare. Dar in timp ce asemenea propuneri incă se discută. monopolurile au trecut deja la acțiune : băncile creditoare — in special acelea care, din pricina propriilor dificultăți, nu mai pot accepta noi reeșalonări — vind. la un preț reduși altor bănci drepturile de creanță asupra țărilor debitoare. Numeroși specialiști apreciază insă că o asemenea practică duce mai degrabă la o schimbare a „proprietarului" datoriilor decit la o ușurare a poverii care apasă pe umerii debitorilor. Mult mai ingrijorătoăre este insă practica conversiunii, prin care băncile creditoare transformă împrumuturile contractate de țările lumii a treia tn capital pe acțiuni al întreprinderilor locale. Această practică slăbește controlul unor state debitoare asupra propriilor economii, ceea ce ar putea fi preludiul unei noi colonizări, in forme specifice.Firește, ar fi nerealist să se creadă că. în condițiile adincirii interdependentelor dintre state, gravele probleme financiare cu care se confruntă țările in curs de dezvoltare le privesc numai pe acestea. Cind țările debitoare irtiportă mai puțin pentru a-și plăti datoriile, și exporturile statelor creditoare se reduc, cum la fel se reduc locurile de muncă din economiile lor. Pe bună dreptate se apreciază că, datoriile statelor sărace slăbesc simțitor posibilitățile țărilor bogate de a reduce puternicele dezechilibre comerciale dintre ele.’’Totodată, așa cum au arătat unii participant! la reuniunea de la Washington, datoriile constituie nu numai o. grea povară pentru țările subdezvoltate, ci și o serioasă amenințare Ia adresa stabilității întregului sistem financiar internațional, a economiei mondiale in ansamblu. Din păcate însă, țările participante au evitat și de această dată să se angajeze pe calea unor acțiuni capabile să contribuie Ia depășirea gravelor probleme care confruntă lumea a treia, ceea ce face ca și ele să acumuleze mari „datorii".
Un concept realist, 

profund novator. Evoluțiile din viața economică internațională scot astfel pregnant în evidență realis-

Worldwatch" din S.U.A.domeniul energetic, prin care să se asigure protecția mediului înconjurător, luarea de măsuri de reimpă- durire, asigurarea securității alimentare etc. Documentul relevă că, pe plan mondial, producția de cereale pe locuitor a scăzut cu 14 la sută din 1984, ajungind la nivelul din 1970. Ca urmare a acestei situații, se recomandă intensificarea măsurilor de protecție a bazei materiale a agriculturii, în special a solului.
mul propunerilor României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu privind soluționarea problemei datoriilor externe, a altor dificultăți din economia mondială. Constituite in ansambluri închegate de măsuri, corelate cu cele privind comerțul internațional, materiile prime, transferul de tehnologie, reducerea cheltuielilor militare, propunerile României . vizînd rezolvarea problemelor financiare ale țărilor rămase in urmă au un profund caracter novator și se înscriu in concepția generală a tării noastre referitoare la căjle de depășire a actualei Crize economice mondiale.Un element central al acestor propuneri pornește de la teza că regulile și mecanismele care guvernează relațiile economice internaționale trebuie să reflecte calitativ problematica țărilor in curs de dezvoltare, imperativul lichidării subdezvoltării, a marilor decalaje dintre state. De aici și necesitatea, subliniată în repetate rînduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a se trece la o nouă abordare a problemelor eco- nomico-financiare acumulate, o a- bordare cu caracter global, care să pornească de la realizarea unei noi ordini economice mondiale, capabilă să asigure progresul tuturor popoarelor.în vederea Înfăptuirii unui asemenea obiectiv, președintele României consideră că este necesar să se meargă pe o altă cale de soluționare a problemelor economice, care presupune renunțarea cu desăvirși- re la vechea politică de ieșire din criză pe seama țărilor sărace și a- doptarea unei politici noi, democratice. în acest sens, țara noastră a propus la recenta sesiune a Adunării Generale a O.N.U. ca forumul mondial să lanseze chemarea către toate statele de a-și asuma o. mal mare răspundere față de situația existentă in economia mondială, an- gajindu-se în tratative reale, în cadrul Națiunilor Unite, la care să participe, în condiții de deplină egalitate,- toate statele, în vederea realizării de înțelegeri și transpunerii în viață a unui plan de acțiune.România, președintele Nicolae Ceaușescu apreciază că un Ioc important într-un astfel de program trebuie să-l ocupe măsurile vizînd soluționarea globală, politico- economică a problemelor datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, care este nu numai o expresie a inechităților actualului sistem de relații dintre state, ci și unul din principalele obstacole în calea înfăptuirii unei noi ordini economice internaționale, a progresului tuturor popoarelor.

Gh. CERCELESCU

1 CONVORBIRI SIRIANO—SAU- I DITE. Vicepreședintele sirian Abdel Halim Khaddam și-a incheiat I I vizita efectuată în Arabia Saudită, | in cursul căreia a fost primit deI regele Fahd al Arabiei Saudite, că- ■ | ruia i-a inminat un mesaj din partea președintelui Hafez Al As- 1 Isad. în cursul întrevederii au fost analizate ultimele evoluții pe plan I arab, situația din Liban și alte as- I pecte de interes comun din actua-I Litatea internațională.PRIMA ADUNARE GENERALA ' ■ A „STÎNGII UNITE" DIN SPANIA, coaliție ce reunește Partidul 1 Comunist. Partidul Acțiunea Socia- I listă. Partidul Stingă Republicană I și personalități politice indepen- I I dente, și-a incheiat lucrările la I Madrid. A fost dezbătut și aprobat 1 I programul-manifesț al acestei coa- . liții în vederea alegerilor pentru I Parlamentul (vest-)european și I I scrutinului parlamentar spaniol din 1990.DEMONSTRAȚII ANTINAZIS- | TE ÎN R.F.G. în numeroase orașe ■ | din R.F.G. au avut loc ample demonstrații și mitinguri de protest • Iale forțelor democratice și antifasciste împotriva diferitelor grupuri I neonaziste care acționează pe te- | ritpriul țării. în cadrul discursuri-
I.lor ținute s-a cerut interzicerea i tuturor organizațiilor și uniunilor neonaziste de pe teritoriul R.F.G. 1PLENARA C.C. AL P.C. FIN- II LANDEZ, care a dezbătut situația | politică din țară și sarcinile parti- I'dului în problema întăririi coeziu- i riii forțelor de stingă, și-a încheiat lucrările la Helsinki. în rezoluțiaI adoptată Ia încheierea lucrărilor , se subliniază, intre altele, că dez-1 voltarăa pozitivă a relațiilor inter- I I naționale trebuie să ducă la dezarmare, șl nu la o simplă reducere I a armamentelor sau la înlocuirea I unor arme cu altele mai perfec- 1 1 ționate.' PRECIZĂRI ALE PREMIERU- I LUI NIPON PRIVIND CERERILE OPOZIȚIEI. în cadrul unei I I intîlniri cu secretarul general I al Partidului Liberal-Democrat
I(P.L.D.) din Japonia. Shintaro Abe. . premierul japonez Noboru Ta- keshita a afirmat că va respinge I eventualele cereri ale opoziției în
I vederea dizolvării Camerei Re- I prezentanților și organizării de alegeri generale. Declarația a fost 1 I făcută în contextul in care conducătorii P.L.D. s-au reunit pentru I a analiza eșecul suferit de candi- I datul partidului in alegerile din districtul Fukuoka pentru Camera I I Consilierilor, alegeri ciștigate de I candidatul Partidului Socialist 'APROBAREA BUGETULUI NI- I CARAGUAtf. Parlamentul din Ni- I Icaragua a aprobat in unanimitate, in prima lectură, bugetul general I al statului pe anul fiscal 1989 — [ s-a anunțat oficial la Managua.
I Totodată, s-a precizat că noul bu- i get prevede o reducere a cheltuielilor militare cu 20 la sută față de 1 . anul precedent. Reducerea a fost .operată pentru a permite diminua-I rea- deficitului bugetar al statului. I | CANDIDATURA ÎN PERSPEC- l I TIVA ALEGERILOR PREZIDENȚIALE DIN TUNISIA. La Tunis 1
Ia avut loc o plenară a C.C. al partidului Adunarea Constituțională Democratică, de guvernămint. I în centrul atenției s-au aflat pro-I bleme legate de desfășurarea ale- I | gerilor prezidențiale prevăzute pentru luna aprilie 1989. Plenara 1• l-a desemnat pe președintele Tuni- . I siei. Zme Abidine Ben Aii, can- I didat din partea partidului la I funcția de președinte al statului.

orientări în cadrul IO.P.E.C. Secretarul general al | OP.E.C., Subroto, a declarat că re- i prezentanții țărilor producătoare de 1 petrol nemembre ale organizației 1 . se vor ințilni la Londra, in cursul I lunii februarie, pentru a examina I I problpma nivelurilor de producție, | problemă pe care o vor aborda Iapoi și cu experți din țările mem- ■ bre ale O.P.E.C. El a mai precizat că la reuniunea ministerială din ' • martie, de la Viena, a țărilorO.P.E.C. vor fi dezbătute probleme I 1 ale strategiei pe termen lung pri- I Ivind cotele de producție ale țărilor membre și cea a convocării unei I eventuale reuniuni la nivel inalt a organizației. 1INFLAȚIA ÎN MAREA BRITA- I NIE. Ministrul britanic al finanțe- I Ilor, Nigel Lawson, arată că m luna ianuarie media anuală a in- I flației a depășit, în Marea Brita- | nie, 7 la sută, cel mai ridicat nivel Idin ultimii patru ani. în luna de- i cembrie ea se situa la 6,8 la sută. El a afirmat că măsurile antiin- ' Iflaționiste își vor dovedi efectul mai tirziu, in cursul acestui an.OPERAȚIUNE ANTIDROG. Au- I torltățile vamale pakistaneze au | | confiscat duminică. într-o zonă de I frontieră, o cantitate de 275 kg de ’ I heroină. Drogul, care se găsea in cavitățile secrete, ale unui vehicul, a fost .descoperit după ce tra- • Ificanții au încercat fără succes să forțeze trecerea frontierei, deschi- I zind focul împotriva vameșilor. | Toate persoanele aflate în vehicul | au fost arestate.MORTALITATEA INFANTILA I ÎN AMERICA LATINA, Anual, pe ■ | continentul latîno-american mor I aproximativ un milion de copii în Ivîrstă de pină la cinci ani din i cauza deteriorării continue a con- I dițiilor lor de viață — subliniază | un document al UNICEF. Do- i I cumentul, dat publicității la Ciu- | dad de Mexico, precizează că. în I majoritatea cazurilor, bolile de care I suferă copiii latino-americani pot fi | prevenite și sint curabile.
| alunecări de teren în I PERU. Ploile torențiale înregis-
I trate în zonele sudice ale Perului , au provocat puternice inundații și I alunecări de teren. în depărtăm °n- 1 Ițele Arequipa ^i Apurimac cel pu- i țin 30 de persoane și-au pierdut I viața, și alte citeva zeci sînt date I dispărute. Apele revărsate au dis- l trus case și suprafețe cultivate. I Numărul sinlstraților din regiunea I Arequipa se ridică la 20 000. I
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