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Sub șemnid dorinței. comune de a extinde conlucrarea româno-iremiană 

pe diverse planuri, ieri a continuat

VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI REPUBLICII 

ISLAMICE IRAN, SEYYED ALI KHAMENEI
începerea 

convorbirilor 
oficiale

La Palatul Consiliului de Stat 
au avut loc, joi. convorbiri ofi
ciale între președintele Republicii 
Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Islamice Iran. Seyyed 
Aii Khamenei.

La convorbiri au participat :
Din partea română : loan Totu, 

ministrul afacerilor externe, Radu 
Bălan, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, loan Ungur, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționa
le, Gheorghe Paraschiv, ministrul 
finanțelor, Eugeniu Rădulescu. mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, alte persoane oficiale.

Din partea iraniană : Aii Akbar 
Velayati, ministrul afacerilor ex
terne, Massoud Roghani Zanjani, 
ministrul planului și bugetului, 
Abdel Hossein Vahagi, ministrul 
interimar al comerțului, alte 
persoane oficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat și cu acest prilej vizita 
oficială in România a președinte
lui Seyyed Aii Khamenei, apre
ciind că aceasta este o expresie a 
bunelor raporturi româno-iranie- 
ne. a dorinței comune de a dez
volta. în continuare, conlucrarea, 
atit pe plan bilateral, cit șl pe 
arena mondială. In interesul re
ciproc, al cauzei păcii, înțelegerii 
și cooperării internaționale.

Președintele Seyyed All Khame
nei a exprimat mulțumiri pentru 
ospitalitatea de care se bucură în 
România, pentru posibilitatea de a 
cunoaște realizările poporului ro
mân în dezvoltarea economico-so- 
cială a țării.

în timpul convorbirilor s-a pro
cedat la un schimb de păreri pri

DINEU OFICIAL OFERIT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CI’.AUȘIiSCL

IN ONOAREA PREȘEDINTELUI SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a oferit, joi,

CUVlNTAREA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU

CUVINTAREA PREȘEDINTELUI 
SEYYEO ALI KHAMENEI

vind stadiul și perspectivele re
lațiilor dintre România și Iran. In 
acest cadru s-a relevat că rapor
turile româno-iraniene înregistrea
ză • uh curs pozitiv, pe baza prin
cipiilor deplinei egalități in drep
turi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avan

la Palatul Consiliului de Stat, 
un dineu oficial în onoarea 
președintelui Republicii Islami

tajului reciproc. Totodată, s-a sub
liniat că este. necesar să se acțio
neze, în continuare, pentru o dez
voltare și mai susținută a colabo
rării — pe plan economic, tehni- 
co-științific și în alte domenii —, 
pentru intensificarea și diversifi- 
carea schimburilor comerciale, 
pomindu-se de la potențialul e- 

ce Iran, Seyyed All Khamenei.
Au participat membri ai Consi

liului de Stat și ai guvernului, 

conomic al celor două țări, de la 
experiența acumulată în realizarea 
în comun a unor obiective indus
triale.

Cei doi președinți au hotărît ca, 
pe durata vizitei, membrii celor 
două delegații, pe grupe de lucru, 
să examineze căi și modalități 
concrete în vederea extinderii con

conducători ai unor instituții cen
trale, alte persoane oficiale.

Au luat parte oficialitățile care 
însoțesc pe președintele Republicii 
Islamice Iran în vizita în țara 
noastră.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o ambianță cordială, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Seyyed Aii Khamenei au 
rostit cuvin țări, care au fost urmă
rite cu viu interes și subliniate cu 
aplauze.

Obiective și sarcini

economice prioritare

• Exigențe ale specializării șl 
cooperării în acțiunea de 
modernizare a producției

• Evoluția vremii și desfășu
rarea lucrărilor agricole

• Resursele materiale refolosl- 
bile - integral valorificate în 
producție I

• Răspundere maximă pentru 
înfăptuirea programului de 
dezvoltare a silviculturii
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lucrării româno-iraniene. potrivit 
înțelegerilor convenite la nivel 
înalt.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale vieții 
internaționale. O atenție deosebi
tă a fost . acordată problemelor pri-
(Continuare în pag. a Hl-a)

Președintele 

Republicii 

Islamice Iran 

a vizitat obiective 

social-edilitare 

și cartiere 

de locuințe 

din Capitala
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Profunde transformări 
in structura socială

a țărănimii
Procesul construcției socialiste în tara noastră, transformările so- cial-economice care au marcat devenirea societății românești in acești ani au produs importante modificări în structura, rolul și funcțiile sociale ale țărănimii, ca una din clasele fundamentale ale societății noastre. în condițiile României, țărănimeajt a reprezentat o lungă perioadă istorică principala forță socială atit in domeniul producției materiale, cit și in apărarea independenței și a ființei naționale a poporului român. Ea s-a a- firmat ca purtătoare a valorilor perene ale unității naționale a tuturor românilor. a luptei pentru libertate și* neatimare, a asigurat timp de secole dezvoltarea de ansamblu ă societății. Și în societatea modernă țărănimea a continuat să-și aducă, alături de clasa . muncitoare, de celelalte forțe progresis-x te. o contribuție importantă la lupta pentru afirmarea independenței și suveranității României. pentru eliberare socială. Ea a constituit un aliat de nădejde al clasei muncitoare în înfăptuirea revoluției socialiste si în edificarea noii orînduiri în tara noastră. Rolul său social s-a amplificat in anii construcției socialiste o dată cu realizarea programului de transformare socialistă a agriculturii elaborat de partidul nostru comunist, la a cărui înfăptuire s-a trecut cu 40 de ani in urmă.îndeosebi în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R.. rolul țărănimii în procesul de edificare a noii orânduiri, în întreaga evoluție economică, socială. politică a societății a sporit continuu, pe fondul deschiderilor înnoitoare care au determinat accelerarea ritmului transformărilor
REALIZĂRI IN ÎNDEPLINIREA PLANULUI

Puternic mobilizate de orientările și indicațiile date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, colectivele de oameni ai muncii din unitățile economice și de cercetare, de pe șantierele de construcții, din toate sectoarele de activitate acționează, în aceste zile, cu energii sporite pentru îndeplinirea exemplară a planului și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă ce se desfășoară în acest an hotărîtor al actualului cincinal. O atenție deosebită este acordată realizării producției fizice și a celei destinate exportului, in condiții de înaltă calitate și eficiență. Tot mai multe colective muncitorești raportează rezultate dintre cele mai bune în aplicarea programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției. De la' începutul anului și pină acum au fost asimilate numeroase produse noi, cu performanțe tehnice superioare, s-au elaborat și aplicat tehnologii moderne, de mare randament, a crescut preocuparea p’ent.ru folosirea mai bună a utilajelor din dotare și a timpului de lucru, sint stimulate și generalizate inițiativele și acțiunile menite să ducă la promovarea mal susținută a progresului tehnic, a celor r i noi cuceriri ale științei în toate domeniile. La citeva din realizările obținute în perioada care a trecut din acest an se referă și aceste vești sosite teri de la corespondenții ziarului „Scînteia“.
ARAD. Colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de mașini-unelte din Arad acordă, in acest început de an, toată atenția realizării planului la export. Pină în prezent au fost onorate toate contractele scadente și s-au expediat diferiților parteneri de peste hotare, suplimentar față de plan. 100 de strunguri de mare precizie și complexitate. Succesul are la bază buna pregătire a producției pentru primul trimestru al anului, lansarea din timp în fabricație a mașinilor, realizarea și depășirea planului la producția fizică. Acest succes se explică și prin preocupările colectivului de aici de a înnoi și diversifica producția. în cincinalul actual, procentul de înnoire a producției a ajuns la 93 la sută. (Tristan Mihuța).
PETROȘANI. Continuînd șirul rezultatelor bune obținute in anul trecut, colectivul de muncă al întreprinderii pentru piese da schimb, reparații de utilaje electrice și electronice miniere din Petroșani a înregistrat, de la începutul anului și pină în prezent, un spor la producția-marfă în valoare de peste 1,6 milioane lei, în condițiile depășirii prevederilor la productivitatea muncii cu 1 600 lei pe persoană. In acest inceput de an au fost livrate suplimentar minerilor

socialiste din întreaga viată eco- nomico-socială.Viziunea dinamică asupra dezvoltării agriculturii a fost îmbogățită în acești ani în lumina experienței fiecărei etape de dezvoltare. a proceselor noi care au avut și au loc in munca și viața țărănimii, integrindu-se în concepția partidului nostru privind dezvoltarea armonioasă, unitară a tuturor domeniilor producției materiale, a întregii societățiProprietatea socialistă in agricultură a constituit și constituie în acest cadru o premisă esențială a transformării 'întregului mod de muncă si de viață al țărănimii. Ea a făcut posibilă realizarea unor investiții importante pentru modernizarea ' producției agricole, pentru asigurarea unor , recolte mari și 1 stabile, creează condiții pentru specializarea și concentrarea producției, pentru organizarea ' și conducerea optimă a proceselor de muncă.Experiența dezvoltării agriculturii românești în acești ani. procesele înnoitoare care au avut loc in structura țărănimii au dovedit că agricultura modernă, bazată pe știință și tehnologii de mare randament, înfăptuirea noii revoluții agrare au presupus și presupun in continuare schimbări semnificative in structura ocupațională si in nivelul de pregătire profesională. Ln modul de viată și de muncă al țărănimii.In plan social și politic, fundamentul pe care se. afirmă azi rolul social activ al țărănimii cooperatiste il reprezintă noul său statut de participantă — alături de clasa muncitoare și de celelalte' categorii de oameni ai muncii — la conducerea societății, precum și dinamica ascendentă a legăturilor dintre țărănime și clasa muncitoare
(Continuare în pag. a IV-a)

peste 70 tone utilaje tehnologica și 460 stilpi hidraulici de susținere. (Sabin Cerbu).
PRAHOVA. Perfecționarea organizării muncii și modernizarea proceselor de producție constituie pentru toate colectivele muncitorești din județul Prahova o preocupare de prim ordin, măsurile stabilite pentru acest an urmind să se materializeze în obținerea unui spor al producțtei- marfă în valoare de peste 9 miliarde lei. Bilanțul perioadei care a trecut de la începutul anului este edificator în acest sens. Pe seama celor 236 de măsuri aplicate, precum și a celor ce se derulează din anul trecut, s-a obținut un spor al producției-marfă in valoare de a- proape un miliard lei. De remarcat că producția suplimentară s-a obținut in condițiile reducerii cheltuielilor materiale cu mai mult de 36 milioane lei. între unitățile cu rezultate deosebite în acest domeniu de activitate se înscriu întreprinderea „1 Mai“ Ploiești, unde a fost modernizată tehnologia de fabricație a laminorului de capacitate mică. întreprinderea mecanică Cimpina, Unde s-a mecanizat în întregime transferul semifabri-

(Continuare în pag. a Hl-a)

Stimate domnule președinte,
Stimați oaspeți iranieni,
Tovarăși și prieteni,
îmi este deosebit de plăcut să exprim, și în acest 

cadru, satisfacția pentru vizita pe care o faceți in 
țara noastră și să vă adresez dumneavoastră, domnu
le președinte, celorlalți oaspeți iranieni — în numele 
Consiliului de Stat, al guvernului și poporului ro
mân. precum și al meu personal — un salut călduros 
și cele mai bune urări.

Vizita pe care o întreprindeți în România consti
tuie o expresie a cursului pozitiv al relațiilor din
tre țările noastre, a dorinței comune de a acționa pen
tru ridicarea colaborării româno-iraniene la nivelul 
posibilităților reale ale economiilor noastre naționa
le — îndeosebi în domeniul industriei, comerțului, 
științei și tehnicii, precum și pe plan internațional.

în cadrul convorbirilor pe care le-am început ieri 
am ajuns, deja, la unele concluzii comune cu pri
vire la necesitatea intensificării eforturilor în vederea 
întăririi colaborării și cooperării reciproc avantajoa
se. în forme care să contribuie la dezvoltarea mai 
intensă, pe multiple planuri, a relațiilor dintre ță
rile noastre, spre binele ambelor popoare, al cauzei 
generale a progresului și păcii în lume.

Domnule președinte,
în ce privește problemele internaționale, poporul 

român este pe deplin conștient că realizarea pro
gramelor sale de dezvoltare — ca, de altfel, ale tu
turor țărilor și popoarelor — poate fi asigurată nu
mai în condiții de pace și securitate. într-un climat 
de încredere și largă colaborare între toate națiunile.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Excelență, domnule președinte,
înalte autorități, 
Onorat auditoriu,-■ >. • . i. • . . i .ț,.u.,i.» ni; Jiii.;; n

Mă bucur că mă aflu în mijlocul dumneavoastră, 
prieteni și înalte autorități române și scumpe gazde, 
în frumosul oraș București.

Folosesc acest prilej pentru a mulțumi pentru fru
moasa și sincera primire, precum și pentru ospitalita
tea deosebit de călduroasă a Excelenței Sale domnul 
președinte, a poporului 'și guvernului român.

Domnule președinte, onorat auditoriu,
Relațiile dintre Republica Islamică Iran și Republica 

Socialistă România au o lungă tradiție și se bazează 
pe interesele celor două popoare și state. Victoria 
revoluției islamice și proclamarea Republicii Islamice, 
care au pus capăt politicii de dependență față de Vest 
și față de statele oprimatoare, au sporit domeniile de ■ 
colaborare ale țărilor noastre și au întărit și mai mult 
raporturile dintre ele. Pe acest considerent, în primii 
ani după victoria revoluției islamice am fost martorii 
dezvoltării și creșterii considerabile a relațiilor bila
terale în domeniile economice și, cu toate acestea, se 
poate aprecia că pină acum doar o parte din capaci
tatea economiilor celor două țări a fost întrebuințată, 
existînd încă multe posibilități.

Politica externă a Republicii Islamice Iran se pro
nunță în favoarea respectului față de țările indepen
dente. pe care le preferă țărilor care au avut în trecut 
tendințe evidente de dominație. Aceasta a făcut ca vi
zitele numeroase ale autorităților politice și economice 
din cele două țări și schimbul de păreri în probleme bi
laterale, precum și colaborarea în foruri internaționale 
să se intensifice, iar colaborarea economică dintre
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Exigențe ale specializării și cooperării
în acțiunea de modernizare a producției

in rindul țărilor

Politica științifică, profund crea- ire și originală a partidului nos- i, bazată pe o rațională rată a imulării, a avut ca rezultat creș- •ea substanțială a avuției națio- le. Așa cum sublinia tovarășul colae Ceaușescu în Expunerea la irele forum democratic din noiem- ie 1988, din punct de vedere can- ativ, în multe sectoare am ajuns un nivel bun de dezvoltare, care ază România ... - -ansate in ceea ce privește produc- i pe locuitor și chiar la producția (bală. Pornind de la această si- ație, prioritatea etapei actuale o prezintă înfăptuirea programelor dezvoltare intensivă, de moder- zare și perfecționare a organizării dustriei și a celorlalte ramuri eco- mice. în cadrul acestor programe atenție deosebită trebuie să se orde specializării șl cooperării în dustrie.De la început trebuia să subll- »m că specializarea și coope- rea în producție au constituit liectfve permanente ale politicii onomice a partidului și statului >stru, fapt reflectat atît prin con- ruirea unor unități specializate — treprinderi de rulmenți, de reduc- are mici și mijlocii, de osii șl (ghiuri etc., cit și prin măsurile ate privind perfecționarea relațil- r economice dintre întreprinderile cooperează — îmbunătățirea re- țlilor contractuale, a mecanismu- i de formare a prețului pieselor, ibansamblelor livrate prin coope- tre etc.Este știut Insă că eficienta eco- jmică reprezintă un criteriu im- >rtant pentru fundamentarea stra- giei de dezvoltare economico-so- ală a tării, pe baza planului na- onal unic. Intr-o corelație armo- ioasă cu criteriile sociale. Or, •actica unor unități Industriale din ira noastră arată că nu în toate tuațiile au fost avute în vedere •iteriile optime ale specializării și (operării în producție, inregistrln- u-se o serie de exagerări în cele ouă direcții, atît pe linia unul grad rea ridicat de integrare, cît și în rnsul unei divizări excesive a spe- alizării, în ambele cazuri cu pro- mde efecte negative.Este meritul deosebit al tovarășului icolae Ceaușescu de a fl sesizat ceastă situație, subliniind necesi- itea de a se trece la îmbunătățirea rganizărli întreprinderilor prin co- ■asarea întreprinderilor mici, a nor secții, asigurindu-se in acest fel mal bună și judicioasă folosire a ipacităților, a resurselor materiale I umane, adîncirea specializării și nbunătățirea cooperării dintre uni- iți. Pe această bază — arăta secre- arul general al partidului — va -ebui revăzută șl structura centra- »lor In vederea valorificării mal epllne a avantajelor concentrării și ntegrării producției.Devine logic să considerăm că

O experiență bună
care poate fi amplificată

București. Im- faptul că, internai millte pa- citeva realizări.
Ca lntr-o expoziție I Am gre- it intrarea și am nimerit într-o xpoziție. Aceasta a fost prima im- uesie pe care am avut-o intrînd in ecția de sculărie a _ Întreprinderii Semănătoarea" din •resia a pornit de la iiat lingă intrare, pe îouri, sînt prezentate leosebite ale secției. Dar ea s-a men- inut și în continuare, văzînd ordinea lesăvîrșită în care se lucra, curățenia .de farmacie" care domnea peste tot,, le parcă nu am fi fost într-o secție ie prelucrări mecanice.Tema anchetei noastre fiind modul n care se recuperează materialele re- olosibile, ne pregăteam să adresăm ntrebările de rigoare. Ar fi fost însă nutil. răspunsul se găsea la tot pa- iil : lingă fiecare mașină există cite in recipient metalic cu capac, in care rau depuse resturile de metal și șpa- rul adunat cu grijă de fiecare mun- ■itor. La capătul aleilor — cum sînt ienumite aici spațiile de trecere prin- re rîndurile de utilaje — se găsesc nai multe conteinere. de asemenea cu capac, pe care scrie: cupru, bronz, MoCr-15 (aceasta fiind o marcă de (țel înalt aliat), sticlă etc. Conteine- rele — mai pline sau mai goale — ■onțtneau numai materialul înscris pe capac. Pe un cărucior, un conteiner mai mare, plin cu șpan de oțel, purta inscripția „Secția a IV-a, aleea 5". De data aceasta, informațiile suplimentare sînt necesare. Le primim de la inginerul Marin Stroe, șef de atelier : „Metale neferoase sau oțeluri aliate nu prelucrăm în fiecare zi. De aceea, sint suficiente conteinerele mai mici, pe care le ducem la magazia de materiale recuperabile o dată la cîteva săptămini. Oțelurile-carbon însă se consumă in cantitate mai mare și aproape zilnic se umple cite un conteiner. Pentru a întări răspunderea oamenilor, s-a decis ca șpanul să se colecteze pe fiecare „alee" separat, astfel Incit să depistăm cu ușurință eventualele cazuri de neglijență, de amestecare a unor materiale diferite. Ceea ce, de fapt, nici nu se prea în- tîmplă".Modul cum se realizează recuperarea materialelor refolosibile în această secție este, pe drept cuvînt, un model demn de a fi urmat, atît pentru organizarea ireproșabilă, cit, mai ales, pentru grija și atenția fiecărui muncitor In desfășurarea proprlu-zisă a acțiunii.O sursă de aprovizionare Ieftină și sigură. Și în celelalte secții ale Întreprinderii am putut remarca aceeași bună organizare și grijă din partea oamenilor muncii. Este aceasta, credem noi, o firească urmare a faptului că organizația de partid, conducerea Întreprinderii acordă toată atenția realizării în bune condiții a activității de recuperare. Dovada ? Fiecare secție are sarcini precise de recuperare, stabilite In funcție de posibilitățile reale — judicios valorificate —, iar modul de îndeplinire a lor contează printre indicatorii întrecerii intre secțiile lntreprin- 

cu In- re-de In-

actuala etapă, concretizată printr-un amplu proces de modernizare a producției și perfecționare a organizării muncii, trebuie să dea răspuns la o serie de probleme majore ce se ridică în fața specializării și cooperării in industrie, iar deciziile ce se iau să fie rodul unor analize complexe privind strategia dezvoltării în perspectivă a unităților e- conomice. Această necesitate este cu atît mai evidentă cu cit, in cazul unor unități economice, modernizarea a fost redusă doar la aplicarea unor măsuri mărunte, a unor soluții de moment, fără a se lua în considerare progresul științific și tehnic contemporan, perspectiva domeniului respectiv.Dar ce probleme se ridică In prezent privind specializarea și cooperarea unităților industriale și care trebuie avute în vedere atunci cînd se apreciază calitatea modernizării la nivel de întreprindere, centrală, ramură industrială sau economia națională ?Un aspect se referă la situația multor Întreprinderi industriale la care se înregistrează un grad prea ridicat de Integrare comparativ posibilitățile oferite de centrala dustrială și de ministerul de sort. Astfel, în construcții mașini, de exemplu, o serie de treprinderi fabrică piese și subansamble cu destinație generală, repere care sînt produse în condiții de serie mică, uneori obținerea acestora avînd un caracter meșteșugăresc. Tot atît de reale și, din păcate, frecvente sint și cazurile in care, pentru fabricarea acestor repere in condiții de serie mică, conform nevoilor proprii întreprinderii respective, sint folosite mașini și utilaje specializate, cu randamente superioare, care înregistrează însă în final indici scăzuți de folosire.Este limpede că specializarea producției, presupunind o relativă stabilitate a nomenclaturii de fabricație. creează condițiile favorabile introducerii tehnicii noi prin folosirea mașinilor, utilajelor, instalațiilor și procedeelor tehnologice avansate și astfel determină o creștere a productivității muncii, o valorificare superioară a resurselor materiale șl de muncă. De asemenea, stabilitatea relativă a nomenclaturii producției în condițiile specializării permite aplicarea unor metode moderne de organizare și programare a producției. Specializarea producției oferă întreprinderilor industriale condiții pentru o elasticitate sporită privind trecerea de la fabricarea unul produs la altul cu caracteristici tehnice superioare, asigurînd astfel adaptarea rapidă a producției la condițiile noi ale tehnicii. De pildă, organizarea producției în flux, specifică Întreprinderilor industriale specializate. contribuie la utilizarea rațională a fondului de timp disponibil al utilajelor prin eliminarea în- 

deril. In unitate, activitatea de recuperare este coordonată — real, nu formal — de un colectiv condus de sub- inginerul Constantin Mănăilă — „un om temeinic pregătit, bun organizator, care cunoaște de mulți ani uzina și, deosebit de important în această muncă, este foarte încăpățînat, în sensul cel mai constructiv al termenului" — ne-a spus inginerul Ion Se- menescu, directorul tehnic al întreprinderii.„încăpățînare" ce a dus, printre altele, la eliminarea deficiențelor constructive ale instalației de măcinat și brichetat șpan de oțel și fontă. în unitate funcționează, de asemenea, șl o presă de balotat deșeurile din tablă. Pină în urmă cu vreo doi ani, fierul vechi pentru turnătorie era adus de la alte întreprinderi. Utilizarea instalației de brichetat șpan și a presei pentru balotat deșeuri din tablă permite acum asigurarea din resurse interne a „materiei prime", cu toate avantajele ce decurg din această „sursă" de aprovizionare — mai ieftină șl mai sigură. Așadar, roadele chibzuin- ței și bunel gospodăriri a resurselor refolosibile se răsfrîng șl asupra producției de zi cu zi a întreprinderii.Resurse ce așteaptă să fie puse în valoare. Nu este o consacrată formulă jurnalistică, ci o realitate cunoscută și recunoscută de conducerea întreprinderii : activitatea de recuperare poate fi Îmbunătățită în continuare. Pe de o parte, este vorba
SUCEAVA ! Consumuri energetice reduseOamenii muncii de la întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Suceava, care au dobîndit o bună experiență în reducerea consumurilor energetice, au experimentat noi tehnologii cu eficientă deosebită in scăderea și mai accentuată a acestora. După cum ne spunea maistrul Ion Cioroianu. secretarul comitetului de partid al întreprinderii, la data de 25 octombrie 1988 a fost pus în funcțiune primul cuptor de tratament termic primar cu arzătoare regenerative, dotat cu o serie de aparate mo-
TIRGU MUREȘ : O instalație ingenioasăPreocupați da valorificarea superioară a unor resurse energetice neconvenționale, un colectiv de specialiști de la cooperativa „Metalul" din Tîrgu Mureș a conceput și realizat o ingenioasă Instalație de produs gaze din resturi combustibile solide — cauciuc, textile, lemn, resturi vegetale, menajere și altele — care, pină acum, erau nerecuperabile. Instalația a fost astfel concepută Incit valorifică superior și subprodusele proprii, fiind astfel nepoluantă. Produsul obținut pe această bază poate fl utilizat cu

trece desealtul, ceea

acelor unități la exagerări pe acest făcut pentru a se economico-soclaleîn cazul constată trebuie efectele prin adîncirea specializării ?

treruperilor atunci cînd la un tip de produs la ce se concretizează în creșterea gra- dului.de utilizare a capacităților de producție a întreprinderilor.Posibilitatea aplicării unor metode moderne de organizare a secțiilor și atelierelor contribuie la folosirea mai rațională a spațiilor de producție existente. Pregătirea a- mănunțită a producției conduce la obținerea unui coeficient de înzestrare tehnologică mai înalt decit în condițiile producției individuale și de serie mică, făcînd posibilă folosirea eficientă a unor mașini și utilaje specializate cu parametri teh- nico-economici superiori, echipamente tehnologice complexe ce permit ridicarea gradului de specializare a locurilor de muncă. In paralel. specializarea locurilor da muncă duce la cunoașterea mai bună a procesului de fabricație si astfel pot fi adoptata măsuri pentru organizarea rațională a muncii.Dacă toate aceste argumenta justifică cert reducerea gradului , de integrare care se plan, ce obține scontate Pe acest plan — așa cum a stabilit conducerea partidului — este necesar să se desfășoare mai susținut o largă activitate de unificare, tipizare și standardizare a produselor, subansamblelor, pieselor și proceselor tehnologice. Pornind de la aceste premise se poate acționa pentru omogenizarea nomenclaturii de fabricație a întreprinderilor existente prin regruparea fabricației respectivelor unități. A- ceastă regrupare trebuie să se facă ținînd seama de o serie de aspecte tehnice si economice. Astfel. în cazul regrupării care deri cont deri . . _ ____economice care se pot obține prin regruparea și specializarea respectivă. Din acest motiv, în construcția de mașini, de exemplu, mai indicată este regruparea fabricației în Întreprinderi specializate privind ?roceseie de prelucrări mecanice.n acest caz, principalele priorități privind adîncirea specializării prin redistribuirea la alte întreprinderi a unor componente de la unitățile integrate pot fi : redistribuirea fabricației organelor de mașini de uz general — pinioane, roți dințate, organe de îmbinare etc., a componentelor electrice și electronice, cum și a pneumaticăProblema a limitelor ______________ ___ _______ale volumului cooperărilor. întrebarea este cu atit mai actuală cu cît. așa cum subliniam, se constată in unele cazuri o tendință exagera- 

______ unor semifabricate prin transport ar suferi pier- energetice, trebuie să se țină de faptul ca suma acestor pier- să nu depășească avantajele

. pre- reperelor de acționare și hidraulică.care se pune este aceea specializării, respectiv

despre modul de valorificare a oțelurilor aliate. în prezent, deși acestea sint colectate, evidențiate și livrate distinct, unitatea nu eliberează buletine de analiză și certificate de calitate — în conformitate cu normele în vigoare. Pe lingă diferența de preț — „Semănătoarea" încasînd din a- ceastă cauză mai puțin cu aproape un milion lei anual pentru materialele predate la I.R.V.M.R. —, apare și riscul ca oțelurile aliate să fie amestecate cu oțeluri carbon, în timpul sau după efectuarea transportului. Risc ce trebuie eliminat prin respectarea riguroasă a tuturor reglementărilor în vigoare cu privire la colectarea șl valorificarea oțelurilor aliate.Pe de altă parte, faptul că, în momentul de față, activitatea de dezmembrare a fondurilor fixe casate nu este organizată suficient de bine permite ca o serie de subansamble, componente și materiale rezultate să nu fie revalorificate la nivelul maxim al posibilităților. Așa după cum ne-a spus directorul tehnic al întreprinderii, în viitorul apropiat se va organiza dezmembrarea centralizată a utilajelor casate, cu precizarea clară a modului de valorificare, sub diferite forme, a resurselor refolosiblle. Așadar, se va elimina și ăceastă sursă de irosire a materialelor. Și cu cît mai repede, cu atît mai bine I
Eugen RADULESCU

deme pentru automatizarea procesului tehnologic. Pină la sfîrșitul anului trecut, consumul de gai metan s-a redus de la 170 Nmc pe oră la 130 Nmc pe oră. La începutul lunii ianuarie a fost pus în funcțiune și cel de-al doilea cuptor cu arzătoare regenerative pentru tratarea pieselor din oțel și fontă. Realizate în colaborare cu Combinatul de utilaj greu din Iași, aceste cuptoare au ca efect reducerea consumului de gaz metan cu 24 la sută. (Sava Bejinariu).
bune rezultate ca agent termic sau ca materie primă necesară în procesul de chimizare. Noua instalație valorifică aceste resurse energetice neconvenționale în procent de 85 la sută, adică de 3—4 ori mai mult decît prin arderea acestora în aer liber. De remarcat că tipul de instalație realizat de specialiștii mureșeni produce energie utilizată ca sursă de încălzire și preparat apă caldă pentru hale Industriale, uscă- torii, ferme zootehnice, cabane forestiere și turistice, locuințe. (Gheorghe Giurgiu).

limitele tehnico- optime a relațiilor detă privind divizarea specializării șl extinderea peste economicecooperare, cu profunde efecte negative privind nivelul costurilor de producție al reperelor primite prin cooperare, calitatea acestora, ritmicitatea livrărilor etc. Nu trebuie să se uite că aprecierea eficienței oricărei activități implică luarea în considerare a intereselor economiei naționale în ansamblul său. Altfel spus, soluțiile trebuie să fie optime la nivelul unităților economica și să răspundă, totodată, intereselor generale ale economiei naționale.Iată de ce la baza stabilirii relațiilor de cooperare între diferite unități trebuie să stea o profundă fundamentare tehnico-economică, iar alegerea întreprinderilor colaboratoare să se facă ținînd cont de o serie de aspecte privind ritmicitatea livrărilor, calitatea produselor livrate în cooperare, asistența tehnică sau prestarea de servicii specializate, sistemul de garanții pentru furnizorii care cooperează, costurile reperelor, rutele optime de transport ș.a.în esență deci, care sint problemele prioritare la care trebuie să răspundă conducerea fiecărei unități industriale, astfel Incit cerințele specializării și cooperării în producție să fie avute în vedere la fundamentarea unor programe realiste și eficiente de organizare și modernizare a producției ?• Analiza critică a nivelului aciuai al specializării și cooperării de către fiecare intreprindere, centrală și minister industrial, tlnlnd cont de limitele optime ale acestor activități sub aspectul costurilor, al calității produselor etc.• Fundamentarea cit mal corn- plexă a producției ce urmează a se fabrica In perspectivă, sub aspectul nomenclaturii de fabricație și al volumului de producție, folosind în mai mare măsură studiile de marketing privind cerințele pieței interne și externe la fiecare produs în parte.• Creșterea rolului centralelor și ministerelor industriale privind evidențierea și cunoașterea reală a mărimii capacităților de producție la unitățile subordonate, în special sub aspectul deficitelor și excedentelor de capacitate și, pe această bază, evidențierea corespunzătoare a posibilităților de care dispun întreprinderile pentrn cooperare.• Adincirea gradului de unificare, tipizare și standardizare a diferitelor piese, subansamble, procese tehnologice și evidențierea corespunzătoare a acestei situații la nivel de intreprindere. centrală, minister și economie națională.• Luarea unor decizii, pe baza unor profunde justificări tehnico- economice și sociale, privind specializarea, după caz, a unor linii tehnologice, ateliere de producție, secții sau întreprinderi privind fabricarea unor piese, subansamble sau produse și organizarea corespunzătoare a acestor verigi de producție.• Urmărirea operativă a stadiului șl eficienței cooperării în producție de către conducerea fiecărei unități industriale, folosind o serie de metode și tehnici moderne de conducere, cum ar fi conducerea prin obiective, prin excepții, prin proiecte. tabloul de bord etc.în esență, economia socialistă planificată, bazată pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, creează condițiile necesare pentru fructificarea din plin a avantajelor specializării și cooperării în producție ; totodată, o serie de acte normative au creat cadrul juridic al unei cooperări eficiente corespunzătoare, intre unitățile economice. iar Legea privind încheierea și executarea contractelor economice stabilește expres conținutul unui contract de cooperare, evidențiind obligațiile fiecărui participant. Acum, hotărîtoare este deci angajarea fiecărui colectiv de oameni al muncii, a organelor de conducere colectivă în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în acest sens.
Dr. Viorel LEFTER

VRANCEA: Răspundere maximă pentru înfăptuirea
programului de dezvoltare a silviculturii

daîn

Precizind că in județul Vrancea fondul forestier ocupă 184 000 hectare și că ponderea acestuia din totalul suprafeței județului este de 38 la sută. în rîndurile ce urmează ne propunem să redăm unele preocupări și rezultate ale activității silvicultorilor vrincenl în contextul sarcinilor ce revin din „Legea privind conservarea, protejarea și dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor rațională economică și menținerea echilibrului ecologic". Vom face acest lucru nu înainte de a ne referi la unele concluzii ale studiilor întreprinse anterior elaborării legii menționate, în această ordine de idei ar fl subliniat faptul că exploatările forestiere, concentrate nu numai perimetrul Vrancei, ci în general din curbura Carpaților, au influențat negativ mediul natural, factorii climatici. în județul Vrancea, reconsiderarea activităților și a măsurilor ce se impuneau întreprinse în perioada viitoare a avut în vedere și înlăturarea fenomenelor de eroziune a solului și alunecărilor de teren din zona colinară și montană, ținuturi cu o structură geologică specifică, unde se află de fapt 92 Ia sută din fondul forestier al județului. Și trebuie arătat că tocmai în aceste zone, in multe unități de producție au fost depășite posibilitățile de exploatare, ceea ce a accentuat dezechilibrul în structura claselor de vîrstă a arboretelor, dezgolirea solului, întreruperea permanenței pădurii și a funcțiilor exercitate de ecosistemele forestiere.— Ținînd seama de această situație s-a impus sistarea tăierilor pe timp de 10 ani — arăta inginerul Mircea Dlaconu, Inspector-șef al inspectoratului silvic județean. Măsura a obligat la acțiuni menite să asigure desfășurarea normală a programului de exploatare forestieră. Pe baza studiilor întreprinse în teren și

EVOLUȚIA VREMII Șl DESFĂȘURAREA 
LUCRĂRILOR AGRICOLE 

PRECIZĂRI ALE METEOROLOGILOR
X"

Cum se explică vremea neobiș
nuită din această iarnă și cum va 
evolua ea in perioada următoare ? 
Ce aprecieri fac agrometeorologii 
referitor la starea solului și desfă
șurarea lucrărilor agricole de sezon? 
La aceste întrebări am solicitat răs
puns unor cercetători ai Institutu
lui de meteorologie și hidrologie.— Iarna, care părea să se instaleze timpuriu, încă de la sfîrșitul lunii octombrie, a avut o evoluție cu intensitate maximă în toată luna noiembrie, temperaturile înregis- trind scăderi apreciabile față de cele normale, Îndeosebi noaptea, cînd in depresiunile intramontane s-au înregistrat minus 24 de grade. De asemenea, chiar și în cursul zilei, maximele nu au depășit 5 grade. Precipitațiile sub formă de ninsoare au favorizat acoperirea solului cu un strat de zăpadă care a atins o grosime de 38 cm în Oltenia șl 32 cm In Muntenia. Cu toate acestea, regimul pluviometric a fost deficitar In cea mai mare parte a țării, ex- ceptind sud-estul Olteniei, vestul Munteniei șl Dobrogea, unde precipitațiile au fost mai mari față de cele înregistrate în luna noiembrie timp de mal mulți ani. Prima parte a lunii decembrie ne-a oferit o vreme normală din punct de vedere termic, după care a urmat un interval scurt, cuprins între 15 și 20 decembrie. in care s-a produs o răcire accentuată și au căzut precipitații sub formă de ninsoare în toate regiunile țării. în ultima decadă a lunii decembrie, vremea s-a încălzit brusc, regimul termic depășind valorile normale ale acestei perioade. Vremea deosebit de caldă de la sfîrșitul lunii decembrie a persistat și în ianuarie șl în februarie. Din punct de vedere al cantităților de precipitații, în aceste luni s-au înregistrat deficite importante în toate regiunile. Pe suprafețe restrînse din sud-vestul Olteniei și sudul Moldovei, timp de 60 de zile nu s-au înregistrat precipitații. Stratul de zăpadă, prezent doar în zonele montane și parțial în centrul și nordul țării, a lipsit aproape în totalitate în sudul extrem al țării. Zilele de 20—21 februarie au fost cele mai calde din această iarnă, temperatura urcind la Zimnicea pină la 21 de grade. în noaptea de 21 spre 22 februarie, un front atmosferic mult așteptatele precipitații mai mare parte a țării.

— Cum se explică evoluția In iarna 1988—1989 ?— Starea meteorologică anormală care a caracterizat, de altfel, cea
a adus în cea
vremii

Recomandări de importanță deosebită

ale organelor de specialitate
întrucit primăvara a venit maă de timpuriu, iar starea de aprovizionare a solului cu apă este foarte diferită. Ministerul Agriculturii a recomandat ca toate lucrările agricole de sezon să fie efectuate in termene scurte, cu respectarea strictă a normelor cuprinse în tehnologii. în această privință se detașează cîteva norme de ordin general, care vor trebui adaptate condițiilor locale de climă și stării solului.PREGATIREA SOLULUI. Datorită lipsei precipitațiilor, specialiștii din unități și cei din cadrul organelor agricole județene vor lua măsuri ca fiecare lucrare să fie astfel efectuată incit să se prevină pierderea apel. In acest scop, va fi efectuat un număr cit mai redus de lucrări. Procedîndu-se în acest fel. concomitent cu păstrarea rezervei de umiditate din sol, ae realizează și importante economii de carburanți. O mare a- tenție trebuie acordată alegerii ce-

de-a lungulacumulate ____ ___realizat revizuirea zonării astfel incita datelor anilor s-a funcționale a pădurilor, ponderea celor cu funcții speciale de protecție a crescut de la 18 la sută la aproape 45 la sută. Se are în vedere protecția solului, apelor, factorilor climatică Sint incluse aici și pădurile de Interes științific și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, de agrement și recreare pentru locuitorii Vrancei și turiștii din țară. încadrarea în grupe funcționale a arboretelor s-a realizat concomitent cu stabilirea și fundamentarea măsurilor de îngrijire și conducere a acestora în concordantă cu noile funcții ce urmează să le îndeplinească pădurile Vrancei.Ce argumente aduc factorii răspunzători din Județul Vrancea în sprijinul celor enunțate mai sus ? în primul rind faptul că lucrările de conservare au deținut o pondere însemnată, ele fiind realizate în scopul păstrării nealterate și ameliorării stării de productivitate și de igienă a pădurilor, asigurării continuității și Îmbunătățirii funcțiilor de producție și a potențialului fondului forestier. Au fost organizate acțiuni ample de extragere a arborilor us- cați, nesănătoși, concomitent cu punerea în valoare a semințișurilor instalate pe cale naturală. S-au efectuat lucrări menite să accelereze procesul de regenerare naturală și • de împădurire a unor goluri create în arboretul respectiv. Media anuală a acestor lucrări s-a stabilit la 2 800 hectare, extrăgindu-se, totodată, circa 85 000 mc masă lemnoasă, mai ales din perimetrul ocoalelor silvice Lepșa, Năruja, Nereju, Focșani și Soveja. O problemă deosebită in cadrul acestor lucrări a ridicat-o fundamentarea intervențiilor pe 6 000 hectare arborele, care anterior apariției legii au fost parcurse cu una sau două tăieri de regenerare. S-a stabilit, totodată, ca unitățile de ex- 

mai mare parte a Europei s-a datorat persistenței unui cimp de presiune atmosferică ridicată, format din aer cald, subtropical, care a înaintat mult mai spre nord față de poziția sa climatică normală. Or, în iernile obișnuite persistă în estul Europei un cimp de presiune ridicată, format de mase de aer rece, cuplat cu nuclee de presiune scăzută în Marea Mediterană. Desigur,-cauzele de fond ale acestor perturbări sint mult mai profunde și necesită explicații maț largi, care nu sînt posibil de aprofundat într-un articol care își propune să fixeze datele actuale ale problemei, cu atît mai mult cu cît în lumea științifică mondială există numeroase opinii referitoare la cauzele modificărilor climatice.
— Acum vremea a devenit insta

bilă. iar temperaturile au mai scă
zut. Cum va evolua vremea pină la 
sfîrșitul acestei luni ?— In primul rînd, pînă la sfîrșitul lunii februarie se vor produce unele restructurări în distribuția centrilor barici la nivelul continentului european. Vasta zonă depre- sionară situată în nordul Oceanului Atlantic se va extinde mult spre sudul continentului, astfel încît per- turbațiile frontale vor afecta și zona țării noastre. Masele de aer vor fi mai calde șl cu un conținut mai mare de umezeală. Apreciem că în continuare nebulozitatea va fi accentuată în regiunile din vestul, centrul și nordul țării, zone în care se vor semnala precipitații mai ales sub formă de ploaie pe arii extinse. In zonele deluroase din vestul țării, cantitățile de apă înregistrate în 24 de ore pot depăși 15 litri pe metru pătrat. în celelalte regiuni, cerul va fi temporar noros. iar precipitațiile se vor semnala pe arii mai restrînse, îndeosebi în ultimele zile ale lunii. Regimul termic al acestor zile se va caracteriza prin temperaturi maxime cuprinse, în general, între 6 și 16 grade, mai ridicate In regiunile sud-estice, iar minimele nocturne se vor încadra între minus 2 și plus 8 grade.

— Prin ce se va caracteriza vre
mea in luna martie ? ,— In ansamblu, în luna martie regimul țnediu termic va fi mai cald decît în mod obișnuit. Pluviometric, față de cantitățile medii multlanua- le, se așteaptă un excedent de precipitații în vestul și nordul țării. Precipitațiile vor fi mai frecvente în prima jumătate a lunii, cînd șl sub aspect termic se așteaptă o vre- 

ogoarele de toamnă numai grapele sau în funcție de gra- a solului. Peste tot,
lor mal potrivite utilaje cu ajutorul cărora să se facă lucrările solului. Astfel, la pregătirea patului germinativ în se vor folosi cultivatoarele, dul de tasare în mod obligatoriu, atit la ogoarele efectuate în toamnă, cit și Ia cele executate în timpul iernii, înainte de pregătirea patului germinativ terenul va fi curățat de toate resturile vegetale. Pe ogoarele cu bulgări mari, precum și pe suprafețele unde arăturile au fost făcute recent. în mod cu totul excepțional se vor folosi grape cu discuri în agregat cu lame nivelatoare și grape obișnuite. în a- ceastă primăvară, Ia pregătirea terenului n»i este admisă folosirea iiscurilor grele, tractate de tractoarele A 1 800. în vederea efectuării mai multor lucrări la o singură trecere pe teren a utilajelor, vor fi luate măsuri de constituire a agregatelor stabilite, evitindu-se astfel tasarea solului.

ploatare să-și revadă tehnologiile de lucru pentru protecția solului, semințișurilor existente și a arborilor aflați în vegetație.Arboretele tinere, care dețin a- proape 40 la sută din suprafața pădurilor Vrancei, au făcut, de asemenea, obiectul unui capitol distinct de măsuri în cadrul programului de perspectivă al activității silvicultorilor. S-au intensificat intervențiile de îngrijire, cu deosebire în cadrul arboretelor instalate pe cale naturală și, mai ales, în amestecuri de răși- noase și foioase, și aceasta în scopul ameliorării stării lor de sănătate, creșterii gradului de stabilitate și de rezistență a acestora la acțiunea di- feriților factori interni și externi, de majorare a capacității de fructificare și ameliorare a condițiilor de regenerare. In 1988 au fost cuprinse în această categorie de lucrări 12 700 hectare, pe cqre urmau să se facă degajări de arbori rupți sau uscați, curățiri, rărituri, înlăturări de ramuri din partea inferioară a arborilor ș.a. Concomitent, s-a avut în vedere și asigurarea densității optime a arborilor la unitatea de suprafață, plantin- du-se în goluri și pe taluze peste 160 hectare. Plantări 8-au mal făcut și pe 537 hectare supuse, în anii anteriori, tăierilor de regenerare, fiind folosite aici specii autohtone valoroase și cu productivitate ridicată în scopul completării compozițiilor viitoarelor păduri. Prin împăduriri și executarea unor lucrări de corectare a torenților au fost readuse în circuitul economic terenuri din afara fondului forestier, excesiv degradate și în alunecare, în suprafață de 344 hectare.Pentru protecția climatică a terenurilor agricole din partea de sud a județului, inspectoratul silvic împreună cu organele agricole județene și filiala de cercetări silvice au fundamentat programul de înflin-

caracterizat prin în nordul

me mal răcoroasă. Ca urmare. In Maramureș, Transilvania și Moldova precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Regimul hidrotermic va înregistra creșteri mai semnificative în vestul și centrul țării și ușoare in sud-est.
— Ce concluzii se desprind pentru 

agricultură din precizările referitoa
re la evoluția vremii din această 
iarnă și prognoza pentru următoa
rea perioadă ?— Condițiile agrometeorologice de la începutul toamnei au fost favorabile începerii lucrărilor agricole de însămințări. Temperaturile și precipitațiile au evoluat în limite optime pentru procesele de germinare, răsărire și desfășurare a primelor faze de vegetație la culturile însămînțate pină la 15 octombrie. Specificul de iarnă al lunii noiembrie, frig — mai accentuat __ _____Moldovei, cîmpia și podișul Someșului și mai puțin puternic în sudul Moldovei, Transilvaniei, sud-vestul Munteniei și zonele vestice — a determinat intrarea in repaus a culturilor de toamnă cu trei săptămînl mai devreme față de normal. Datorită excesului de căldură din timpul iernii, semănăturile de toamnă și-au reluat vegetația, procesele de germinare continuînd în ritm lent, îndeosebi în ultima parte a lunii februarie. Precipitațiile din ultimele zile au determinat o creștere ușoară a rezervelor de apă din sol, îndeosebi în zonele nord-vestice ale țării și centrul Bărăganului. Pe adîncimea de 0—20 cm, rezervele de apă accesibile plantelor se situează intre 400—500 mc la hectar în Crișana, cîmpia și podișul some- șean și în zona subcarpatică sudică ; 250—400 mc în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei, nordul Olteniei și Banat. Cele mai scăzute valori — de 150—250 mc la hectar — se semnalează în Moldova, centrul Munteniei. sud-vestul Olteniei și centrul Transilvaniei. Dar și aid vor crește ușor în următoarele zile. O dată cu începerea campaniei agricole de primăvară, trebuie respectate măsurile recomandate de specialiști în vederea efectuării diferențiate a lucrărilor solului, urmă- rindu-se peste tot conservarea apei în pămînt, atît de necesară plantelor agricole, element de cea mal mare însemnătate pentru obținerea de recolte mari.

7-1'
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ÎNSAMÎNȚARILE. Condițiile climatice din ultima perioadă au devenit favorabile pentru Insămîn- țarea tuturor culturilor din prima urgență : ovăz, mazăre boabe, culturi furajere, muștar. De asemenea. în majoritatea județelor trebuie să fie însămînțate și plantate legumele : mazăre pentru păstăi, rădăcinoase. ceapă, usturoi.Pentru realizarea de recolte mari în acest an, toate lucrările din campania agricolă de primăvară trebuie efectuate la un nivel calitativ superior. In acest scop, este absolut necesar ca atît pregătirea terenului, cît și lnsă- mîntările să fie făcute în prezența inginerului-șef și a șefilor de fermă din fiecare unitate agricolă. Organele agricole județene au datoria. să desfășoare cu cea mai mare răspundere activitatea de îndrumare șl control pe teren, asigurînd executarea tuturor lucrărilor conform normelor tehnologice stabilite.

țâre a unor perdele împădurite, ur- mind ca în primăvara anului 1989 să se execute asemenea lucrări pe primele 25 hectare, acțiune care va continua cu deosebire în anii viitori.Din experiența primului an de activitate, desfășurată în lumina prevederilor legii menționate, au rezultat și o serie de noi cerințe care pot fi soluționate prin eforturi și contribuții conjugate. Se impune, de exemplu, o aprofundare mult mai susținută a problemelor mecanizării în executarea lucrărilor silvice, a- vîndu-se in vedere și variația mare a condițiilor de teren și climă în care se realizează acestea. Noile lucrări de conservare, îngrijire și dirijare a arboretelor impun definitivarea unor tehnologii în recoltarea șl colectarea masei lemnoase. Apare necesară, de asemenea, adîncirea colaborării între cercetarea agricolă și silvică în domeniul protecției pădurilor, inclusiv pentru promovarea în mai mare măsură a combaterii biologice.Pe plan județean sint încă rezerve serioase în vederea realizării unei mai bune corelări a acțiunilor pe bazine hidrografice, de participare efectivă și permanentă a factorilor implicați în desfășurarea programului complex de valorificare corespunzătoare a Întregului fond funciar. Și nu în ultimul rind se impun măsuri practice, de ordin economic și social, in vederea asigurării condițiilor de permanentizare a personalului muncitor capabil să poată realiza complexul de lucrări, acțiune care necesită pe lingă inde- mînare șl anumite cunoștințe din partea oricărui lucrător, în perspectiva unei activități de durată și eficiente.
Dan DRAGULESCU
corespondentul „Scinteii
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ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI SEYYED ALI KHAMENEI

Cuvîntarea președintelui 

Nicolae Ceaușescu

Cu vin ta rea președintelui 

Seyyed Aii Khamenei
(Urmare din pag. I)
In acest scop, acordăm o atenție 
deosebită evoluției vieții interna
ționale. promovăm activ o politi
că de colaborare cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială. La baza tuturor raportu
rilor noastre cu alte state așezăm 
neabătut principiile deplinei ega
lități în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

în cursul anului trecut, în via
ța internațională au avut loc une
le evoluții încurajatoare, dar si
tuația continuă să fie deosebit de 
gravă și complexă. în lume se 
manifestă contradicții puternice — 
politice, economice, militare — ca 
urmare a continuării cursei înar
mărilor, a perfecționării și creării 
de noi arme nucleare, a conflic
telor și stărilor de tensiune din 
diferite zone ale planetei. Se men
ține vechea politică de forță și 
dictat, de amestec în treburile al
tor state, iar ca urmare a poli
ticii imperialiste, neocolonialiste 
s-a accentuat și mai mult decala
jul dintre țările bogate și sărace.

Considerăm că, în aceste condi- 
ii. noua gîndire ce se impune în 

relațiile internaționale trebuie să 
pornească de la problemele funda
mentale ale epocii noastre — tre
cerea hotărâtă la măsuri concrete 
de dezarmare, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară, la unirea e- 
forturildr tuturor statelor și po
poarelor în direcția opririi 
cursului periculos al evenimen
telor spre încordare și război, 
pentru apărarea dreptului suprem 
al națiunilor la pace, la viață, la 
o existență liberă și demnă.

Ne pronunțăm cu toată fermi
tatea pentru realizarea concomi
tentă a dezarmării nucleare și chi
mice. pentru lichidarea tuturor 
mijloacelor de distrugere în masă, 
în același timp, trebuie să se ac
ționeze pentru reducerea substan
țială a armelor convenționale, a 
efectivelor și cheltuielilor mili
tare.

în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus :

Ca țară europeană, România ac

ționează pentru realizarea unei 
Europe unite a statelor libere și 
independente, pentru dezvoltarea 
largă și neîngrădită a colaborării 
și cooperării între toate popoare
le continentului nostru, căruia îi 
revine un rol deosebit în lupta 
pentru dezarmare, securitate și 
pace.

Milităm activ pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a pă
cii, colaborării și bunei vecinătăți, 
fără arme nucleare și chimice, fără 
.baze militare străine. Sprijinim, 
totodată, crearea unor asemenea 
zone în nordul și în centrul Euro
pei, precum și în alte regiuni ale 
lumii.

România s-a pronunțat și se pro
nunță ferm pentru încetarea tutu
ror conflictelor și soluționarea pro
blemelor litigioase din diferite re
giuni ale lumii numai pe cale po
litică, prin tratative, în interesul 
popoarelor din zonele respective, al 
păcii și destinderii internaționale.

Am salutat încetarea războiului 
dintre Iran și Irak și considerăm că 
trebuie făcut totul pentru a se 
ajunge la înțelegeri care să ducă la 
instaurarea unei păci trainice în 
regiune, Ia crearea de condiții 
pentru dezvoltarea liberă, inde
pendentă a popoarelor iranian și 
irakian.

Considerăm că este necesar să se 
renunțe la orice acțiune de amestec 
în treburile interne ale altor state, 
să se respecte neabătut dreptul fie
cărui popor de a-și alege liber calea 
dezvoltării sale economice și so
ciale, fără nici un amestec din 
afară.

în același spirit, ne pronunțăm 
pentru organizarea unei conferințe 
internaționale în problemele Orien
tului Mijlociu, cu participarea tu
turor țărilor interesate — în primul 
rînd a noului stat palestinian și a 
Israelului — în vederea găsirii unei 
soluții politice, în măsură să asi
gure dezvoltarea independentă, în 
deplină securitate a tuturor state
lor din această zonă.

Pornind de la agravarea situației 
economice mondiale, și, mai ales, 
de la înrăutățirea continuă a situa
ției țărilor în curs de dezvoltare, 
România consideră necesară orga
nizarea unei conferințe internațio
nale în problemele subdezvoltării, 
inclusiv în problema datoriilor — 

extrem de mari — ale acestor țări, 
care să ducă la instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale, bazată 
pe egalitate și echitate și care să 
favorizeze progresul mai rapid al 
tuturor statelor, în primul rînd al 
celor rămase în urmă.

în soluționarea gravelor pro
bleme internaționale se impune 
participarea, cu drepturi depline, 
a tuturor statelor, și în mod deo
sebit a țărilor mici și mijlocii, a 
țărilor în curs de dezvoltare, a 
țărilor nealiniate, care reprezintă 
majoritatea omenirii și sînt vital 
interesate într-o politică nouă, 
democratică.

Considerăm, de asemenea, că, în 
soluționarea problemelor lumii de 
azi. un rol tot mai activ trebuie 
să aibă Organizația Națiunilor 
Unite, alte organisme internațio
nale.

Avem convingerea că. deși pro
blemele vieții internaționale sînt 
deosebit de complexe și grave, for
țele progresiste, realiste, popoarele 
de pretutindeni — acționînd 
unite — dispun de capacitatea de 
a determina o schimbare a cursu
lui evenimentelor, de a impune 
dezarmarea și a asigura o politică 
nouă, democratică, de progres eco
nomic și social, de colaborare și 
pace.

în acest spirit, am dori ca 
Republica Socialistă România, 
poporul român să conlucreze activ 
cu Republica Islamică Iran și po
porul iranian prieten — împreună 
cu celelalte țări și popoare ale 
lumii — în vederea soluționării 
marilor probleme care preocupă 
omenirea, pentru asigurarea păcii, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă pe planeta noastră.

în încheiere, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus :

Fiind încredințat că vizita pe 
care o întreprindeți în țara noas
tră, înțelegerile și acordurile la 
care vom ajunge vor marca un 
moment important în întărirea 
prieteniei și cooperării reciproc 
avantajoase dintre România și 
Iran, doresc să adresez cele mai 
bune urări de progres, prosperitate 
și pace poporului iranian prieten !

Pentru pace și colaborare în 
întreaga lume ! (Aplauze)

(Urmare din pag. I)
țările noastre să sporească. Este 
demn de menționat că schimburi
le economice dintre Republica Is
lamică Iran și Republica Socialis
tă România au ajuns la un nivel 
de două ori mai ridicat decît ni
velul mediu înregistrat al anilor 
dinainte de revoluția islamică.

Lupta poporului român împo
triva incitatorilor la război și a 
celor cu tendințe de dominație în 
Europa, precum și marea rezisten
ță a poporului musulman iranian 
în cursul a 8 ani de război impus 
împotriva ocupanților agresori 
constituie o trăsătură importan
tă comună a celor două popoare 
iranian și român. Originea aces
tor acțiuni de rezistență și a pu
ternicei voințe de a se opune a- 
gresorilor străini în teritoriul pa
triei demonstrează curajul și do
rința de independență a celor 
două popoare. Pe acest conside
rent, luptele care au adus celor 
două popoare independență, li
niște și libertate, precum și efec
tul lor reflectat prin aprecieri 
deosebite asupra vieții politice ac
tuale din fiecare tară se bucură și 
de aprecierea noastră.

Domnule președinte, onorat 
auditoriu,

Situația actuală politică și eco
nomică a lumii și relațiile marilor 
puteri cu țările mici și țările în 
curs de dezvoltare nu oferă nici 
o speranță de viitor pentru lumea 
a treia. împărțirea lumii între do
minatori și dominați îndepărtează 
perspectiva atingerii înaltelor ide
aluri umane, precum și obținerea 
unor rezultate ale luptei și efor
turilor revoluționarilor și marilor 
militanți pentru pace. Lumea este 
încă martoră la imense nedreptăți 
cum iar fi : apartheidul, uzurparea 
Palestinei și sistemul de jefuire a 
popoarelor din America Latină, 
Asia și Africa.

Structura dreptului internațio
nal actual nu a reușit, în reali
tate, să apere și să conserve drep
turile popoarelor din lumea a 
treia. Sîntem încă martorii unor 
lipsuri ale reglementărilor pri
vind interzicerea agresiunii, pri
vind folosirea deschisă a forței în 
relațiile internaționale, precum și 
ale reglementărilor privind inter
zicerea armelor chimice, ca și în 
regulile și definițiile referitoare 
la drepturile omului și la alte as
pecte.

Țara și poporul nostru au sufe

rit în repetate rînduri de pe urma 
acestor neajunsuri și deficiențe, de 
pe urma lipsei de tărie a legilor și 
principiilor menționate. Chiar și 
acum lumea se găsește sub ame
nințarea serioasă a războiului chi
mic și microbian, a armelor dis
trugătoare, ca urmare a neglijenței 
manifestate de puterile și statele 
care ar fi putut acționai După pă
rerea noastră, nu se mai poate ră- 
mîne indiferent în fața unor astfel 
de fenomene care au cel mai rău 
efect și pricinuiesc daune popoare
lor progresiste și dornice de liber
tate și independență.

Domnule președinte, onorat 
auditoriu,

Avem profunda convingere că 
popoarele și guvernele care-și ma
nifestă hotărîrea deplină să lupte 
împotriva răului, nedreptății și co
rupției pot spera încă în viitor. 
Natura omului, adică puterea de 
creație, poate învinge toate aceste 
întruchipări ale răului și corupției 
atunci cînd este manifestată îm
preună cu hotărîrea, speranța și 
dorința de luptă. Omenirea, în 
cursul îndelungatei sale istorii, a 
avut, în repetate rînduri, această 
experiență. Noi credem în această 
luptă și avem convingerea că tre
buie găsite mijloace logice pen
tru a lupta.

Arătînd că țelul acestei lupte 
este îmbunătățirea vieții popoare
lor, președintele Seyyed Aii Kha
menei a subliniat în continuare că 
țările independente trebuie să co
laboreze și să limiteze cît mai mult 
aria de intervenție a marilor pu
teri în administrarea și viața lor. 
După părerea noastră — a spus 
vorbitorul — Iranul și România 
pot constitui un exemplu de cola
borare sănătoasă între două țări 
independente.

Domnule președinte, onorat 
auditoriu,

Revoluția islamică iraniană, care 
a fost o revoltă populară împotri
va opresiunii, nedreptății, corup
ției și dependenței, bazată pe idea
luri sacre și înalte țeluri umane, 
și-a sărbătorit săptămîna trecută 
aniversarea a 10 ani de la victorie. 
Am petrecut un deceniu plin de 
evenimente, în cursul căruia s-au 
împletit agresiunea, agitația din 
partea dușmanilor noștri. în aceas
tă perioadă — a subliniat vorbito
rul — au fost acumulate, prin voin
ța, curajul și rezistenta poporului 
iranian, un tezaur prețios de ex

periență, precum și realizări 
uriașe.

Estul și Vestul se uniseră împo
triva noastră, aplicînd planuri și 
conspirații militare, politice și 
economice și fiind gata să supună 
la presiuni și să oblige la retra
gere și la renunțarea la pozi
țiile sale ideologice și politice un 
mare și vechi popor care-și dorea 
independenta și libertatea.

în continuare, președintele 
Seyyed Aii Khamenei a expus opi
nia conducerii Iranului cu privire 
la războiul iraniano-irakian, care 
a provocat multe victime și mari 
distrugeri de valori materiale și 
spirituale. Vorbitorul a subliniat 
că, la ora actuală, Iranul revoluțio
nar își începe stabilirea și urmă
rirea obiectivelor sale independen
te și de libertate, își începe, după 
10 ani de efort și rezistență, „pe
rioada de reconstrucție cuprinză
toare".

Acceptarea Rezoluției 598 a Con
siliului de Securitate de către Re
publica Islamică Iran, a menționat 
președintele Seyyed Aii Khamenei, 
reprezintă un efort în direcția in
staurării unei păci drepte și trai
nice în zona Orientului Mijlociu. 
Asigurăm comunitatea internațio
nală că noi depunem toate efortu
rile. folosim toate posibilitățile 
pentru instaurarea păcii și dreptă
ții. Pentru a ne exprima bună
voința, în cadrul colaborării cu 
secretarul general al O.N.U. am 
început organizarea unor vaste 
acțiuni diplomatice în scopul con
firmării acțiunilor pe baza rezolu
ției menționate.
i

Domnule președinte,
în perspectiva reconstrucției și 

păcii în țara noastră și avînd în 
vedere prietenia și colaborarea 
dintre Republica Islamică Iran și 
Republica Socialistă România, 
apreciez că este o ocazie favorabilă 
pentru dezvoltarea și extinderea 
în continuare a raporturilor noas
tre. Sper ca aceste vizite priete
nești să ofere noi perspective co
laborării dintre cele două țări.

în încheierea cuvîntării sale, 
președintele Seyyed Aii Khamenei 
a arătat că , folosește acest prilej 
pentru a exprima încă o dată a- 
precierea față de primirea căldu
roasă, față de sincera ospitalitate 
de care s-a bucurat din partea 
președintelui României și a adre
sat urări de fericire, succes, pros
peritate și securitate poporului 
român. (Aplauze).

(Urmare din pag. I)
vind înfăptuirea dezarmării, în 
primul rînd a celei nucleare, so
luționarea pe cale pașnică, prin 
tratative, a stărilor de încordare 
și conflict existente în diferite re
giuni ale globului, lichidarea sub
dezvoltării și edificarea unei noi 
ordini economice mondiale, in
staurarea în lume a unui. climat 
de destindere, colaborare și pace.

în timpul convorbirilor a fost 
pusă în evidență dorința celor 
două state de a conlucra tot mai 
strîns pe arena mondială pentru 
a-și aduce contribuția la rezol
varea, în interesul tuturor po
poarelor, a marilor probleme ale 
contemporaneității.

Președintele Republicii 
Islamice Iran 

a vizitat obiective 
social-edilitare 

și cartiere de locuințe 
din CapitalăPreședintele Republicii Islamice Iran, Seyyed Aii Khamenei, a vizitat, joi dimineața, obiective social-edilitare și cartiere de locuințe din Capitală.Oaspetele a fost informat în legătură cu modul în care se înfăptuiește vastul program de dezvoltare și modernizare a Capitalei, inițiat de președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Au fost prezentate lucrările desfășurate în ultimii ani de amenajare complexă a rîului Dîmbovița, care se înscriu în ansamblul de măsuri vi- zînd modernizarea Bucureștiului.Președintele iranian a fost informat, totodată, despre desfășurarea programului de lucrări privind realizarea canalului București—Dunăre, care va asigura o legătură directă, pe apă, intra Capitală $1 Marea Neagră.A fost vizitat, de asemenea, Bulevardul Victoria Socialismului. Distinsului oaspete i-au fost prezentate Casa Republicii și alte construcții ale complexului arhitectonic ce se înalță în această zonă a Bucureștiului și care ilustrează amploarea lucrărilor din centrul Capitalei.Din Piața Universității, președintele Republicii Islamice Iran a parcurs cu metroul traseul pînă in Piața Aviatorilor, prilej de a cunoaște aspecte privind construcția și soluțiile adoptate pentru realizarea cu forțe proprii a metroului bucureștean.Pe parcursul vizitei, președintele Seyyed Aii Khamenei a exprimat cuvinte de apreciere la adresa programului de dezvoltare urbanistică și edilitară a Capitalei țării noastre, a remarcabilelor realizări ale arhitec- ților și constructorilor, a eforturilor depuse pentru continua înfrumusețare a celui mai mare oraș al țării.Președintele iranian a fost însoțit în această vizită de Barbu Petrescu, primarul general al Capitalei, de alte persoane oficiale.

Realizări in îndeplinirea planului
(Urmare din pag. I)calelor forjate, întreprinderea de utilaj minier Filipeștii de' Pădure, care prin mijloace și forțe proprii a executat modernizarea completă a secției de fabricație stîlpi pentru complexe mecanizate, prin aplicarea tehnologiei de sudură în mediu de bioxid de carbon. (loan Marinescu).VASLUI. Distins de trei ori consecutiv pentru rezultatele sale cu „Ordinul Muncii" clasa I. destoinicul colectiv al întreprinderii de materiale izolatoare „Premi" din municipiul Vaslui obține și in acest an remarcabile succese in activitatea productivă. Muncind cu inaltă răspundere si dăruire, utilizind la întreaga capacitate mașinile și utilajele din dotare și valorificind superior materia primă, materialele și energia electrică, s-a reușit, asa cum preciza directorul unității, inginerul Nicolae Pascu, să se realizeze suplimentar 560 mc prefabricate și 240 mc panouri mari din beton pentru blocuri de locuințe. 380 tone vată minerală și produse din vată, alte însemnate cantități de produse hidroizolatoare livrate operativ șantierelor de construcție ale tării și la export. întregul spor de producție a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii. (Petru Necula).COVASNA. Colectivul de oameni ai muncii de la cea mai importantă unitate economică a județului Coyasna — întreprinderea de mașini-agregat și suban- samble auto — are in centrul atenției înnoirea și diversificarea producției. Așa cum ne relatează Emanoil Mitrea. președintele consiliului oamenilor muncii, a intrat in fabricație de serie un nou tip de cutii de viteze, din familia 10—S—100. Noul produs, din care- s-a pregătit primul lot pentru expedierea către beneficiari, are caracteristici tehnice superioare. Este, de fapt, o cutie de viteze sincronizată, ce intră in componenta unor camioane de mare capacitate. De asemenea, s-a încheiat fabricarea unui lot de cutii de viteze, de asemenea sincronizate, care intră în componenta mi

crobuzelor și camioanelor de capacitate mai mică. (Constantin Timarul.TURNU MĂGURELE. La întreprinderea de mașini electrice - din municipiul Turnu Măgurele — unitate aflată intr-un amplu proces de dezvoltare și modernizare — a fost realizat cel mai nou tip de motor fabricat pină in prezent aici, avînd o putere de 1 600 kW și 1 000 rotații pe minut.— Noul tip de motor electric — ne spune inginerul Dumitru Odan- giu, directorul întreprinderii — este destinat unor unități din industria materialelor de construcții. Acesța este cel de-al 54-lea tip de motoare electrice asincrone produse de noi. Conform programului de înnoire și modernizare a producției, in acest an, prin eforturile muncitorilor și specialiștilor din atelierele de pregătire tehnologică și secțiile de producție, nomenclatorul de fabricație se va îmbogăți cu alte 42 tipodimensiuni de motoare pentru industriile siderurgică. minieră și energetică, urmărin- du-se permanent ridicarea parametrilor tehnico-funcționali la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial. (Stan Ștefan).TIMIȘ. Hotărîti să sporească contribuția la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime a tării, petroliștii din cadrul Schelei de producție Șandra, județul Timiș, acționează cu răspundere comunistă pentru înfăptuirea tuturor măsurilor din programul de organizare și modernizare, precum și a celor adoptate la recenta adunare generală a oamenilor muncii, menite să asigure realizarea tuturor indicatorilor de plan. în perioada care a trecut din acest an, o dată cu respectarea graficelor de punere în funcțiune a sondelor de injecție. aplicarea unui volum mai mare de operații geologotehnolo- gice decît cel prevăzut initial, reducerea parcului inactiv prin intervenții și reparații de calitate la un număr sporit de sonde, producția fizică de țiței a crescut, in medie, cu 50 tone pe zi, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut. Concomitent, a fost realizat integral planul la gazolină și s-a obtinut o însemnată de

pășire a prevederilor la producția de gaze. In prezent, brigăzile și formațiile de lucru, to ti specialiștii din cadrul schelei depun eforturi stăruitoare pentru folosirea la intreaga capacitate a sondelor și instalațiilor în vederea atingerii unor niveluri de producție superioare realizărilor de pină acum. (Cezar Ioana).SIBIU. Un colectiv de specialiști ai întreprinderii de piese auto din Sibiu a elaborat' o nouă tehnologie de cromare pe dispozitive rotative a tijelor de amortizor. Față de cea clasică, noua tehnologie asigură o depunere uniformă a stratului de crom, reduce consumul de energie și de materii prime cu 25 la sută și contribuie la creșterea productivității muncii cu 20 la sută. Eficiența economică ridicată a tehnologiei se regăsește și in creșterea fiabilității și competitivității produselor care intră in componenta autovehiculelor. (Ion Onuc Nemeș).BACAU. Oamenii muncii din întreprinderile industriale ale județului Bacău și-au concentrat toate e- forturile pentru exploatarea la maximum a capacităților de producție, introducerea pe scară largă a unor procedee moderne de fabricație, aplicarea de măsuri tehnico-orga- nizatbrice menite să ducă la creșterea continuă a productivității muncii și competitivității produselor. Astfel, petrochimiștii din Bor- zești. prin exploatarea la întreaga capacitate și depășirea parametrilor proiectați la unele instalații. au livrat suplimentar economiei naționale. în perioada care a trecut din acest an. produse in valoare de peste un milion lei. Tot pe seama folosirii la capacitatea maximă a instalațiilor, mașinilor și utilajelor din dotare, colectivele de muncă din cadrul Combinatului de celuloză și hirtie „Letea" din Bacău au obtinut un spor de producție în valoare de 3 milioane lei. iar cele din cadrul întreprinderii forestiere de exploatare și transport — un spor în valoare de 6 milioane lei. La rindul lor. muncitorii, inginerii și tehnicienii Combinatului de prelucrare a lemnului Bacău au reușit ca. pe seama promovării susținute a teh

nologiilor prelucrării prime, in continue a moderne, eficiente a condițiile în materiilor diminuăriiconsumurilor materialeși energetice, să-și depășească sarcinile de plan la producția fizică cu 6,5 milioane lei. De remarcat că, de la începutul anului și pînă acum, pe ansamblul județului s-a obtinut o producție mai mare cu aproape 200 milioane lei fată de cea realizată in aceeași perioadă a anului trecut. (Gheor- ghe Baltă).BISTRIȚA-NASAUD. Concomitent cu sporirea nomenclatorului materialelor recuperabile și refolosibile reintroduse in circuitul productiv propriu, colectivele de oameni ai muncii din cadrul unităților industriale ale județului Bistrița-Năsăud sporesc de la o deoadă la alta și cantitățile predate întreprinderii județene de profil. în perioada care a’ trecut din acest an, sarcinile .stabilite au fost depășite. Au fost astfel recuperate 4 347 tone oțel, 137,7 tone fontă. 66,3 tone plumb. 34 tone aluminiu. 56 tone mase plastice, însemnate cantități de textile, hirtie și cartoane, cupru, alamă, bronz, zinc, materiale refractare și abrazive. (Gheorghe Crișan).CRAIOVA. La întreprinderea de tractoare și mașini agricole din Craiova a fost livrat în aceste zile produsul cu numărul de fabricație 850 000. Așa cum ne spunea inginerul Gri- gore Taloi, secretarul comitetului de partid din întreprindere, această cunoscută unitate craioveană realizează in prezent, pentru economia națională și export, o gamă largă și complexă de tractoare agricole și industriale, mașini de împrăștiat amendamente și îngrășăminte naturale. pluguri și altele. Ilustrativ este faptul că, din numărul total de produse realizate pină în prezent, aproape 15 000 sînt tractoare cu încărcător hidraulic de 45 CP — tractoare medaliate cu aur la diferite tîrguri internaționale. Un nou lot din aceste tractoare a fost livrat in devans partenerilor externi. Revelator este faptul că, în acest an, specialiștii întreprinderii craiovene acționează cu inaltă răspundere în vederea îmbunătățirii performanțelor tehnice la toate produsele din nomenclatorul de fabricație, precum și pentru asimilarea în fabricație a unor noi produse. (Nicolae Băbă- lău).

O veche localitate își schimbă
înfățișareaLocalitate situată aproape la jumătatea distanței dintre Capitală și orașul reședință al județului cu același nume, Giurgiu, comuna Călugăreni se înfățișează privirilor celor ce o străbat de la un capăt la celălalt ca o așezare cu oameni harnici și destoinici, care scriu zi de zi istoria la timpul prezent cu însemnele faptelor lor de muncă rodnică. Pe „cartea de vizită" a locuitorilor săi se află înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții A- grare", distincție obținută în anul 1987 ca urmare a realizării unei producții de 20 250 kilograme porumb știuleți la hectar pe teren neirigat. De asemenea, rezultatele foarte bune obținute in anul 1988 la culturile de porumb, griu și floarea-soarelui îi situează pe cooperatorii din Călugăreni din nou pe locuri fruntașe.— Cum va arăta comuna Călugăreni în anul 2000, tovarășe primar Nicolae Ha- der 1— Cu siguranță, mult mai frumoasă și mai bogată decît ne-o imaginăm noi astăzi ! Pentru toți locuitorii comunei noastre, ziua de 19 iulie 1988 va deveni o dată cu adevărat memorabilă. Atunci, in timpul vizitei de lucru pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a întreprins-o în județul Giurgiu, localității noastre i-au revenit menirea și onoarea de a fi viitor oraș agroindustrial. In ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 23 iulie 1988, la propunerea secretarului general al partidului s-a hotărit ca pină în 1990 să

se asigure dezvoltarea ca orașe agroindustriale a u- nor comune din județul Giurgiu : Bolintin, Mihăi- lești. Izvoarele, precum și a comunei noastre. Călugăreni. Aceasta înseamnă insă industrie, blocuri de locuințe, magazine, edificii social-culturale, piață agro- alimentară, spital, străzi moderne, parcuri... Pentru a merita o astfel de cinste, noi am adus și aducem argumente.într-adevăr, argumentele sînt grăitoare : aici ființează o asociație economică intercooperatistă pentru producție industrială, o stațiune pentru mecanizarea agriculturii, o cooperativă pentru producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, o întreprindere pentru producerea legumelor, o întreprindere de transport specializat pentru agricultură și industrie alimentară, un liceu agroindustrial cu internat, cinci școli generale cu aproape 100 ' de cadre didactice, dispensare (uman și veterinar), oficiul poștal cu centrală automată.— Dispuneți, așadar, de o puternică bază tehnico- materială.— Eu aș spune, mai degrabă, că orașul începe cu oamenii lui, intervine, tovarășul Gheorghe Anton, vicepreședinte al biroului executiv al Consiliului popular comunal Călugăreni. Cu modul lor de a gîndi, de a munci, de a trăi. Spre exemplu, stațiunea pentru mecanizarea agriculturii realizează a- nual un plan de producție de peste 80 milioane lei, întreprinderea pentru producerea legumelor a livrat numai anul trecut la fondul de stat 32 400 tone le

gume, cooperativa de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor este și ea o puternică unitate rentabilă, planul pe 1988 fiind realizat in proporție de 110 la sută. Dar posibilitățile comunei noastre nu pot, nu trebuie să se oprească aici. Călugăreni va deveni un oraș care va polariza, din punct de vedere economic, cultural, școlar și sanitar, Interesul întregii zone cuprinse in perimetrul consiliului unic. Aici urmează să fie ridicate noi unități industriale și de mică industrie, zeci de blocuri de locuințe, complexe comerciale, se va realiza o amplă rețea de apă potabilă și canalizare. Aceasta înseamnă efort, muncă fără preget ■ Cei peste 7 000 de locuitori ai comunei știu bine acest lucru și, de la mic la mare, pun umărul acolo unde este nevoie.— Noi sîntem cei chemați să ridicăm aici un adevărat oraș — ne spune Ion Logofătu, președintele C.A.P. Și-1 vom ridica, fără doar și poate, cu gîndul la cei ce vin în urma noastră. Ei vor lucra aici, acasă, scutiți de navetă spre marile orașe. Dar și noi, și ei vom rămine ceea ce am fost dintotdeauna : buni a- gricultori. Liceul de profil din Călugăreni, precum și școala profesională pregătesc peste 500 de tineri în meseriile : agronom-meca- nizator, mecanic agricol, zootehnist, veterinar. Ei vor fi, cu siguranță, oră- șeni-agricultori. Da, pentru că munca lor nu se va deosebi cu nimic de aceea din- tr-o fabrică sau uzină. Iar condițiile de viață vor fi la fel cu cele de la oraș.Aceleași gînduri de viitor

ne-au mărturisit toți cei cu care am stat de vorbă — de la specialiști pină la cel mal tinăr muncitor zootehnist. Părerea lor unanimă este aceea că viața trebuie ridicată pe trepte noi de civilizație, de bunăstare. Iar izvorul bunăstării este unul singur : munca. Munca de calitate. Munca făcută cu pasiune și totală dăruire. Iată de ce este lesne de înțeles că orașul în care vor trăi și munci astfel de oameni nu poate să fie înălțat decît după chipul și asemănarea lor. Lucru confirmat de altfel și de tovarășa Ana Ortansa Negulescu, șefa Secției arhitectură și sistematizare a județului Giurgiu :— în centrul preocupărilor proiectanților, care au primit sarcina de a propune cadrul dezvoltării viitorului oraș, a stat, cu prioritate. găsirea unei soluții inspirate care să ducă la îmbinarea armonioasă a specificului comunei Călugăreni cu mediul natural, astfel încît să fie cît mai bine puse în valoare locurile cu tradiție istorică. în acest fel s-a ajuns la concluzia menținerii a ceea ce este valoros, autentic, zonele respective urmind a fi încorporate, într-un tot unitar. în noul centru civic ca va fi amplasat la intra-- rea dinspre București. Dotarea acestuia va consta in realizarea sediului politico- administrativ, a centrului de cultură și creație „Cîn- tarea României", la care se vor adăuga blocurile de locuințe, spitalul, creșele și grădinițele, precum și o frumoasă și originală zonă de agrement.
Ion GAGHU
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PROFUNDE TRANSFORMĂRI
1N STRUCTURA SOCIALĂ A JĂRĂNIMR

(Urmare din pag. I)în toate domeniile vieții econo- mico-sociale.„Societatea noastră socialistă, sublinia în acest cadru tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, se bazează pe alianța trainică dintre muncitori și țărani, cele două clase producătoare de bunuri materiale, care au rolul determinant în dez-

vollarea generală a patriei. Industria și agri<4Mura reprezintă ramuri de bază, hotăritoare ale e- conomiei noastre naționale ; deci și muncitorii si țăranii reprezintă clase hotăritoare ale societății noastre socialiste, iar alianța dintre aceste două clase — proprietare, producătoare și beneficiare — constituie baza de granit a orînduirii noastre socialiste și comuniste".

Asemenea procese semnificative pentru transformările care au avut loc în structura socială și de clasă a României socialiste s-au aflat în centrul dezbaterii orgajiizate de redacția noastră, la care au participat dr. Ion Glodeanu, Maria Băcănaru și Smaranda Mezei de la Centrul de cercetări sociologice al Universității din București.

Marile evenimente ale istoriei
au drept la o literatură

pe aceeași măsură

ION GLODEANU : Procesul reorganizare a agriculturii pe baze socialiste a consfințit lichidarea definitivă a claselor exploatatoare, a bazei economice a exploatării în agricultură și făurirea relațiilor socialiste unitare. Crearea unor mari unități agricole a permis extinderea folosirii mașinilor agricole perfecționate si a metodelor agrotehnice înaintate, asi- gurind condițiile obiective pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii, pentru creșterea nivelului de trai, material și spiritual, al țărănimii. Noile relații de producție în agricultură au condus la constituirea unei clase sociale noi. clasa țărănimii cooperatiste. Se poate aprecia deci că actuala configurație a țărănimii este, pe de o parte, rezultatul destructurării vechii clase a țărănimii și formării unei clase sociale noi, iar, pe de altă parte, rezultatul trecerii unui număr important de persoane spre ramurile neagricole ale economiei, cu precădere spre industrie. Scăderea ponderii populației ocupate în agricultură a început, practic, după Încheierea cooperativizării și a cunoscut un grad înalt de intensitate după 1965. în perioada 1965—1980. numărul persoanelor ocupate in agricultură a scăzut de la 5476,5 mii la 3 048,1 mii. modifieîndu-se radical raportul dintre ponderea populației ocupate în agricultură și cea din ramurile neagricole : de la 56,5 la sută și. respectiv, 43,5 la sută in 1965 la circa 28 la sută și, respectiv, circa 72 la sută în prezent, urmînd ca în 1990 țărănimea să reprezinte circa 27 la sută.Așa ____ .Nicolae Ceaușescu la forumul democrației muncitorești-revoluționare din noiembrie 1988, „țărănimea — deși s-a redus numericește, o parte • însemnată trecînd la activități din industrie și alte sectoare — s-a transformat, ca urmare a cooperativizării agriculturii, într-o clasă socială nouă, cu un nivel ridicat de pregătire generală, profesională și culturală, și continuă să aibă un rol important în întreaga dezvoltare a societății socialiste românești".
MARIA BACANARU : Procesul de transformare socialistă a agri-

culturii a avut consecințe sociale ample în toate compartimentele societății noastre. Așa cum s-a arătat aici, transformările socio-profesionale ale țărănimii au avut loc pe două căi : pe de-o parte. pe calea modificărilor structurale ale proprietății funciare, pe de altă parte, pe calea modificărilor calitative ale ariei profesionale a țărănimii. în acest cadru trebuie relevat faptul că eliberarea unui important volum de forță de muncă din agricultură a stat la baza procesului de industrializare, care a cunoscut ritmuri accelerate după 1965. Satul și țărănimea S-au transformat din temelii. In momentul de fată ceva mai puțin de jumătate din populația țării locuiește la sate, dar numai jumătate din aceasta este ocupată în agricultură. De la circa 80 la sută din populație trăind de pe seama muncii agricole în 1930, s-a ajuns în prezent la circa 28 la sută, ceea ce constituie un salt istoric, punînd în evidență procesul general și consecvent de industrializare parcurs de țara noastră în ultimele decenii. Ca urmare, procesul de urbanizare a țării a fost de asemenea puternic accelerat în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului.
SMARANDA MEZEI : loc în același timp

cum arăta tovarășul

Au avut transformări profunde în chiar „vatra satului". Scăderea populației ocupate în agricultură a determinat apariția pe scară largă a navetismului, fenomen social cu ample semnificații individuale, care a transformat profund viața satului, generînd apariția unor structuri familiale mixte în mediul rural — structuri agrar-indus- triale. în județele dezvoltate din punct de vedere industrial, pînă la 80—85 la sută dintre familiile din mediul rural au astăzi două surse de venituri: una industrială, cealaltă a- gricolă. De obicei, această transformare a condus și la o modificare a structurii de roluri și statusuri familiale, astfel încît putem într-ade- văr vorbi de un nou tip de familie rurală. Toate aceste procese au contribuit nu numai la modernizarea vieții rurale, ci și la modificarea tu-

turor sectoartelor șl proceselor sociale.Transformările intervenite in statutul economic și social al țărănimii în anii construcției socialiste sînt evidențiate, intre altele, de mobilitatea socială și rezidențială a acestei populații. Ea este pusă în evidență atit de creșterea taliei orașelor, cît și de creșterea numărului orașelor în țara noastră. Mobilitatea socială a în special pe calea schimbării statutului social și a categoriei de instrucție școlară. Stocul de învăță- mînt in mediul rural a crescut mult de la o generație la alta și a contribuit într-o măsură mare la schimbarea structurală a mediului rural din țara noastră. Ocupațiile tradiționale au fost în mare măsură înlocuite cu profesii modeme, care solicită un nivel de cunoștințe ridicat șl o continuă perfecționare, în pas cu cerințele revoluției științifico-teh- nice contemporane.
ION GLODEANU : și modernizarea bazei teriale a agriculturii, pregătirea și calificarea, în a- cest cincinal, a peste 590 000 de persoane pentru agricultură au determinat și determină noi modificări calitative în structura țărănimii cooperatiste. O dată cu introducerea pe scară largă a progresului tehnic în agricultură, extinderea mecanizării și chimizării, a activităților de îmbunătățiri funciare, a specializării și zonării producției agricole, creșterea nivelului de pregătire generală și profesională, în rindul țărănimii are loc un proces de diversificare profesională. Așa cum s-a evidențiat aici, potrivit modului specific de organizare a activității în agricultură și profilului unităților, au apărut, în ultimele decenii, noi profesii, multe din ele exercitate în condițiile producției moderne și solicitînd un cuan- tum sporit de cunoștințe, sporirea continuă a nivelului de pregătire tehnică. profesionalizarea crescîndă a forței de muncă din agricultură.Diversificarea activității de valorificare superioară a producției agricole a condus, pe de altă parte, la apariția unor profesii de tip industrial la sate (mecanic, electrician, zi-

populației rurale s-a realizat

Dezvoltarea tehnico-ma- precum și în

dar, dulgher ș.a.) care au dat naștere unui nou tip de țăran cooperator. Procesul de profesionalizare și specializare a forței de muncă din agricultură se va accentua în continuare, pe măsura adîncirii, profilării și concentrării producției agricole și sporirii activităților industriale în ansamblul producției unităților economice din agricultură.Măsurile întreprinse după Congresul al IX-lea al partidului, de creare a unui larg cadru democratic de participare la conducerea unităților agricole a întregii societăți, au stimulat participarea activă a țărănimii la întreaga viață social-politică a țării. Ea se realizează astăzi prin organisme democratice instituite atit la nivelul unităților economice din agricultură, cît și pe plan central : adunările generale ale cooperatorilor, consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste, Congresul țărănimii, Congresul consiliilor populare, forumuri >.larg democratice care asigură participarea organizată a țărănimii la conducerea agriculturii, a societății, în ansamblul ei.In plan economic și social, dinamica ascendentă a legăturilor dintre țărănime și clasa muncitoare, adîn- cirea cooperării între proprietatea socialistă de stat și cea cooperatistă sint tot atitea forme concrete de manifestare și realizare pe un plan superior a alianței muncitorești-țără- nești. Ea se bazează pe interese fundamentale comune, pe faptul că nici- una dintre cele două clase fundamentale ale societății noastre socia- < liste nu-și poate satisface interesele economice, social-politice și culturale decît in comun. Coeziunea și comunitatea de interese dintre clasa muncitoare și țărănimea cooperatistă constituie o legitate a dezvoltării societății socialiste.Prin aceste determinări sociale și economice, țărănimea reprezintă o clasă fundamentală a societății noastre, îndeplinind un rol esențial în viața social-economică și politică a tării, prin activitatea sa intr-una din ramurile de bază ale economiei naționale. Dezbatere realizată de
loan STĂNESCU

i;

Arta, observa un mare ginditor, dă viață nouă faptelor, chiar și celor de mult dispărute. De aceea, poate, ii este de multe ori indiferent timpul în care poposește ; ea este întotdeauna actuală cu timpul ce-o zămislește. Așa se și explică de ce literatura de inspirație istorică, romanul cu deosebire, are această mare, unică proprietate de a recrea, deci a da viață nouă unor timpuri de mult apuse, de a le aduce în fața contemporanilor pențru a-i face să viețuiască, să consune cu aceștia. Prin artă dialogăm cu înaintașii, medităm la eforturile și realizările lor pentru a le înțelege idealurile, a le păstra și duce mai departe pe cele mai bune. Ei dau certitudinea permanenței noastre ca popor și încrederea în durata construcției. în istorie regăsim, cum arăta secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un izvor mereu viu de inspirație autentică spre care se îndreaptă mulți scriitori ai generațiilor actuale. Efortul lor, lăudabil în toate privințele, a făcut ca romanul istoric să fie specia cu o puternică afirmare în ultimul timp, atrăgând condeie de mare diversitate in articularea acestui continuu dialog al prezentului cu trecutul. S-au născut astfel nu numai opere durabile, ci și experiențe creatoare care au toată îndreptățirea să fie cunoscute. Tocmai unui asemenea deziderat încearcă să răspundă și convorbirea cu scriitorul Paul Anghel. acum la încheierea unui drum epic singular.
— Cititorii au avut posibilitatea să 

găsească de curind în librării o nouă 
carte semnată de Paul Anghel. „IE
ȘIREA LA MARE" este al zecelea 
volum din ciclul „ZĂPEZILE 
DE-ACUM UN\VEAC" dedicat eve
nimentelor legate de lupta pe toate 
planurile pentru independentă na
țională. S-au remarcat de critica de 
specialitate amploarea de excepție a 
ciclului, complexitatea lui narativă. 
Ce a determinat această investiție 
enormă de efort intr-o operă unică 
in literatura noastră ?— M-a pasionat pînă la obsesie acest război de la *77, din clipa cînd am avut intuiția că va fi fost altceva decum îl învățasem din cărți. Știam, prin trăiri traumatizante, ce este un război — fac parte dintr-o generație care a deschis ochii în pragul ultimului mare război — și nu mă împăcăm cu imaginea inerțială de cromolitografie școlară, lăsată nouă moștenire de generațiile anterioare. De unde provenea falsul ? Dintr-o mitologie idilizantă, accepta-

Foto : S. Cristianin laboratorul de mașini electrice de la liceul industrial „Electroputere" din Craiova
BISTRIȚA-NĂSĂUD :

Noi unități comercialeUtilizarea formelor moderne de comerț, dotarea echilibrată a ansamblurilor noi de locuințe din municipiul Bistrița și orașul Be- clean cu unități specializate care să răspundă necesităților cumpărătorilor s-au constituit in preocupări de prim ordin ale lucrătorilor din cadrul sistemului comerțului de stat din județul Biștrița-Năsăud. Asemenea activități continuă și in momentul de față, iar primul trimestru din 1989 va marca darea in folosință a noi spații amplasate la parterele blocurilor de -locuințe.în marele și modernul cartier Ștefan cel Mare din municipiul de pe Bistrița transilvană se află in stadiu de finisaj și de dotare cu mobilier adecvat un mare magazin pentru desfacerea mobilei și a decorațiunilor de interior, a căr(M suprafață utilă cuprinde 3 050 metri pătrați. în cadrul aceluiași bloc — nr. 56, ce se distinge ca unul dintre cele mai frumoase edificii, se va deschide și un magazin al tineretului. (Gheorghc Crișan).
SLOBOZIA :

Acțiuni gospodăreștiTimpul prielnic este folosit gospodărește și cu eficientă de către constructorii de pe șantierele de locuințe din municipiul Slobozia, precum și de către cetățenii de toate virstele care participă la lucrări edilitare menite să facă a- ceastă așezare din Cîmpia Bărăganului ialomitean mai frumoasă, mai atrăgătoare. Se lucrează intens la finisarea unor noi blocuri de locuințe. De remarcat că brigăzile din cadrul întreprinderii antrepriză constructii-montaj mița și-au realizat și depășit gramele de lucrări prevăzute tru această perioadă. în blocurilor și înparticipă la curățirea peluzelor, la săparea ronduri pentru flori, boriior si arbuștilor. Tineretului. Tei’or si jurul blocurilor re: -.i losintă, s-au planta’ peste 7 001) de arboriarbuști. Cu multă firii gătesc locurile 'df joacă copii. (Mihai Vișoiu).

Ialo- pro- pen- juru! parcuri, cetățenii aleilor și viitoarelor plan area arin pnlrcuril-» Ambianța, i ■ date in fo- pînă acum si 12 mo dse pre- pentfu

jn/târt/We școlii scurtează drumul către uzină
La „Electroputere" se realizează aproape 35 la sută din producția de utilaj electrotehnic a tării. ..Electroputere" citadelă a electrotehnicii românești, cum pe drept cuvînt i se sputie — uzină ce împlinește in acest an patru decenii de la înființare, nu a fost doar nucleul de bază al noii industrii, cea electrotehnică, ci și o „uzină-mamă" în jurul căreia s-a inăltat una dintre cele mai mari și moderne platforme industriale din tară, „poarta industrială" de est a Craiovei, cunoscută și sub renumele de „platlorma Electroputere". Explicația nu derivă doar din faptul câ „Electroputere" însumează. împreună cu institutul propriu de cercetare științifică și inginerie tehnologică, a- proape un sfert din numărul oamenilor muncii care lucrează pe platformă, ci și din realitatea că majo- ritatea întreprinderilor Învecinate (întreprinderea de utilaj greu. Întreprinderea de tractoare și mașini a- gricole, „Oltcit", întreprinderea mecanică de material rulant, de aeronautică și altele) au pornit la drum cu nuclee muncitorești formate la „Electroputere". „Uriaș este saltul de la modesta unitate înființată cu patru decenii în urmă, tine să precizeze ing. Emil Enculescu. directorul întreprinderii „Electroputere", cind, in ateliere răzlețite printre «craterele- lăsate de bombardamentele ultimului război mondial, se fabricau paturi metalice, vagoneți de mină, roabe și alte unelte. agricole necesare reconstrucției tării — la uriașa putere a întreprinderii „Electroputere" de azi ce realizează intr-un an valoarea producției obținute în 1965 de întreaga industrie a municipiului Craiova".„Electroputere" nu ar fi putut deveni o puternică citadelă a electrotehnicii românești, o uzină modernă racordată mereu la cerințele și rigorile sporite ale economiei naționale și ale progresului tehnic fără oameni bine pregătiți, dăruiți muncii și uzinei. care, în orice împrejurare, și-au făcut un titlu de mîndrie din a fi om al muncii la „Electroputere". Cine sînt ei ? Au fost și sînt pregătit! la școala proprie a întreprinderii, înființată o dată cu aceasta, deci, exact cu patru decenii în urmă ; la începuturi funcționând chiar cu un număr de ucenici redus, in incinta modestei fabrici, precursoare a întreprinderii „Electroputere" de azi. Profesorul de matematici Constantin Bușoi, directorul liceului industrial „Electroputere" — o fostă glorie a sportului românesc și mondial — ne

spunea că. peste puține zile. întreprinderea „Electroputere" va primi cea de-a 40-a promoție de muncitori, cei de la școala profesională din cadrul liceului. Arhivele „pepinierei de cadre" a uzinei ne dezvăluie că. de-a lungul celor patru decenii, promoțiile „Electroputerii" înmănunchează exact 31 762 absolvenți : electricieni, sculeri-matrițeri, lăcătuși, electromecanici, prelucrători prin așchiere, sudori, turnători-for- matori, precum și maiștrii pentru a- ceste profile. Numai în acest an, la liceul industrial și școala profesională și de maiștrii învață 3 428 elevi, comparativ cu 135 ucenici, cîți erau în 1949. Din cele 125 cadre didactice, ingineri și tehnicieni instructori, 35

electronică industrială ale liceului, sub îndrumarea tehnicianului-in- structor Valentin Olaru, unul dintre specialiștii de inaltă valoare profesională. Elevi lucrează la o sofisticata tie pentru achiziția rea tic
din clasele a Xl-a .instalași prelucra- datelor anaiog-numerice, prac- o instalație cu aplicații didactice, dar folosită și în uzină. Ea este realizată in urma cercetării proprii a elevilor și cadrelor didactice ; o instalație ce are înglobat un ceas electronic ce își face singur corecția orei exacte după ora Bucu- reștiului, echipament de radioficare, sonerie muzicală cu circuite integrate ce anunță — in toate cele trei clădiri ale liceului — începutul și

experiența liceului industrial „Electroputere**
la sută sint foști absolvenți ai acestei școli. Să vedem, așadar, unde și cum se face pregătirea elevilor de la „Electroputere" ? „înainte de toate. trebuie spus că liceul dispune in prezent de o puternică și complexă bază tehnico-materială — ne spune tovarășul Dumitru Popescu, șeful a- telierului producție, el însuși absolvent al acestei școli. Comparativ cu 1965, numărul sălilor de clasă a crescut de la 14 la 34, al laboratoarelor — de la 4 la 28. iar valoarea bazei materiale a crescut, comparativ cu același an, de la 22 milioane lei la 63 milioane lei. Dispunînd de o asemenea bază tehnico-materială modernă, de un personal tehnico-in- structiv corespunzător, și activitatea de integrare a învățămîntului cu cercetarea și producția se desfășoară în concordantă cu această dotare și cu imperativele producției întreprinderii „Electroputere". Dovada : în acest an valoarea producției realizate în ate- lierele-școală se ridică la aproape 3 milioane lei. Dar mai edificator este un alt aspect : prin materializarea programelor anuale de intercoopera- re cu toate cele patru mari fabrici ale întreprinderii patronatoare, elaborate în strinsă concordantă cu nevoile curente ale producției, dar mai ales cu cerințele perfecționării practice ale viitorilor muncitori, elevii liceelor și ai școlilor profesionale sint puși în situația concretă de a gîndi creator, de a inova, de a moderniza și raționaliza. Argumente : sinlem intr-unui din laboratoarele de

sfârșitul orelor de curs. Instalația este astfel concepută încît să poată supraveghea și un loc de muncă — unde se lucrează in condiții speciale de securitate, cum ar fi un stand de probe — făcind apel acustic, dar și debranșînd, in caz de necesitate, de la rețeaua de înaltă tensiune incinta respectivă. Dar acesta nu este un caz singular. In atelierele-școală ale liceului se fac produse, ansamble șl subansamble din planul de producție al Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru transformatoare, motoare și aparataj electric de pe platforma „Electroputere" — institutul are o filială chiar în liceu — sub firma liceului „Electroputere". Produse cum sint : regulatoare electronice pentru turația ma- șinilor-unelte, transformatoare de sudură monofazate, aparate pentru semnalizarea acustică, mașină de nituit hidropneumatic, presă hidraulică. uscătoare de aer și altele — produse Înmănuncheate intr-o expoziție permanentă a liceului — poartă emblema „Fabricat la liceul industrial „Electroputere" Craiova". De altfel, liceul craiovean are contracte și cu alți beneficiari din tară, unde produsele sale sînt bine apreciate. Pornind de la necesitatea perfecționării pregătirii practice a elevilor, a legării mai directe a școlii cu întreprinderea. astfel incit elevii să fie în contact nemijlocit cu noutățile pe plan tehnic și tehnologic, cu programele de modernizare a producției șt organizare a muncii, nu cu Aiultâ

vreme în urmă, la fabrica de apa- rataj electric și la secția turnătorie a întreprinderii „Electroputere" s-au - constituit ateliere de producție dotate corespunzător, în care elevii, îndrumați de maiștri, ingineri și tehnologi. contribuie efectiv la realizarea planului de producție al sectoarelor respective. „Această inițiativă ce scurtează drumul școlii către uzină. privind înființarea acestor micro- sectoare de producție chiar in incinta întreprinderii, sint avantajoase atit pentru noi. cit și pentru școală —a ținut să precizeze mg. Vasi.le Scar- lat, directorul fabricii de aparataj. Producția realizată aici de elevii din clasele terminale de liceu este echivalentă cu cea realizată de 127 muncitori din fabrică". Cu deplin temei se poate aprecia că la liceul „Electroputere" nu numai activitatea practică a elevilor înmănunchează e- lementele unei bune experiențe, ci procesul de invățămînt in ansamblul său. Pentru că aici se acordă maximă atenție acțiunilor ce vizează educația patriotică, revoluționară, ma- terialist-știintifică. etică a elevilor. Organizațiile de partid și de tineret, conducerea școlii urmăresc, pe baza unui program riguros întocmit, ca săptăminal să se desfășoare, în prezența diriginților, a membrilor organizațiilor de partid și de tineret, a consiliului profesoral, cel puțin o manifestare de genul celor amintite mai sus. Dar nu numai atit. „Avind în vedere necesitatea nou tip de absolvent dustrial care trebuie orizont informational punem un accent cu totul aparte pe însușirea disciplinelor fundamentale, ca suport de bază în zestrea intelectuală a viitorilor absolvenți", afirma profesorul de matematică Gheorghe Vasile, unul dintre cadrele de bază ale liceului. „De altfel, invățînd și munciod. muncind și invățînd in a- cest spirit, al poilor exigente puse de conducerea partidului în fata învă- , țămîntului. este lesne de explicat cum de a fost posibil ca liceul industrial „Electroputere" să se situeze șase ani consecutiv pe locul I în competiția «Creativitate și eficientă în învățămint*. in rindul celor 19 licee industriale, cite ființează in județul Dolj".. documentării Gheorghe general al dețean.

tă benevol și unanim. Războiul se întimplase cindva de mult și undeva departe. îl investisem cu entuziasmul și cu lipsa de victime a vremi- lor Unirii, proiectînd asupra-i un fals inocent. Uitasem ce este în sine un război, deși-între timp două apocaliptice războaie.
— Și cum vi s-a arătat, 

investigațiilor, acel război 7— Un război reprezintă o donare absolut forțată a istoriei, din care nimeni nu iese bine. Unii ajung mai rău decît au fost, alții — cei victorioși — se amăgesc că rezultatul obținut va fi definitiv, cei învinși se mîngiie cu gîndul că pierderea nu va fi definitivă. t Toți își ling rănile, reintrînd nemulțumiți în starea de pace. Desigur, dintr-un război rezultă o situație istorică absolut nouă, pe care partenerii n-o mai pot întoarce la condiția de odinioară. Apar între timp noi parteneri. se naște o generație în golul provocat de război — care vrea altceva. Se ascut conflictele vechi, revin exploziv la suprafață, chiar dacă Intr-o altă formă. E legea proceselor, și procesele nu pot fi direcționate oricum. Pe scurt, am vrut să scot din idilă războiul de la ’77.
— Acțiunea — ne-o amintește titlul 

ciclului — se plasează in urmă cu 
un veac. Desfășurarea epică a eve
nimentelor pe care le povestiți v-a 
luat insă mai mult de un deceniu. 
De ce a durat atit de mult elaborarea 
narațiunii ? De ce doisprezece ani și 
zece volume pentru un război care 
a durat doar un an ?— N-am crezut nici eu că scrierea romanului va dura atît de mult, exact doisprezece ani. Cum n-am crezut inițial, înainte de a porni la explorările de arhivă, că războiul nostru e atît de ramificat, că arborescentele lui, chiar dacă nesîngeroase, se extind la o scară cvasiplanetară. Războiul n-a fost numai „al nostru" și nici „un mic război”, cum ne iluzionam, cum ni-1 înfățișau cromoli- tografiile. E un capitol de istorie universală la care au participat și românii, și, pentru a-1 înțelege, trebuia să-i redăm contextul universal. Războiul a fost mare și prin consecințe : a deschis configurarea unei noi Europe, proces pe care războiul următor l-a desăvîrșit. De aici călătoriile mele epice de-a lungul și de-a latul continentului, de diile multiple ale narațiunii stantinopole, Petersburg, Berlin, Viena, Londra și frontului, un spate de front care se tot extinde ca anvergură pînă la cuprinderea întregii societăți civile care poartă răspunderea războiului și-l suportă ravagiile. Lumi peste lumi s-au etajat narativ și s-au interferat dramatic pînă la imposibil. Fiecare dintre aceste lumi venea în poveste cu propria ei istorie șl cu propriul ei mod de a fi — ruși, turci, nemți. Fiind totuși războiul nostru, e normal ca românii să ocupe centrul narativ, ca întreaga poveste să fie văzută dintr.-un unghi românesc, unghiul locului, al scenei pe care se desfășoară acest teatru al lumii. Cum ies românii, ca popor, din această confruntare cu timpul, ce calități și ce defecte pun ei la bătaie ca să-și adjudece un loc sub soare, cum sînt ei de fapt și cum îi privesc ceilalți, cu care se confruntă, se va putea aprecia după lectura volumelor. Fără a fi avocatul tuturor, m-am străduit să nu țin parte nimănui, în ideea că toți protagoniștii — indiferent de cauza lor provizorie — aveau și au un drept sub soare. Am lăsat să cadă peste toți aceeași lumină, cum a și căzut pînă cînd cu toții s-au stins. De toată această poveste ne desparte mai mult de un veac, un secol de zăpezi care mereu s-au tot topit... Uneori te covârșește tristețea de a te simți ca singur martor al acestei lumi care a dispărut...

— Nu sinteți totuși singur în acest 
tărim fascinant al istoriei noastre na
ționale. Scriitori clin toate genera
țiile se opresc tot mai insistent asu
pra trecutului mai apropiat sau mai 
îndepărtat. De unde vine acest inte
res. ce-i susține vigoarea literară ?— Nu pot porni decît de la experiența proprie. Interesul meu față de istorie nu e paseist. De fapt eu unul am vrut să dezleg, mai bine zis. să înțeleg, cit de cit, nu atît enigma acelei epoci, expirate, cît enigma epocii mele, care decurge direct din cealaltă, din toate celelalte, pînă foarte adine înapoi. Indiferent pe care verigă temporală te așezi, indiferent pe care o apuci în mîini, ești obligat să scuturi (este fatal să scuturi) întregul lanț. Zgomotul metalic al istoriei iți provoacă mari contuzii, indiferent dacă metalul care-ți sună in creier e bronzul sau fierul sau. in extremis, uraniu, un metal ce riscă să facă o mare carieră sau mari

trăisemIn urmasupraor-

aici se- — Con-Paris, spatele

carii în istoria umană. La toate aceste niveluri ale istoriei umane — epoca bronzului, epoca fierului, epoca uraniului — problema e aceeași în fond: omul în fata unui timp nefast, pe care încearcă să-l facă fast, favorabil sieși, trăgind plapuma de pe celălalt partener sau viceversa, pînă cînd îl îngheață un frig cosmic, frigul mor- ții unei ere. Era despre care am scris a și murit. Era in care ne aflăm o continuă, fiind însă confruntată și cu alte probleme noi. cu totul noi. necunoscute alteîndva. Un lucru insă nu trebuie să-l piardă din vedere nici autorul de ficțiuni istorice, nici istoricul sau cercetătorul documentelor din varii epoci, și anume că istoria se prezintă. întotdeauna, ca un agregat universal. Chiar anomaliile — precum multe din lumea de azi — sînt un reflex, cel mai direct reflex al crizei de neajungere la soluții universal acceptabile, universal valide. Ce-mi doresc și ce-mi prescriu ca autor de „romane istorice", ce le doresc și ce le urez colegilor Intru preocupare. întîia obsesie: să nu pledeze cumva, vreodată — niciodată — legitimitatea absurdului ! Eu iau act, la fel ca toată lumea, de iraționalul din istorie, de iraționalele Istoriei, dar pledez pentru o istorie rațională, rationalizabilă dacă se poate, oricum suportabilă. Oamenii merită să trăiască liniștiți pe la casele lor.
— Romanul — operă de ficțiune — 

are în varianta istorică particulari
tăți evidente. In spatele fiecărei fra
ze aștepți să regăsești un document, 
o afirmație se sprijină pe un studiu, 
o negație presupune o întreagă „is
torie". La ce nivel se rezolvă difi
cultatea absoarberii concretului do
cumentar în sinteza personală — 
deci subiectivă — a unei narațiuni 
de o asemenea amploare 7— Configurația unui eveniment Istoric se prezintă mai întotdeauna sub expresia amorfă sau greu definibilă a unui conglomerat de fapte sau date, unele cu caracter excepțional, altele cu caracter neutru, cvasiano- nim, aproape statistic. Excepțională poate fi o personalitate sau un fapt din ordinea cosmică — o furtună, o grindină, un cutremur, un război, statistic poate fi faptul că un om bate un cui în perete, seamănă grâu, ară, seceră, culege, respiră. Important este să definești sau să înțelegi raportul normal : cît drept au evenimentele (personalități, catastrofe), să uzurpe viața normală, s-o scoată din țîțini, să-i dea un alt curs, s-c anormalizeze? Pînă unde, cum sau cât timp 7 Intre timp lumea nu trebuie 
că revină le normal ? La statistic ? ! 
se miră unii. Nu. la normal. Căci altfel istoria riscă să devină patologie. o febră continuă. Eu pledez pentru o istorie ca un flux al norma- litătli. Și nu ca o scădere sau o cascadă de accidente anormale, care nu fac altceva decît să accelereze entropie la scară cosmică. Normală e nașterea. normală e si moartea. Dar da ce accelerarea morții, de ce accidentele care s-o precipite, ba chiar mai mult, să-i confere caracterul de nor- malitate întru absurd ? O personalitate e legitimă în măsura în care, prin exceptionalitatea ei. asigură normalitatea existentei, cursul firesc al vieții. Un eveniment fie și cosmic. la fel. Nu pot elogia evenimentele catastrofale, cum sînt cutremurele de pămint sau războaiele. Elogiul meu se către victime, chiar cind nu pei. Dar cine. Pompei, chiar zervele de a-1— O istorie 
personalități de prim-plan 7— Sublimul eveniment, din decurgem, este viața. De ce să menținem ? Din viață nu lipsesc nici faptele de excepție și oamenii ce le săvîrșesc. Fiind vorba de un război de eliberare națională, cauza supremă a unui popor, cei ce s-au jertfit au făcut-o adesea eroic. Ei nu pot lipsi ; mai mult, ei se află în prim-plan.

— Popularitatea romanului istorie 
este o realitate ce nu mai trebuie 
demonstrată. Ce așteaptă de fapt ci
titorii de la aceste cărți ?— Am spus-o mai sus. Cititorii de oriunde din lume așteaptă încă un argument, dacă ma! era nevoie. ca viața lor să fie sau să devină normală. Ei dul trăit de alții. Împacă mai greu trăite de ei. al sau locale, de oriunde. De fapt problema e alta, și nu mai ține de ficțiune : cum să facem drum binelui, oriunde și pentru toti 7Convorbire realizată de

Emil VASU.ESCU

îndreaptă întotdeauna către supraviețuitori, mai sînt. ca la Pom- azi. mai jlnduie la un dacă dispunem de re- provoca ? 
fără evenimente, fărcare n-o

pot concepe absurde strămoși, dar se cu absurdul zilei istoriei universale

t---- aîr cinema

formării unui al liceului insă posede un cit mai bogat.

ne-a spus. în finalul noastre. profesorul Călbureanu. inspectorul inspectoratului școlar ju-
Nicolae BABALAUcorespondentul „Scînteîî

© Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Bădăranii — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Poveste din Hollywood — 18; 
(sala Atelier) : Clovnii — 18
@ Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Horia Andreescu. 
Solist : Ștefan Ruha — 13
• Opera Română (13 18 57) : Tosca 
— 18
© Teatrul de operetă (13 63 48) : Tine
rețea unui vis — 18
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Se
cretul familiei Posket — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Astă seară 
stau acasă — 18,30
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Noapte bună, mamă — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Slugă 
la doi stăpini — 18
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 17,30
© Teatrul Ciulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : iarna cind au murit cangurii
— 18 ; (sala Giulești, 18 04 85) : Jean, 
fiul lui Ion —• 18
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase44 
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Caval
cada rîsului — 18
© Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9 ; Romanțioșii 
(premieră) — 18
©Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Oul buclucaș — 10 ; Steaua 
lui Arlechino — 18
© Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 18,30

? Studioul de teatru LA.T.C. (15 72 59):
rof. dr. Omu — 18

9 ;

© De ce are vulpea coadă : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11; 13: 15; 17; 19, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
© Chirița in Iași î DOINA (16 35 38) — 
15; 17; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 9;‘ 
11; 13; 15; 17; 19
© Aripi de zăpadă : DOINA 
11; 13
© Moromețiij TIMPURI NOI (15 61 10)
— »; 12: 15; 18
© Expediția : COTROCENI (81 68 88) — 
15; 17; 19, POPULAR (35 15 17) — 15; 
17 ; 19
© Cine ești, călărețule ? : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Substituirea : FESTIVAL (15 63 84)
— 9: 11; 13; 17; 19
© Unde este un 
FARUL (15 87 67) 
15; 17,15; 19.30 
© Orice fată 
SCALA (11 03 72) 
19, EXCELSIOR (65 49 45) 
15; 17; 19 
ijf O farsă pentru cuscru : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
© Sora 13î DACIA (50 35 94) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19, FERENTARI (80 49 85) — 
12; 14,30; 16,45: 19. ARTA (213186) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19
© Zece negri mititei: LIRA (317171):
— 9: 12: 15; 18
© Moștenire cu bucluc : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,30; 14: 16,15; 18.45
© Călătorie peste mări : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 12; 15,15; 18,30
© Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30 
19,45

„nofelet" 7 : LUCEA-
— 8,45; 10,45 ; 12,45 ;

iubește un băiat :
— 9; 11; 13; 15; 17: 

9; 11; 13;



SCINTEIA — vineri 24 februarie 1989 PAGINA 5

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPrezența poporului român prin intermediul reprezentantului dumneavoastră — domnul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat — pe care ați binevoit să-I desemnați la ceremonia instalării mele în funcția de președinte constituțional al Statelor Unite Mexicane și amabilele felicitări pe care mi le-ați exprimat sînt, pentru guvernul pe care am onoarea să-1 conduc și pentru mine personal, dovezi ale bunei disponibilități cu care țările noastre și-au consolidat relațiile lor bilaterale.Exprimînd urări ca legăturile de prietenie și cooperare ce ne unesc să se întărească și mai mult, folosesc prilejul pentru a vă asigura de dovada distinsei considerații și a aprecierii mele personale.

CARLOS SALINAS DE GORTARI
Președintele constituțional 

al Statelor Unite Mexicane

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPoporul și guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka mi se alătură pentru a vă mulțumi in legătură cu mesajul de felicitare și bune urări pe care mi le-ați adresat cu prilejul zilei naționale.Vă rog să acceptați cele mai bune urări de multă sănătate și fericire personală, precum și de progres și prosperitate poporului român.Sînt convins că strinsele relații de prietenie dintre țările noastre se vor Intensifica și mai mult în viitor.

R. PREMADASA

Cronica zilei

Președintele
Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

Hărnicia și competența femeilor într-o uzină a tehnicii de vîrfNimeni nu se mat miră astăzi că femeile au pătruns in mai toate meseriile legate de prelucrarea metalelor. Dar parcă în nici un domeniu dexteritatea si răbdarea, specifice mîinii de femeie, nu-și află un mai bun tărîm de afirmare ca în mecanica fină, acolo unde piesele de metal se cintăresc cu gramul, iar precizia în execuție coboară sub un micron. Ne-am convins incă o dată de acest lucru la întreprinderea de mecanică fină din Sinaia. Marca fabricii „Mefin" și-a cîștigat un bun renume în tară și peste hotare și datorită investiției de muncă și inteligență a muncitoarelor, tehnicie- nelor și inginerelor din această imitate, unde ponderea lor este apreciabilă.Aici, ne explică specialiștii, se fabrică pompele de injecție pentru motoarele diesel, cele ce folosesc motorina drept combustibil — piesă ce prin rolul ei în angrenajul motorului este asemenea inimii umane. A ti ta doar că, în loc de cele patru auricule și ventricule, „inima" motorului este compusă din aproximativ 300 de repere, cele mai ••'ilte de o mare finețe și precizie, svărate bijuterii din otel. Insem- ...tatea producției acestei unități este mare si pentru că este unica de acest fel din țară ; fără această „inimă" a motoarelor nu pot fi puse în mișcare locomotivele și tractoarele. autocamioanele șl navele — ele aslgurînd alimentarea cu combustibil. Beneficiarii sînt numeroși și. firește, tot mal pretențioși cu privire la calitate.— Producția noastră este tot mal v țrnplexă. ne spunea tovarășul Ion Grama, secretarul comitetului de partid, președintele consiliului oamenilor muncii. Fabricăm 35—40 de tipuri de pompe si ne străduim ca ele să fie la nivel mondial. Dispunem de o dotare bună, la nivelul tehnicii de vîrf, iar ea se va îmbunătăți o dată cu încheierea lucrărilor de dezvoltare aflate in curs, ca si a aplicării riguroase a programului de perfecționare a organizării si modernizare a producției. încă de cînd a început să producă pompe de injecție. în întreprinderea noastră au lucrat femei. Ele si-au cistigat respectul tovarășilor de muncă crin conștiinciozitate, seriozitate si cali- ♦ 'ea lucrului făcut. Desigur, pon- ?a lor a crescut cu timpul, contribuția la rezultatele colectivului a sporit pe măsura creșterii competentei. îndemînării native a- dăugindu-i-se cunoștințele teoretice și practice. Dintre femeile încadrate 1a unitatea-mamă (mai avem o secție puternică si la Breaza), marea majoritate sînt absolvente ale grupului nostru școlar — ale scolii profesionale sau ale liceului. De aceea, putem afirma că femeile stnt membri egali ai colectivului nostru, ele profitînd din plin de realitatea că munca în secții nu cere atit efort fizic (de care facem tot ce putem ca să Ie scutim), cît înaltă calificare si dorință de autodepăsi- re. calități ce sînt confirmate în munca de zi cu zi. în momentele mai grele de încordare, cînd se cer învinse greutățile ce mai apar. în aportul lor de inteligență la rezolvarea multor probleme tehnice. Aș dori să mai adaug că prezenta remarcabilă a femeilor în întreprinderea noastră se face simtită nu numai în producție, ci si in viata de zi cu zi a colectivului. Prin sensibilitatea ce le caracterizează, ele
vremea

Institutul de meteorologie și hidrologie 
comunică prognoza vremii pentru inter
valul 24 februarie (ora 20) — 27 februa
rie (ora 20). în țară : Vremea va fi 
caldă. Cerul va fi mai mult noros In 
sud-vestul, vestul, centrul și nordul ță
rii, unde vor cădea ploi care vor avea 
și caracter de avfersă. în celelalte re
giuni, cerul va fi parțial noros, Iar ploi

aduc un plus de omenie In relațiile dintre noi. care ar fi mai aspre in absența lor. La inițiativa colegelor noastre sărbătorim o nouă căsătorie, nașterea unui copil, aniversări sau alte momente în care fiecăruia ii face plăcere să fie înconjurat de tovarășii de muncă. Sînt și necazuri, cînd sprijinul celor din jur este bine venit. Unele ne sînt nouă, bărbaților din uzină, soții, surori, mame, fiice. In toate ipostazele, femeile se bucură de stima și prețuirea noastră.Aprecierile nu sînt de circumstanță. Ele se bizuie pe fapte. Fina- reta Boingeanu, președinta comitetului sindicatului, ne înfățișează, cu toată obiectivitatea, cifre și fapte : din cele peste 1 700 de femei, cîte lucrează în unitatea din Sinaia, peste 900 sînt absolvente ale liceului industrial, aproape 550 ale școlii profesionale, circa 200 au studii superioare. Majoritatea sînt înscrise la cercurile de îmbogățire a cunoștințelor profesionale. Pregătirea ce o au. rezultatele practice le recomandă ca bune coordonatoare ale unor locuri de muncă, în posturi importante, ca acelea ale controlului de calitate, în sectoarele de concepție. Printre fruntașii în întrecerea socialistă pe 1988 se află și 67 de femei, multe deținătoare, de mal mulți ani Ia rînd, ale acestui titlu : Maria Anohim, Elena Cojoca- ru. Ana Neagoe și Rodica Pinta — montatoare. Elena Bâdilă, formatoare în secția turnătorie. Elena Roșcu- leț, rectificatoare, și multe, multe altele pe care spațiul nu ne îngăduie să le amintim.Din studiile întreprinse, din controale, afirmă cu mîndrie președinta comitetului sindicatului, a rezultat că — să nu se supere bărbații I — femeile sînt foarte disciplinate, absențele, întîrzierile fiind rare în rîndul lor. Este, într-un fel,' modul lor concret de a răspunde grijii pe care conducerea întreprinderii, comitetul de partid, sindicatul o poartă asigurării unor condiții cît mai bune de lucru la locul de muncă. Prin mecanizarea unor operații a fost ușurat sau eliminat cu totul efortul fizic, mica mecanizare le-a venit, de asemenea, în ajutor. Mai se cuvine adăugat că personalul medical de la dispensarul întreprinderii le îngrijește atent sănătatea, la cele două grădinițe copiii primesc o bună educație, iar mai tîrziu grupul școlar le oferă șansa de a învăța meseriile părinților.Interlocutorii noștri au tinut să demonstreze că femeile nu sint cu nimic mai prejos decit. colegii lor nici în domeniul creației ■ tehnice. Dintre numeroasele autoare de invenții și inovații am ales, la intim- plare, citeva. Olimpiada Demetres- cu este creatoare. împreună cu Lucia Enescu, doctor in fizică și șefa laboratorului central, a unei invenții brevetate, intitulată „Soluție pentru curățat suprafețe la piesele metalice" ; este o soluție datorată unor cercetări care au durat un an și jumătate și care se aplică, nu numai în această întreprindere, cu bune rezultate : a fost eliminat importul unor materiale, costul materialelor folosite la aceste operații fiind redus de 10 ori. Și nu este prima. Se află în experimentare o alta — „Corpuri abrazive" — ce se dovedește a fi deosebit de eficientă, prin înlocuirea ajustărilor manuale cu un procedeu chimic, ceea ce duce la reducerea consumului de mate-
le vor fl mai restrinse ca arie. Izolat, 
în zonele deluroase din sud-vestul și 
vestul țării, cantitățile de apă pot de
păși 15 litri pe metru pătrat în 24 de 
ore. vîntul va sufla slab pină la moderat, 
cu Intensificări din sectorul sudic în ves
tul și estul țării, precum și la munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 și plus 8 grade, mai cobo- 
rîte in depresiunile intramontane, iar 
maximele se vor situa între 6 și 16 
grade, mai ridicate în partea a doua a 
Intervalului în sud-estul țării. La în
ceputul intervalului, în sud-estul țării, 
se va mai produce ceață slabă.

Cu prilejul celei de-a 71-a aniversări a Zilei armatei și floteLmariti- me militare sovietice. amDasadorul U.R.S.S. la București, E. M. Tiajelni- kov, a oferit, joi, o recepție.Au participat adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., membri ai conducerii Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, generali și ofițeri, activiști de partid și de stat, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice, atașați militari, aero și navali acreditați la București.Cu aceeași ocazie, la Consulatul «general al U.R.S.S. la Constanța a avut loc o conferință de presă.Au fost depuse, totodată, coroane și jerbe de flori la Monumentul eroilor sovietici din Capitală, la cimitirele ostașilor sovietici de la Herăstrău, Jilava și din alte localități.
tv

19.00 Telejurnal
19,25 Tezele și orientările formulate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă șl acțiune re
voluționară. Modernizarea și redu
cerea consumurilor de materii 
prime

19.45 România în lume (color).
20,05 Copiii cîntă patria șl partidul (co

riale, la dublarea productivității muncii. Marina Goran este inginer în atelierul de proiectare a produselor. împreună cu un colectiv, și ea este posesoarea unei invenții, un produs nou, de fapt o pompă de injecție modernă pentru autocamioane si autobasculante, care se șl fabrică, deocamdată. în serie mică. Beneficiarul — întreprinderea „Steagul roșu" din Brașov — este foarte mulțumit și și-a exprimat dorința ca și celelalte autovehicule pe care le produce să se bucure de o astfel de pompă, ceea ce constituie tema unor căutări In prezent. Bucovina Gheorghită, tehnician proiectant, are la activ șase inovații. Ultima, aflată în experimentare, va rezolva o dificilă problemă tehnică — turnarea mecanizată a unei piese circulare, care trebuie să fie perfect netedă și fără porozități. Aurelia Vasile, proiectant, spune cu modestie că e la prima inovație și dacă nu ar beneficia de ajutorul colectivului, soluția nu s-ar putea finaliza. E vorba de un reper numit „taler inferior", care poate fi făcut prin extrudare la rece' în loc de ștantare, ceea ce va însemna o calitate superioară, timp și materiale economisite.O dovadă vie a climatului creator, dar și a ambiției de afirmare a femeilor o constituie tinăra Luminița Ștefan, inginer stagiar, promoția 1987. N-a trecut decit un an de cînd lucrează în secția pompe rotative și a devenit inovator. „Știam că vin într-o unitate deosebită. Am descoperit insă că și oamenii sînt deosebiți — competent, devotați meseriei. întreprinderii, generoși in a-si împărtăși experiența. Am fost rapid -asimilată», simt eu că m-am integrat, că problemele fabricii au devenit și ale mele. Așa s-au născut cele două inovații". Ne explică, apoi, că, studiind procesul de prelucrare a unor piese din material foarte dur. a observat că uneltele se tocesc foarte repede, fiind mereu necesară înlocuirea lor. Deci cheltuială mare. A conceput ea alte unelte, mai rezistente, care se și folosesc, incă de anul trecut, și sînt în curs de extindere. A doua inovație este tot o unealtă, de concepție modernă, mai eficientă, iar a treia (și-cite vor mai urma avind

Așezat în trepte — cimpie, dealuri, munți — județul Argeș, situat in bazinul superior al rîului cu a- celași nume, are una din cele mai frumoase zone turistice ale țării. Cel ce poposește pe plaiurile ar- geșene, vatră folclorică legendară, descoperă la tot pasul vestigii care atestă existența unui glorios trecut multimilenar și mărturii ale timpului socialist de mărețe prefaceri

La Ambasada Republicii Democrate Germane din București a avut loc, joi, o conferință de presă, organizată cu prilejul ediției de primăvară a Tîr- gului internațional de la Leipzig (12—18 martie a.c.). Cu această ocazie, Helmut Flachs, director în cadrul Oficiului de tîrguri de la Leipzig, a prezentat aspecte ale organizării actualei ediții, relevînd, totodată, prezența tradițională a României la a- ceastă importantă manifestare economică. precum și bunele relații de colaborare și cooperare dintre cele două țări.
★Joi a avut loc Ia Ploiești vernisajul unei, expoziții cu obiecte de artizanat produse de indieni de pe coasta de vest a Canadei, intitulată „Poporul cedrului". La manifestare a participat John Grantham, însărcinat cu afaceri ad-interim al Canadei în țara noastră. (Agerpres)

lor). Program literar-muzlcal-core- 
graflc

20.25 învățămînt, cercetare, producție 
(color). Invățămîntul superior —- 
permanent implicat în rezolvarea 
unor obiective prioritare ale cerce
tării și producției

20,45 Rolul familiei în societatea noastră.
21,05 Cinecluburile — prezență activă în 

munca politico-educativă

21,50 Telejurnal

21.25 Univers, materie, viață (color). 
Emisiune de educație materialist- 
științifică • Din tainele naturii.

in vedere tinerețea și. mal ales, capacitatea de creație a autoarei) se află pe planșetă. „Oamenii m-au primit cu încredere și simpatie. Cum să-l dezamăgesc ?“Stînd de vorbă cu femeile din a- ceastă unitate a tehnicii de vîrf, constați că. deși ele lucrează metalul, o materie rece, neînsuflețită, și sint implicate în tot ce tine de modelarea lui. după cele mai rigide calcule, inima le rămîne caldă, sensibilitatea. inclinatia spre frumos — nealterate. în acest sens, președinta comisiei de femei din întreprindere, Virginia Crăciunescu, metrolog. ține să ne spună : „Femeile tot femei rămîn. Tot mame iubitoare, soții grijulii, gospodine bune la locul de muncă și acasă". Președinta comisiei de femei ne-a dezvăluit acea parte „de suflet" a activității membrelor comisiei de femei. Fetele nou venite, care nu se descurcă, le trezesc amintiri. Fiecare a trecut prin asemenea greutăți. Cu răbdare, cu căldură le ajută. le îndrumă nu numai în meserie, ca să-și îndeplinească sarcinile de plan, ci și în viață — mîine- poimîine devin mame si cîte nu trebuie să știe despre îngrijirea copilului mic, despre legile care le ocrotesc, dar și despre cele pe care se cuvine să le cunoască și să le respecte. Clubul „Femina" are o activitate diversă și atrăgătoare, dar mal cu seamă instructivă. Cu dragă inimă răspund la chemările comisiei de femei cînd se organizează o acțiune de sprijin la grădinițe, la spitalul de copii, la casa de copii preșcolari sau căminul de bătrîni.Dar cite nu s-ar putea spune despre aceste femei cu mîini de aur ! Am descoperit că in afara multiplelor obligații — profesionale, obștești și casnice — își găsesc totdeauna timp pentru a-și cultiva pasiunile pentru știință și artă. Aurelia Vasile pictează peisaje și portrete. Luminița Ștefan iubește astronomia într-atît încît a început să-și fabrice un telescop, ca să-și apropie... stelele. în spațiul îngust al Văii Prahovei orizonturile cunoașterii pot fi nemărginite. O demonstrează realizările acestui colectiv, ca o mare familie, în care femeile și-au cucerit, pe drept, un loc de cinste.
Rodica ȘERBAN

care înseamnă, înainte de toate, energie electrică, autoturisme, industrie chimică, dar și moderne construcții de locuințe și de unități turistice, înzestrate cu cele mai noi dotări. Astfel, la poalele masivului Făgăraș, in cocheta stațiune climaterică Rucăr, într-un peisaj de un pitoresc aparte, Hanul RUCAR, amplasat pe șoseaua na

Din țările socialiste
înnoiri și perspective in orașul de pe OderLa sfirșit de săptămină sau în zilele de sărbătoare, șoseaua ce leagă Berlinul de Frankfurt pe Oder, reședința regiunii cu același nume, este suprasolicitată de turiști, mai ales dacă vremea frumoasă se asociază dorinței celor ce, părăsind temporar metropola de pe Spree, caută să-și petreacă în aer liber o zi de odihnă. Prin pădurile de conifere, ce acoperă o mare parte a teritoriului, prin lacurile și cursurile de apă, regiunea Frankfurt pe Oder oferă condiții ideale de camping și sport.Călătoria spre capitala regiunii, situată chiar pe granița răsăriteană a țării, este în acest sens edificatoare. Decupat in cîmpîa de sud a R.D.G., ținutul oferă privirii un peisaj variat, de mare a- tractivitate prin alternanta elementelor sale naturale. Aproape jumătate din întinderea regiunii o constituie suprafața agricolă utilă, din care 80 la sută teren arabil — o adevărată „cămară de produse naturale" pentru capitala țării- în afara culturilor tradiționale de cereale, asociate cu creșterea vitelor, amenajări speciale de sere oferă anual 10 000 tone legume proaspete.Odinioară o zonă agrară înapoiată. Frankfurt ne Oder s-a dezvoltat în anii construcției socialiste, devenind o importantă regiune in- dustrlal-agrară a R. D. Germane. Vechile sau noile localități poartă, ca pretutindeni în țară, amprenta înnoirilor, dobîndind identități distincte ne harta regiunii. Eisenhuttenstadt este cu predilecție orașul metalurgiei ; Schwe^t s-a consacrat prin combinatul petrochimic ; la Eberswalde se construiesc macarale cu inalte performante ; Ru- dersdorf are mari fabrici de ri- ment ; Frankfurtul si-a îmbogățit zestrea industrială nrin cea mai nouă ramură a industriei din re- piune, electronica. o dată cu intrarea în funcțiune a uzinei de semi- conductori.Dintr-un ținut marcat de distrugerile pustiitoare ale războiului, Frankfurt pe Oder’a cunoscut o puternică dezvoltare, dobindind poziții avansate în industrie și a- gricultură. Uzina de semiconduc- tori produce astăzi 76 la sută din necesarul țării de circuite de conectare. Față de 1981, volumul producției s-a triplat, prin introducerea de mașini și instalații de înaltă productivitate. Dezvoltarea uzinei, precizează gazdele, este rezultatul bunei colaborări cu Institutul de fizică pentru semiconductor! al Academiei de Științe a R. D. Germane, care își are sediul la Frankfurt pe Oder.Capitala regiunii oferă vizitatorului și o impresionantă imagine a eforturilor depuse pentru crearea unor condiții adecvate de muncă și viată locuitorilor ei. Așezare cu o veche istorie, înființată in secolul al XlII-lea. Frankfurtul s-a bucurat de avantajele poziției sale geografice, pe fpaseul unor importante căi de comunicații și comerciale spre Răsărit. în Evul Mediu, orașul găzduia de trei ori pe an tîrguri de produse. în 1506 a fost înființată aici o universitate.Dar războiul a răvășit viața pașnică a locuitorilor orașului. Centrul orașului a fost în cea mal mare parte distrus. După anii de reconstrucție, care au redat Frankfurtului clădirile sale monumentale — Primăria și fosta Fran- ziskanerkirche, reamenajată în sală de concerte — construcția de locuințe a fost asociată cu dezvoltarea economică și de ansamblu a regiunii. Președintele Consiliului regional, Siegfried Sommer, ne prezintă citeva date edificatoare.

țională Pitești — Brașov (DN 73), la km 76, este un punct de plecare spre Cheile și Peștera Dimbovi- cioarei, spre Iezer și spre Cheile Brusturetului. Construit în stilul caselor muscelene, hanul dispune de tot confortul in camere cu încălzire centrală. Continuînd drumul spre inima munților, pe șoseaua națională Pitești — Brașov (DN

Centrul reconstruit al orașului Frankfurt pe Oder, dominat de vechea 
clădire a primăriei, transformată in Galerie de artă

Note de călătorie 
din R. D. Germană

De la Congresul al 8-lea al P.S.U.G., în regiunea Frankfurt pe Oder au fost construite sau modernizate peste 140 000 de locuințe. Este un rezultat pe care edilii il consideră bun, dar incă neîndestulător. Fiecare a doua familie din regiune ocupă acum o locuință nouă sau modernizată. Cu ajutorul deputaților, consiliul municipal se străduiește ca nici o locuință să nu-și aștepte prea mult timp noii locatari. Uneori — ne spune interlocutorul nostru — durează prea mult pină ce o clădire este dată in folosință, iar cîteodată se constată carențe în ceea ce privește ritmul și calitatea. Deputății ajută la identificarea cauzelor acestor neglijențe, pentru îmbunătățirea muncii, în interesul cetățenilor.„Problema locuințelor — precizează Gerhard Richter, consilier orășenesc responsabil cu acest sector — prezintă aspecte foarte variate și deosebit de importante pentru munca și viața cetățenilor. Fiecare cetățean are dreptul la locuință, dar, deocamdată, nu sîntem in măsură să acoperim toate dorințele. Acordăm prioritate în repartizarea spațiilor locative familiilor muncitorești, oamenilor muncii care lucrează în schimburi, familiilor cu mulți copii și, evident, tinerilor căsătoriți", în ciuda numeroaselor dosare ce-i încadrează masa de lucru, cu probleme de interes obștesc sau personal, cu schițe și proiecte de construcții, consilierul Richter, vechi și pasionat activist 

73), Ia km 90, nu departe de localitatea Valea Urdei, se află Hanul PIATRA CRAIULUI. Deschis in tot timpul anului, hanul oferă turiștilor cele mai bune condiții da odihnă în oamere cu încălzire centrală. De la han, amatorii de excursii pot porni, pe drumuri marcate, spre culmile munților Iezer, Păpușa și Piatra Craiului.

în domeniul social, ne prezintă o imagine foarte plastică a muncii în acest sector. în primul rînd, colaborarea cu cetățenii nu numai în calitatea lor de potențiali solici- tanți, ci și de participanți activi, implicați intr-un fel sau altul la realizarea construcțiilor de locuințe. „Ne preocupă să asigurăm calitatea in toate locurile de muncă și în toate etapele. Dacă un element prefabricat — ne exemplifică interlocutorul — pleacă din uzină cu defecte, aceasta va afecta calitatea apartamentului unde a devenit parte componentă. După cum neatenția montorilor poate provoca deteriorarea plăcilor sau materialelor aduse în stare bună pe șantiere. Dar cîte elemente nu concură la realizarea locuințelor, unde neglijențe, mai mici sau mai mari, ar putea produce întirzieri în darea în folosință sau reparații și renovări înainte de termen, cu a- celeași consecințe neplăcute pentru cei ce sînt in drept să se mute într-o nouă locuință. Este de la sine înțeles că avem o susținută conlucrare cu întreprinderile orașului, căutînd să îmbinăm necesitățile sociale cu interesele acestora".La întrebarea ce proiecte de viitor au edilii orașului, gazda ne răspunde : „Primăria orașuluiFrankfurt pe Oder patronează în prezent elaborarea de către specialiști a unui program de dezvoltare urbanistică pentru anul 2000. Este vorba de evaluarea fondului de locuințe, spre a se stabili ce clădiri vechi mai merită să fie păstrate pină în anul 2000 și de a se contura viitorul profil al orașului, ca parte integrantă a dezvoltării generale a regiunii".
Petre STANCESCU

Informații sportiveATLETISM. • In cadrul concursului internațional de atletism desfășurat pe teren acoperit la Haga, românca Doina Melinte a cîștigat proba de 800 m, cu timpul de 2’02”34/ 100, fiind urmată de coechipiera sa Paula Ivan — 2’02”50/100 și Olga Grebensiuk (U.R.S.S.) — 2’02”79/100. In proba de săritură în înălțime, pe primul loc s-a situat românca Alina Astafei — 1,92 m, secundată de aus- tralianca Kapernick (1,84 m).FOTBAL. O La campionatul mondial de fotbal pentru juniori, ce se desfășoară în diferite orașe din A- rabia Saudită, echipa Norvegiei a întrecut cu scorul de 4—2 formația Spaniei, iar selecționata Arabiei Saudite a învins cu 3—0 reprezentativa Portugaliei. O In meci a- mical. Ia Pisa, Italia — Danemarca 1—0 (0—0) ; la Atena, Grecia — Norvegia 4—2 (1—0). • In meci pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal echipa Iranului a întrecut cu scorul de 3—0 (2—0) selecționata Thailandei.TENIS. In turneul international de tenis de la Lyon, contînd pentru „Marele premiu", francezul Henri Leconte l-a învins cu 6—3. 6—2 pe coechipierul său Thierry Tulasne, suedezul Anders Jarryd l-a eliminat cu 6—3. 6—2 pe olandezul Mi- chiel Schapers, Eric Winogradsky (Franța) ■ a dispus cu 6—4, 6—4 de Peter Lupdgren (Suedia), iar Christian Bergstroem (Suedia) a cîștigat cu 6—4, 7—6 partida cu italianulDiego Nargiso.
DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

• CU SPRIJINUL CERCETĂ-
Rll. India a devenit, in cursul ultimilor ) 20 de ani. al patrulea mare producătorl mondial de cauciuc natural, după Malaysia, ; Indonezia și Thailanda, relevă revista ț ..Science et Vie". India realizează. în pre- i zent. o producție anuală de peste 350 000 J tone, ca urmare a extinderii plantațiilor de ț hevea, de la 90 de mii la 380 de mii de hec- l tare, dar si datorită creșterii randamen- ? tului mediu al acestora, de la 280 la 930 kg 1 la hectar. Acest spectaculos salt în ce pri- veste productivitatea plantațiilor este con- . serir.ta realizării de către agronomii indieni > a unei noi varietăți de hevea, care, in con- ditii pedoclimatice favorabile, poate realiza i pină la două tone de cauciuc la hectar, ceea I ce reprezintă un record mondial. Cercetăto- ț rii de la „Rubber Institute of India" lu- crează in prezent la o nouă varietate de i hevea, al cărei randament este supcr.^c ’ celui înregistrat de precedenta varietate.

• UN NOU SALT AL ELEC
TRONICII ? Specialiști de la „I.T.T. Bell Laboratories" au reușit să obțină elemente de materiale semiconductoare de mărimea unei molecule. Particulele de semiconductor! obținute conțin de la 10 000 la 100 000 de atomi. Cea mai mică particulă de elemente semiconductoare obținută pină in prezent conținea citeva miliarde de atomi. Reușita oamenilor de știință americani va permite reducerea de citeva mii de ori a dimensiunii circuitelor integrate, fapt care, la rindul său. deschide largi perspective de dezvoltare în fata Industriei electronice. întrucit în cadrul acestor particule, de ordinul citorva zeci de mii de atomi, acționează legile mecanicii cuantice, ele au primit denumirea de structuri cuantice.De notat, totodată, că. în cadrul unei universități din California, a fost pusă la punct tehnologia producerii de conductori sunerminiaturali. cu ajutorul cărora urmează să fie interconectate viitoarele cir

cuite Integrate moleculare. Un „cablu" împletit din 6 milioane de asemenea fire nu va depăși grosimea unui fir de păr.
• CALITATEA VEDERII. Video- contrastometru. astfel a fost denumit un original aparat conceput de specialiști sovietici în scopul determinării calității vederii. Metoda constă în stabilirea parametrilor calitativi ai funcționării ochiului, în ceea ce privește semnalele recentate și emise de creier. Pacientul este invitat să privească printr-un vizor circular îngust opt tabele pe care apar imaginile unor fîșil de grosimi diferite și colorate de la cenușiul cel mai deschis pină la negru. Tabelele sint arătate treptat de sus în jos, iar Sarcina pacientului este de a semnala momentul cînd ochiul începe să deosebească fîșiile. Apoi, pe baza a opt indicatori ai vederii, stabiliți de către specialiști, este trasat un grafic care reflectă cu precizie calitatea vederii. Noua metodă permite medicilor să depisteze în stadiu incipient o serie de maladii, printre care și glaucomul.

• TEMPERATURĂ-RECORD. ° echipă de cercetători britanici care lucrează în domeniul fuziunii termonucleare controlate a reușit să producă, timp de citeva secunde, o temperatură-record de peste 100 milioane de grade Celsius, respectiv de zece ori mai ridicată decit cea existentă în interiorul Soarelui. Rezultatul experienței realizate in laboratoarele unui centru de cercetări dintr-o localitate situată la nord- est de Londra reprezintă un remarcabil progres, pe plan mondial, in domeniul fuziunii termonucleare.
• MĂRTURII ARHEOLOGICE, în apropiere de Shanghai, o echipă de arheologi chinezi a scos la iveală o serie de obiecte de uz casnic din lut si oase de animale domestice, atestînd practicarea organizată a agriculturii și a creșterii animalelor. precum și a pescuitului în această zonă a Chinei. în urmă cu aproximativ 7 000 de ani. Recenta descoperire infirmă o mai veche teorie, potrivit căreia aceste activi

tăți erau practicate în mod regulat de către comunitățile umane din regiune da maximum 3 500 de ani. Cele mai multe vestigii au fost descoperite in 150 de monumente funerare, datînd din diverse perioade istorice, ceea ce constituie o elocventă dovadă a continuității așezărilor umane din respectiva zonă.
® FIBRE UTILE In cadrul Laboratorului de tehnologie a glucidelor din Nantes. Franța, s-au efectuat studii vizînd reconsiderarea proprietăților sfeclei de zahăr. mai precis ale pulpei rămase după extragerea zahărului. A rezultat că reziduurile sfeclei pot fi deosebit de utile pe plan dietetic. Principalele sale componente (pec- tine. lignine. celuloză) formează un amestec de fibre care stimulează tranzitul digestiv. Pină in prezent, medicii recomandau în acest scop administrarea de tărite de cereale, dar acestea concentrează pesti- cidele. inconvenient pe care pulpa de sfeclă de zahăr nu-1 prezintă. Fibrele alimentare 

ale sfeclei de zahăr sint și un excelent „agent de volum", ele avind proprietatea de a absorbi aerul și apa. ceea ce provoacă senzația de sațietate, așa că sint recomandabile în cura de slăbire. Principalul avantaj al consumului de fibre de sfeclă, subliniază specialiștii din Nantes, este acela că ajută la prevenirea cancerului de colon.
• PENTRU SONDAREA UNI

VERSULUI BIOLOGIC. Specialiști din cadrul Universității de tehnologie agricolă din Tokio au pus la punct tehnica realizării de ecografii în relief, care permite examinarea aceleiași secțiuni de te- sut biologic, sub diverse unghiuri. Efectul de relief este obtinut prin tratarea numerică a imaginilor șl contraste de culori. O ecografie în relief, realizabilă în 15 secunde. permite economisirea unui mare număr de clișee, necesare în cazul folosirii imaginilor bidimensionale.
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Problemele fundamentale ale lumii 
contemporane

pe agenda preliminară a celei de-a 44-a sesiuni
a Adunării Generale a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager- pres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite a fost difuzată ordinea de zi preliminară a celei de-a 44-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.. ale cărei lucrări vor Începe la 19 septembrie.Sint incluse 144 de puncte referitoare la întreaga problematică a vieții Internationale. Un loc central este rezervat dezbaterilor privind înlăturarea pericolului unui război nuclear. înfăptuirea dezarmării generale. în primul rind a celei nucleare, limitarea armamentelor conventio

nale si interzicerea armelor chimice, încetarea cursei înarmărilor pe Pă- mînt și în Cosmos, interzicerea experiențelor nucleare, reglementarea stărilor conflictuale regionale. Ordinea de zi preliminară include, de asemenea, problematica social-econo- mică care confruntă lumea contemporană. corelația dezarmare-dezvol- tare. criza datoriei externe, cooperarea economică și tehnico-stiințifică, creșterea rolului O.N.U. în solutionarea problemelor majore cu care se confruntă in prezent omenirea, protecția mediului ambiant.
Dezarmarea - necesitate vitală 

a omenirii
Social-democrafii vest-germani se pronunță împotriva 

modernizării rachetelor tactice nucleareBONN 23 (Agerpres). — Unul din principalii experți ai Partidului Social-Democrat din R.F.G. în problemele dezarmării, Egon Bahr, s-a pronunțat împotriva planurilor de modernizare a rachetelor tactice nucleare, amplasate pe teritoriul R.F.G.
Egon Bahr a declarat că planurile N.A.T.O. privind modernizarea armamentelor nucleare sînt inacceptabile pentru partidul său. P.S.D. din R.F.G. nu va fi niciodată de acord să sprijine cursa înarmărilor, a arătat Egon Bahr.

Populația Calabriei respinge planurile 
de transformare a regiunii într-o bază a N.A.T.0.ROMA 23 (Agerpres). — Mai multe mii de persoane din Calabria și-au depus semnăturile pe o cerere adresată Președinției Republicii Italiene pentru a se interzice amplasarea în localitatea Capo Rizzuto a 72 de avioane militare americane care urmează să fie transferate de la baza

Torrejon, din Spania. în document se arată că decizia de a se aduce aici aparate militare contravine intereselor păcii, populația Calabriei respin- gînd orice fel de acțiune menită să ducă la transformarea regiunii într-o bază a N.A.T.O.
Negocierile de dezarmare să fie extinse 

și asupra zonelor maritimeCOPENHAGA 23 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității Ia Copenhaga, Comisia parlamentarilor din țările nordice, întrunită în capitala Danemarcei, a subliniat necesitatea creării în nordul Europei a unei zone libere de arme nucleare. Constatînd că in zonele maritime aferente Europei nordice a fost concentrat un mare număr de nave militare, dintre care

unele cu arme nucleare la bord, comisia a cerut ca tema privind dezarmarea in zonele maritime să fie înscrisă pe agenda negocierilor de dezarmare. Participantii la reuniunea comisiei au cerut, de asemenea, încetarea experiențelor nucleare, expri- mîndu-și îngrijorarea cu privire la planurile N.A.T.O. de modernizare a armelor nucleare tactice.
Seminar consacrat rolului informației 

în lupta pentru paceHAVANA 23 (Agerpres). — La Havana se desfășoară lucrările unui seminar privind importanta informației în lupta pentru pace și dezarmare, în favoarea impulsionării
cooperării între țările nealiniate șl instaurării unei noi ordini in domeniul informației și comunicației — transmite agenția Prensa Latina.

Crearea unui Consiliu național 
al mișcării pentru pace în Coreea de SudPHENIAN 23 (Agerpres). — Peste 600 personalități și reprezentanți ai organizațiilor publice din Coreea de Sud au anunțat înființarea unui Consiliu national al mișcării pentru pace.

Participantii și-au exprimat dorința de a contribui la „eliminarea: culturii militare de natură opresivă și de a adopta o cultură a 'păcii", transmite agenția A.C.T.C.
Șomajul in țările Pieței comune se va menține 

la cote ridicate
Raport consacrat perspectivelor economice sl sociale din 

țările membre ăle C.E.E.BRUXELLES 23 (Agerpres). — La Bruxelles a fost dat publicității un raport cu privire la perspectivele economice și sociale în țările membre ale C.E.E. Potrivit raportului, citat de agenția Taniug, rata șomajului se va menține în continuare la un nivel ridicat. Astfel, pentru acest an se prevede o rată medie a șomajului de 10,75 la sută, iar pentru 1990 de 10,5 la sută. în 1988, șomajul a afectat, pe ansamblul C.E.E.* 11,2 la sută din totalul populației active.în ce privește inflația, se prevede o rată, medie, de 4,2 la sută, în 1989, și de 4 la sută în 1990. Totodată. raportul prevede însemnate dezechilibre ale balanțelor de plăți curente și mari deficite bugetare

pentru o serie de țări, printre care Spania, Marea Britanie și Portugalia.Raportul conține, de asemenea, date referitoare la evoluția econo- mico-socială din S.U.A. și Japonia, în S.U.A., de pildă, prețurile vor crește anul acesta cu 5,25 la sută, iar rata șomajului va fi de 5,5 la sută, în ce privește Japonia, rata inflației se prevede să fie de 3,25 la sută, iar cea a șomajului de peste 2,5 la sută.BONN 23 (Agerpres). — în fața sediului parlamentului regional din Dusseldorf a avut loc o manifestație de protest a femeilor împotriva preconizatei închideri a minei „Sophia- Jacoba" din Hueckelhoven, care ar duce la concedierea a peste 5 000 de oameni ai muncii.

DATORIILE EXTERNE CONSTITUIE FRÎNA PRINCIPALA 
IN CALEA PROGRESULUI ȚĂRILOR IN CURS DE DEZVOLTARE
• 40 la sută din veniturile africane obținute din exporturi 
sint absorbite de serviciul datoriei • In ultimii șapte ani 
America Latină a finanțat țările capitaliste industrializate cu 

180 miliarde dolariADDIS ABEBA 23 (Agerpres). — în capitala Etiopiei au continuat lucrările Conferinței ministeriale a Organizației Unității Africane. în centrul discuțiilor din ultimele ședințe s-a aflat problema datoriei externe, care, ridicindu-se la circa 230 miliarde dolari și absorbind, pentru achitarea serviciului ei, 40 la sută din veniturile africane la exporturi, constituie principala piedică in calea redresării economice a continentului. Participantii la reuniune au acceptat propunerea formulată de „grupul de contact" privind desfășurarea unui seminar african consacrat acestei probleme, care urmează să aibă loc in septembrie a.c. în capitala Egiptului. în acest cadru ar urma să se stabilească o poziție comună în legătură cu reglementarea problemei datoriei externe a Africii.„Grupul de contact", cuprinzind reprezentanții a 12 state africane, a fost instituit anul trecut la reuniunea Ia nivel înalt a O.U.A. El avea ca sarcină să acționeze pentru iniție- rea unel reuniuni internaționale a debitorilor africani și creditorilor externi. Instituțiile financiare internaționale au adoptat o poziție obstrucționistă, împiedicînd eforturile țărilor africane de a aborda în cadru internațional problema reglementării datoriei externe.i RIO DE JANEIRO 23 (Agerpres). — Anul trecut, America Latină a transferat în exterior 29 miliarde de dolari în contul serviciului datoriei

externe, sumă echivalentă cu 24 la sută din veniturile obținute din exporturi de întreaga regiune, inclusiv zona caraibiană — relevă, intr-un comentariu, agenția Taniug. In șapte ani de la declanșarea crizei datoriilor, America Latină a vărsat către statele puternic industrializate, pentru acoperirea serviciului datoriei externe, fonduri totalizind 180 miliarde de dolari. Datele publicate de Comisia economică a O.N.U. pentru America Latină și zona Caraibilor (C.E.P.A.L.) arată, totodată, o scădere drastică a intrărilor de capital financiar în regiune, în 1988, țările latino-americane primind credite în valoare de numai patru miliarde de dolari. Rezultatul a fost — notează agenția Taniug — o reducere a creșterii economice in aceste state, cu efecte dramatice pe plan sociaLCARACAS 23 (Agerpres). — O reuniune a miniștrilor relațiilor externe din țările „Grupului celor opt" va avea loc, în perioada 9—11 martie, in localitatea venezueleană Carabal- leda — s-a anunțat oficial la Caracas, potrivit agenției Prensa Latina. între temele care urmează să fie abordate se află problema datoriei externe, progresele pe calea instaurării păcii în America Centrală, stadiul cooperării latino-americane. relațiile cu statele occidentale industrializate.Din grup fac parte Argentina, Brazilia, Columbia, Mexic, Peru, Uruguay și Venezuela (Panama a fost suspendată temporar).
Se impune instaurarea unei noi ordini 

economice internaționaleACCRA 23 (Agerpres). — Forțele progresiste ale lumii trebuie să acționeze unite pentru a impune o nouă ordine economică internațională — a declarat Hundu Yahaya, secretar pentru mobilizare și productivitate in administrația centrală a Ghanei. El a criticat energic țările industrializate din Occident care continuă să promoveze practici ine

chitabile în comerțul internațional, lovesc in interesele fundamentale ale țărilor în curs de dezvoltare. în acest sens, oficialitatea ghaneză a menționat discrepanța dintre prețurile produselor statelor industrializate și cele ale produselor livrate de țările in curs de dezvoltare, in special materiile prime, pe piața internațio- nală, net în defavoarea ultimei categorii de state.
Economia R.P. Bulgaria în anul 1988SOFIA 23 (Agerpres). — Comunicatul Direcției centrale de statistică dat publicității la Sofia și citat de agenția B.T.A. relevă că în anul 1988 venitul național al R.P. Bulgaria a marcat o creștere de 6,2 la sută față de anul precedent. Productivitatea muncii a sporit cu 6,5 procente, în condițiile intensificării eforturilor pentru economisirea de resurse. Comunicatul menționează reducerea

consumurilor de energie în industrie cu 5,9 la sută, de combustibil convențional cu 2,2 milioane tone, de metal cu 3 la sută și de ciment cu 223 000 de tone.Documentul.consemnează, totodată, neindeplinirea prevederilor de plan de către o serie de întreprinderi, nerealizîndu-se în cantitatea necesară unele produse. De asemenea, nu s-a îndeplinit planul la construcția de locuințe.
încheierea Congresului Partidului Democrat-Creștin ItalianROMA 23 (Agerpres).— La Roma a luat sfîrșit Congresul național al Partidului Democrat-Creștin Italian, principala formațiune politică a coaliției guvernamentale, in cadrul căruia au fost dezbătute probleme legate de situația politică internă a țării. De asemenea, a fost adoptată o rezoluție privind activitatea pe plan extern, in care se arată, între altele, că sînt neoesare noi eforturi

pentru ca războiul să înceteze a mat fi un mijloc de soluționare a conflictelor.In ultima zi a lucrărilor, participantii au ales ca secretar național al partidului pe Arnaldo Forlani, care succede în această funcție actualului prim-ministru Ciriaco de Mita. Forlani a mai deținut acest post intre 1969 și 1971.
Solidaritate cu poporul ParaguayanWASHINGTON 23 (Agerpres). — Organizația Statelor Americane (O.S.A.) și-a exprimat solidaritatea cu poporul Paraguayan și sprijinul față de aspirațiile lui legitime spre libertate și spre dezvoltarea procesului democratic pe cale pașnică, pe baza respectării depline a drepturilor și libertăților fundamentale — relatează agențiile China Nouă și A,D.N.

într-o rezoluție adoptată de Consiliul permanent al O.S.A. se arată că statele membre ale organizației au atras atenția asupra obligației ce revine noilor autorități paraguayene de a începe democratizarea țării în condițiile garantării participării tuturor partidelor politice la un proces electoral echitabil.

Activitate politico-diplomatică privind situația 
din Orientul Mijlociu

• Intîlnire între ministrul de externe al U.R.S.S. șl președin
tele Comitetului Executiv al O.E.P. • Japonia se pronunță 
pentru o conferință internațională de pace • Convorbiri 
franco-lsraeliene • Incepînd de la 15 martie, Egiptul își va 

exercita suveranitatea asupra zonei Taba

n
AGENȚIILE DE PRESĂ

TRANSMIT:

CAIRO 23 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, a avut, la Cairo, o în- tilnire cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei — informează agenția T.A.S.S. ■ în cadrul schimbului de păreri avut cu acest prilej s-a menționat că o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu poate fi'realizată numai pe baza unul echilibru de interese ale tuturor părților implicate în conflict. Au fost dezbătute modalitățile de pregătire a unei conferințe internaționale privind soluționarea crizei din regiune. Părțile au subliniat necesitatea activizării mecanismului Consiliului de Securitate al O.N.U., ai cărui membri per- manenți ar trebui să-și asume funcțiile de pregătire a conferinței.TOKIO 23 (Agerpres). — în cadrul convorbirilor cu președintele Egiptului, Hosni Mubarak, care efectuează o vizită in Japonia, primul-ministru Nobaru Takeshita a afirmat că Japonia sprijină ideea organizării unei conferințe internaționale de pace asupra Orientului Mijlociu, la care să participe și Organizația pentru Eliberarea Palestinei. La rindul său, președintele Egiptului a afirmat că guvernul Egiptului iși va continua eforturile pentru a aduce Israelul la masa negocierilor împreună cu O.E.P.PARIS 23 (Agerpres), — La Paris au avut loc convorbiri între președintele Franței. Franțois Mitterrand, și primul-ministru al Israelului. Yitzhak Shamir. în cursul întrevederii,, șeful statului francez a chemat Israelul să ia in considerare noile realități pentru a se putea ajunge la o soluțio

nare a conflictului din regiune, transmit agențiile A.D.N. și Taniug.Franțois Mitterrand a apreciat, în cadrul intilnirii, că rezoluțiile adoptate de Consiliul Național Palestinian în noiembrie anul trecut au reprezentat o evoluție importantă pe care Franța a' trebuit să o ia în considerare, adaugă sursele citate.KUWEIT 23 (Agerpres). — în capitala Kuweitului s-au încheiat lucrările reuniunii Comitetului „celor șase" al Ligii Arabe de sprijinire a eforturilor pentru reglementarea crizei din Liban. Membrii comitetului au avut convorbiri și cu o serie de reprezentanți libanezi.în ultimele 24 de ore, practic, în toate localitățile din Cisiordania și Gaza, inclusiv în Ierusalimul de est, au avut loc ciocniri intre palestinieni și forțele de ocupație — relatează agențiile de presă. în urma acestor ciocniri, 69 de palestinieni au fost răniți și aproximativ 100 au fost arestați. Trupele israeliene au deschis focul asupra demonstranților palestinieni neinarmați, utilizînd. de asemenea, pentru dispersarea lor grenade cu gaze lacrimogene.(Agerpres)CAIRO 23 (Agerpres). — într-o declarație făcută după o reuniune a cabinetului, ministrul informațiilor al Egiptului, Mohamed Safwat El Sherif, a informat că ziua de 15 martie a fost fixată ca dață-limită pentru retragerea Israelului din zona de frontieră Taba, din Sinai. -El a precizat că Egiptul iși va exercita suveranitatea asupra enclavei în- cepind de la această dată.

PREȘEDINTELE S.U.A. LA TO- i 
KIO. Președintele Statelor Unite, I George Bush, a avut o întîlnire, la TokiO, cu primul-ministru al Japoniei, Noboru Takeshita. Pe agen- I da convorbirii care a avut loc cu I acest prilej principalul subiect a fost viitoarea reuniune economică > anuală la nivel înalt a principale- j lor șapte state industrializate occidentale, programată să aibă loc la . Paris, in iulie.

PERSPECTIVELE DE DEZVOL
TARE A RELAȚIILOR DINTRE 
AUSTRALIA SI CHINA au fost discutate cu prilejul întrevederii care a avut loc la Canberra intre premierul australian, Bob Hawke, și Wang Renzhong, vicepreședinte al Conferinței Consultative Politice Populare a R.P. Chineze. De asemenea, Wang Renzhong a conferit' cu Bill Hayden, guvernatorul general al Australiei, informează agenția China Nouă.

CONTACTE POLITICE ÎN NI
CARAGUA. Guvernul nicaraguan a reluat- inițiativa de a stabili tacte directe cu partidele de ziție: destinate realizării- unei legeri politice în perspectiva gerilor generale dip februarie

con- opo- înțe- ale- 1990.
REFERENDUM ÎN ALGERIA, în Algeria s-a desfășurat joi un referendum național, în care cei peste 13 milioane de cetățeni cu drept de vot au fost chemați pentru a se pronunța asupra unor schimbări în Constituția țării. în provinciile din sud; ca și în unitățile armate și de poliție, operațiunea de votare s-a desfășurat miercuri. Se așteaptă ca rezultatele referendumului să fie anunțate vineri.

Comunicat comunBELGRAD 23 (Agerpres). — în comunicatul comun dat publicității la Belgrad la încheierea vizitei președintelui Republicii Islamice Iran, Seyyed Aii Khamenei, a fost exprimată hotărîrea ambelor părți de a dezvolta și perfecționa colaborarea bilaterală și de a-și aduce contribuția activă la consolidarea păcii, securității și instaurarea unor relații internaționale bazate pe egalitate în drepturi — transmite agenția Taniug. Părțile — se arată în comunicat —

iugoslavo-iranians-au pronunțat în favoarea unei ordini economice internaționale mai echitabile. A fost subliniată necesitatea de a se depune eforturi' in direcția stopării cursei înarmărilor și accelerării tratativelor pentru dezarmare, acordindu-se în acest sens o importanță prioritară dezarmării nucleare și chimice. în comunicat se exprimă speranța că încetarea războiului irakiano-iranian reprezintă o bază solidă pentru restabilirea păcii în zona Golfului.

MITING ANTINAZIST. în zona fostului lagăr de concentrare nazist „Neue Bremm" din Saarbriicken a avut loc un miting la care au participat reprezentanți ai unor organizații antifasciste și ai altor organizații defnocratice din R.F.G. Vorbitorii s-au pronunțat împotriva preconizatei candidaturi a organizației neonaziste „DVU — lista B“ la alegerile din luna iunie pentru parlamentul vest-european.
In sprijinul accesului Namibiei 

la independență• HAVANA 23 (Agerpres). — Președintele Republicii Mali, Moussa Traore, președintele în exercițiu al Organizației Unității Africane (O.U.A.), a declarat, la o conferință de presă desfășurată la încheierea vizitei sale oficiale în Cuba, că aplicarea Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U. privind aocesul la independență al Namibiei constituie un succes și al O.U.A.---- transmite agenția Prensa Latina. El a arătat că O.U.A. acționează pentru Îndeplinirea in totalitate a prevederilor acestei rezoluții, insistînd asupra necesității respectării de către R.S.A. a acordurilor tripartite cu privire la instaurarea păcii în sud-ves- tul Africii.în cursul vizitei sale, președintele malian a avut întrevederi cu Fidel Castro, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, cu membri ai gu

vernului, fiind semnat un acord de cooperare între cele două țări.ADDIS ABEBA 23 (Agerpreș). — în cadrul lucrărilor Comitetului ministerial al Organizației Unității A- fricane de la Addis Abeba. Ide Ou- marou, secretarul general al acestui organism, a propus participănților ca O.U.A. să creeze propriul său contingent de observatori, care să ajute Grupul de asistență al O.N.U. pentru perioada de tranziție îii vederea asigurării desfășurării normale a procesului de dobîndire a independenței Namibiei. De asemenea, se preconizează sporirea fondului de asistență al O.U.A. pentru a sprijini Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) în campania pentru alegerile din Namibia, ca o contrapondere la manevrele Africii de Sud de a-și impune oamenii săi aflați in slujba regimului rasist de la Pretoria.

FORȚELE ARMATE ANGOLEZE I au scos din luptă. în cursul operațiunilor militare din perioada I 15—21 februarie, peste 70 de tero- | riști grupați în forțele contrarevoluționare sprijinite de R.S.A., se arată într-un comunicat militar dat publicității la Luanda. Se ' arată, de asemenea, că a fost capturată o .importantă cantitate de I arme și muniții și au fost eliberați | peste 100 de civili luați ostatici de teroriști. ,
T1RGUL INTERNAȚIONAL AL 

TURISMULUI, ediția a IX-a, s-a i deschis la Milano, informează agen- | ția ANSA. Sînt reprezentate or-, ganizații de turism din 138 de țări. Cu vin tul inaugural a fost. rostit, de ministrul italian Franco . Carraro, Intre altele, că în vizitată de circa turiști.
al turismului, care a relevat, 1988 Italia a fost 22 milioane de I

Program de redresare economică a AngoleiLUANDA 23 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri al Angolei a aprobat, după o temeinică analiză, programul de redresare economică a țării pe perioada 1989—1990 — informează agenția ANGOP. Un comunicat publicat la Luanda subliniază că programul adoptat de guvern constituie documentul după care trebuie să se ghideze acțiu
nile economico-financiare îndreptate în direcția relansării dezvoltării.După cum se știe, politica de destabilizare și agresiune promovată de Africa de Sud. precum și acțiunile de sabotaj ale grupării antiguvernamentale interne UNITA, stipendiată din afară, au adus în ultimii ani daune economiei angoleze.

LUMEA CAPITALULUI IN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
MILIOANE DE OAMENI FĂRĂ ADĂPOST 

o realitate tragică, escamotată de pretinșii 
apărători ai drepturilor omului

temporar un adăpost cetățenilor din categoriile cele mai dezavantajate, au fost fie distruse, fie renovate, după care au devenit locuințe și birouri cu preț ridicatSituația persoanelor fără adăpost riscă să se înrăutățească, deoarece în următorii cinci ani vor dispărea alte 200 000 de locuințe cu preț redus.

în prezent există cereri pentru 800 000 de locuințe cu preț redus. Cea mai bună cale de a ajuta persoanele care muncesc și nu au locuință este aceea de a-i plăti mai bine. Dar salariul minim a rămas neschimbat din 1981, hi timp ce costul vieții a crescut cu o treime — conchide „Time".

I
I

INVESTIGAȚII. Comitetul parlamentar sud-coreean, însărcinat cu investigarea condițiilor in care a avut loc revolta populară din orașul Kwangju, și-a reluat audierile, in pofida boicotultii reprezentanților partidului de guvernămînt. A- genția China Nouă reamintește că în 1980 revolta populară din acest oraș sud-coreean s-a soldat peste 200 de victime, în urma tervehtiei brutale a forțelor de presiune. cili re-
in-GREVA.trat într-o revendică __lor de muncă este cea de-a treia crătorilor feroviari in ultimele zece zile. încetări ale lucrului au anunțat, de asemenea, lucrătorii din construcții, precum și funcționarii municipalității din Atena.

Feroviarii greci au _ grevă de două zile. Ei îmbunătățirea condiții- și viață. Aceasta grevă a lu- în

Numeroase statistici, Informații șl comentarii apărute 
In presa internațională pun în evidență accentuarea 
gravelor Inechități ce caracterizează societatea bazată 
pe exploatarea omului de către om, pe nesocotirea 
flagrantă a unor drepturi fundamentale. Și, oricît ar 
încerca unii apologeți occidentgli al drepturilor omu
lui să abată atenția opiniei publice de la problema
tica social-umanitară din propriile țări prin tot felul 
de manevre, realitatea nu poate fi ascunsă. Refuzul 
reprezentanților statelor respective de a accepta in
cluderea în documentul final al reuniunii C.S.C.E. de 
la Viena, așa cum a propus țara noastră, a angaja
mentului statelor participante în ceea -ce privește asi-

gurarea efectivă a unor drepturi fundamentale ale 
omului, cum ar fi dreptul la muncă, la adăpost, la 
învățătură, la îngrijirea sănătății, la asigurarea unor 
condiții de viață demnă, civilizată pentru toți cetă
țenii, dovedește cit de mare este, în asemenea cazuri, 
discrepanța dintre Vorbe și fapte.

Acuitatea cu care se pun, pentru milioane șl mili
oane de ființe omenești, adevăratele probleme uma
nitare este evidențiată de dimensiunile dramatice do- 
bindite de fenomenul.lipsei de locuințe, așa cum se 
înfățișează acest fenomen potrivit înseși cifrelor șl 
datelor din surse oficiale occidentale.

SUB CERUL LIBER...

STATELE UNITE : „O problemă cu un dureros 
caracter umanitar"Revista americană „TIME" a publicat un amplu articol semnat de Jacob V. Lamar, consacrat situației disperate a persoanelor fără adăpost din S.U.A. Revista scrie :Existenta multor persoane fără locuință reprezintă o problemă cu un dureros caracter uman. Și aceasta nu este o chestiune abstractă, pentru că lipsa de locuință îi privește permanent pe numeroși locuitori ai orașelor : în fiecare zi sînt văzuti oameni care dorm pe marsi nea drumurilor si oe băncile din parcuri, care cer ajutor de la trecători ori rătăcesc pe străzi fără căpătîi. Această plagă socială a înflorit în toate marile orașe. Astăzi sînt mai multi oameni fără locuință decit în orice altă perioadă de la marea depresiune (1929—1933).

în fiecare noapte. în Statele Unite. circa 735 000 persoane dorm sub cerul liber. Dar de-a lungul unui an Întreg, circa 2 milioane. Mai mult de o treime din persoanele fără adăpost au familie, copii.
„Existenta unui mare număr de 

copii fără adăpost este o rufine na
țională" — se arată într-un raport al Academiei Naționale de Știință.Dacă condițiile în care trăiesc cel * fără adăpost sînt îngrozitoare, soluționarea acestei probleme este deosebit de complexă si. practic, fără speranța de a fi soluționată. Pentru că este o problemă mult mai simplă să tratezi un alcoolic, care trăiește fără capătîi, decit să asiguri o calificare unei mame care trăiește din ajutor social, să îndrumi un tînăr fără școală ori să asiguri un ciștig mai mare unui

muncitor ca să poată plăti chiria unei locuințe. Pentru că, indiferent de cazurile specifice ale celor lipsiți de adăpost, aceștia sînt confruntați cu o problemă hotăritoare: găsirea unui loc unde să trăiască.Cel mai bun răspuns pentru soluționarea problemei persoanelor fără locuință ar fi acela de a se construi mai multe locuințe cu chirii acceptabile. Această bogată naJ țiune ar trebui să înceapă cu următoarea politică de bază : nici un american nu trebuie să doarmă pe stradă.Dar în cel opt ani ai administrației Reagan sprijinul federal pentru construcția de locuințe cu chirii reduse a fost drastic diminuat — cu 77 la sută.între timp, din 1980 șl plnă în prezent. 2.5 milioane de locuințe cu preț redus au dispărut printr-o combinație brutală a forțelor pieței și indiferenței guvernamentale. Aceste construcții, care ofereau

Orașul New York, marea metropolă americană, cu numeroase clă
diri luxoase și zgîrie-nori, dezvăluie și infinite exemple de mizerie, 
în care își duc viața zeci și zeci de mii de dezmoșteniți ai sorții. 
Imaginea de mai sus, reprodusă din revista „Newsweek", înfățișează 
o familie din Greenwich Village, care și-a găsit adăpost într-un P°rc 

de pe malul riului Hudson

FRANȚA: „Un cerc vicios: fără serviciu nu poți 
plăti o locuință, iar fără locuință nu poți dispune 

de un loc de muncă stabil"Televiziunea franceză a transmis un reportaj intitulat „FARA DOMICILIU FIX", consacrat persoanelor fără locuință din Paris. Despre această emisiune relatează pe larg revista „L’EXPRESS", care scrie :

„Oare la cit se ridică numărul celor fără adăpost ? La citeva mii, potrivit datelor primăriei Parisului, între 20 și 30 de mii — afirmă conducătorii organizației „Medicii lumii". Greu de numărat ! Cei fără locuință nu intră in statistici. Nu sînt cerșetori, iar multi dintre ei sint deciși să-și păstreze demnitatea". Din rîndul lor fac parte tineri fără un loc de muncă, șomeri care nu mai ău dreptul la ajutor de șomaj, părinți fără resurse, copii abandonați, persoane aruncate în stradă pentru că nu au mai putut plăti chiria. „Chipurile lor sînt obosite, puținul avut șl-1 transportă într-o sacoșă de plastic. Caută ceva de mîncare, un colț pentru a dormi, un loc unde să se spele".Unul din cazurile amintite în cuprinsul emisiunii este cel al lui Roger, de 46 de ani, fost chelner, șomer de doi ani. Scormonește prin lăzile de gunoi din cartierele elegante. Alte cazuri : patru tineri în căutare de lucru, care noaptea dorm într-un vagon, de la triaj. Ei speră totuși că vor găsi de lucru. „Nu va putea dura, nu poți cădea mai jos" — afirmă ei. Pe ecran a apărut și o familie : tată, mamă și un copil de șase ani. împreună dorm în gangul unui imobil. Și intruoît copilul nu poate face dovada unui domiciliu fix, nu are dreptul de a frecventa școala.Isabelle are 18 ani. Ea a terminat liceul comercial, dar nu găsește de lucru. Trăiește, deocamdată, într-o casă abandonată. „A ieși din acest cerc vicios este foarte greu — scrie revista. Neavînd serviciu — nu ai cum să plătești o locuință, iar fără locuință nu poți găsi un loc de muncă stabil. Un mecanism care transformă strada in închisoare".
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CONFISCARE în anul 1988. tn Suedia au fost confiscate 5,7 kilograme de cocaină, o creștere galopantă, față de anul 1987. Potrivit estimărilor poliției. în pofida tu- țuror eforturilor făcute, drogurile confiscate nu reprezintă decit 5—10 la sută din cantitatea totală introdusă ilicit în țară.
CERCETĂRI ÎN ZONA POLARA. Aproximativ 50 de oameni de știință din mai multe țări ale lumii participă pe insula norvegiană Svalbard din Oceanul înghețat de Nord la efectuarea'unor măsurători privind gradul de topire a calotelor glaciare polare. De asemenea, vor fi studiate evoluțiile temperaturilor aerului și ale mediului marin. Aceste acțiuni se înscriu în cea .de-a. doua fază a unui program destinat cercetării așa-numitului „efect de seră", fenomen prin care se apreciază că temperatura atmosferei terestre crește continuu ca urmare a poluării.
STAREA DE NECESITATE ÎN 

SARDINIA a fost impusă de autoritățile locale ca urmare a secetei prelungite. De asemenea, autoritățile au luat măsuri de urgență de sprijinire a sectorului agricol, serios afectat de calamitate. în Sardinia nu s-au mai înregistrat practic precipitații in ultimele 11 luni.
SPERANȚA DE VIAȚA a populației lumii a crescut de la 41 de arii, în 1950, la 61 de ani în 1985, se arată într-un studiu publicat de Organizația Mondială a Sănătății.

I

I

I

IREZERVE DE PETROL. Potrivit datelor unui studiu realizat de Ministerul Petrolului și Minelor al i Venezuelei. ca urmare a noilor | prospectări, rezervele de petrol cunoscute ale Americii Latine și zo- i net Caraibilor se cifrează Ia 122 162 | milioane barili. Producția de gaze naturale a 2,9' la sută ajungînd : la cubi.
regiunii a crescut cu în perioadă 1977—1988, 111 000 milioane metri
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