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Evidențiind posibilitățile largi pentru extinderea colaborării 

româno-iraniene pe multiple planuri, in interesul ambelor țări și popoare, 

al cauzei generale a progresului și păcii, ieri s-au încheiat

DINTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl PREȘEDINTELE SEYYED ALI KHAMENEI

TEORIA Șl PRACTICA REVOLUȚIONARĂ 

ÎN CONCEPȚIA ȘTIINȚIFICĂ a partidului,
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

PROPRIETATEA SOCIALISTA
— baza modernizării, a progresului 
multilateral al agriculturii româneștiînfăptuirea primei revoluții agrafe în România postbelică, sub forma reformei agrare din 1945, a dus la lichidarea moșierimii ca clasă (ale cărei resturi au fost lichidate în martie 1949) și, prin împroprietărirea mai multor sute de mii de țărani, la transformarea țăranului mijlocaș in figura centrală a satului românesc, înlăturarea definitivă a formelor semifeudale de exploatare și creștere a potențialului de producție al micilor gospodării țărănești a avut drept rezultat o anumită înviorare a forțelor de producție Ia sate șl o sporire a producției agricole (într-o agricultură în care se resimțeau urmările nefaste ale unui război pustiitor).Dar prima revoluție agrară nu a putut rezolva definitiv nici problema agrară, nici problema alimentară in România, mai ales în condițiile trecerii la politica de industrializare socialistă a țării. Agricultura românească rămînea o agricultură parcelară. fărîmițată, iar proprietatea privată asupra acestor loturi răzlețe, slab utilate cu mijloace de producție, constituia o piedică în calea modernizării agriculturii și, implicit, a întregii economii naționale, antrenată pe calea unor profunde prefaceri revoluționare, în vederea construirii societății socialiste. în aceste condiții, la ordinea zilei s-a pus înfăptuirea revoluției agrare socialiste, ale cărei obiective și programe de desfășurare au fost fixate la plenara partidului din 3—5 martie 1949. Plenara a pornit de la considerentul că formarea economiei socialiste unitare în România necesită în mod obligatoriu transformarea socialistă a satului, crearea marii proprietăți socialiste și în a- gricultură, prin cooperativizarea micilor producători agricoli. A devenit o axiomă faptul că, așa cum capitalismului dezvoltat îi este proprie marea producție agricolă, viabilă, bazată pe proprietatea privat capitalistă, tot așa orînduirii socialiste îi este proprie marea producție agricolă bazată pe proprietatea socialistă asupra pămîntului și a mijloacelor de producție din agricultură, deosebirile dintre aceste forme fiind, desigur, de esență. Legea superiorității marii producții agricole față de mica gospodărie țărănească s-a dovedit la fel de viabilă și în economia socialistă. Cooperativizarea agriculturii — începută în 1949 și încheiată în 1962 — a fost principalul proces revoluționar de creare a proprietății socialiste în agricultură, dar nu singurul.Ținînd seama de condițiile specifice din .ecopomia românească în momentul preluării puterii politice, precum și de perspectivele transformării socialiste a societății, Partidul Comunist Român, încă de Ia înfăptuirea primei revoluții agrare, a promovat o politică originală de lichidare a moșierimii ca clasă ; și anume o parte din terenurile expropriate de Ia moșieri împreună cu mijloacele de 

REPERE ALE CALITĂȚII MUNCII ȘI VIEȚII?

ALE CREȘTERII BUNĂSTĂRII POPORULUI

producție mecanice (tractoare, mașini agricole), precum și marile proprietăți care erau exploatate intensiv, pe baze capitaliste, au fost naționalizate. constituind rezervă de stat. Aceste terenuri, completate cu cele expropriate în 1949, au constituit baza teritorială pentru organizarea actualelor întreprinderi agricole de stat. De asemenea, tractoarele și mașinile agricole existente la acea dată, completate cu noi tractoare și mașini agricole, au stat la baza constituirii actualelor stațiuni pentru mecanizarea agriculturii.Deci, în momentul începerii pro-

□E ANI
DE LA ÎNCEPEREA 
COOPERATIVIZĂRII 
AGRICULTURII
IN TARA NOASTRĂ

cesului de cooperativizare, în agricultură exista un sector socialist, reprezentat în exclusivitate prin proprietatea de stat (întreprinderile a- gricole de stat șl stațiunile pentru mecanizarea agriculturii). Proprietatea de stat a avut — mai multe decenii — un important rol politic în agricultura românească, fiind un factor activ în crearea și consolidarea proprietății socialiste cooperatiste. Astfel, de lâ bun început, întreprinderilor agricole de stat li s-a atribuit importantul rol de a ridica nivelul tehnic și agronomic al agriculturii românești, de a aproviziona piața cu produse agricole pentru populație și materii prime pentru industrie, de a ajuta țărănimea să cultive mai bine pămîntul și de a servi ca exemplu de superioritate a agriculturii pe suprafețe mari de pămînt și cu folosirea tehnicii celei mai perfecționate. Devenind gospodării njodel, puternice centre de dezvoltare a agriculturii, care să pună la dispoziția țărănimii muncitoare semințe selecționate și a- nimale de rasă, să învețe țăranii cum trebuie practicată o agricultură 

modernă, întreprinderile agricole de stat au îndeplinit un rol educativ deosebit de însemnat, dovedind maselor largi ale țărănimii superioritatea marii producții agricole socialiste asupra agriculturii particulare parcelare. Cît privește stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, ca pirghie politică de introducere a tehnicii a- vansate în agricultură, ele au îndeplinit un rol de o importanță imensă in politica P.C.R. de a convinge și a atrage țărănimea muncitoare în munca de construire a socialismului la sate. Convingînd în practică pe țăran de superioritatea muncii cu mijloace mecanizate, stațiunile pentru mecanizarea agriculturii s-au dovedit cea mai bună școală de convingere a țăranului român pentru a trece la marea producție cooperatistă, sub diferitele ei forme (semiso- cialiste și socialiste), care s-au creat și dezvoltat in decursul vremii.în felul acesta, crearea și întărirea proprietății socialiste de stat în agricultură au fost o condiție indispensabilă pentru succesul politicii P.C.R. de făurire a proprietății socialiste cooperatiste — forma de proprietate corespunzătoare intereselor maselor largi ale țărănimii, precum și intereselor dezvoltării întregii economii naționale. Trecînd la înfăptuirea celui mai complex obiectiv al revoluției socialiste, revoluția agrară socialistă, prin transformarea — pe baza liberului consimțămint a milioanelor de mici proprietari parcelari — a micii proprietăți particulare în proprietate socialistă, partidul a avut in vedere natura social-econo- mică a micii gospodării țărănești (care nu a fost și nu este capitalistă), precum și necesitatea întăririi alianței muncitorești-țărănești. cea mai trainică bază politică a noii orinduiri sociale.Crearea și generalizarea proprietății socialiste cooperatiste în agricultura României în decursul unei adevărate perioade istorice (1949— 1962) a fost un proces revoluționar deosebit de complex și complicat, care a presupus o asiduă muncă po- litico-organizatorică pentru formarea unei noi conștiințe a țăranului — viitor cooperator. Ca în orice proces de o asemenea amploare revoluționară și socială, n-au putut fi evitate nici unele greșeli, insă în final a învins linia politică a Partidului Comunist Român, tocmai pentru că ea corespundea intereselor și tradițiilor cooperatiste ale țăranului român. In primăvara anului 1962 a fost încheiat’ procesul ție socializare a agriculturii românești. Socialismul a învins definitiv nu numai la orașe, ci și la sate. Subliniind importanța majoră a cooperativizării agriculturii pentru soluționarea revoluționară. democratică în tara noastră a problemei agrare și pentru construc-(Continuare în pag. a V-a)

Vineri după-amiază s-au încheiat, 
la Palatul Consiliului de Stat, con
vorbirile oficiale dintre președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Islamice 
Iran, Seyyed Aii Khamenei.

Cei doi președinți au continuat 
schimbul de păreri în probleme 
privind dezvoltarea relațiilor ro-

In sistemul autoconducerii muncitorești 
angajare fermă, înaltă răspundere

După mai bine de două decenii, in care partidul nostru, sub înrîurirea gindirii revoluționare, cutezătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. a desfășurat o vastă și susținută acțiune de perfecționare a sistemului de conducere și planificare a dezvoltării econo- mico-sociale. astăzi apare drept un fapt comun realitatea că în România socialistă fiecare om al muncii conduce, decide și acționează asupra bunului mers al întregii activități. In acest interval de timp, preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea prezentată la marele forum democratic desfășurat la sfîrșitul lunii noiembrie anul trecut, „am creat un larg sistem privind întărirea răspunderii directe a colectivelor de oameni ai muncii pentru activitatea fiecărei întreprinderi și, totodată, am dezvoltat un cadru nou, democratic de conducere, înlocuind principiul conducerii unipersonale cu principiul conducerii colective".Actionind statornic pentru crearea organismelor pe plan local și national de participare a maselor, a întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate — forme institutionalizate de conducere colectivă ce au deschis o nouă perspectivă funcțiilor democrației în societatea noastră socialistă — partidul nostru a militat în tot acest larg răstimp pentru îmbinarea strinsă a conducerii colective cu răspunderea personală în întregul proces de organizare si

conducere a vieții social-economice. in ideea că cu cît sint mai puternice conducerea si răspunderea colectivă, cu atit trebuie să crească si .mai mult răspunderea fiecăruia pentru felul in care îsi îndeplinește sarcinile încredințate de colectivul in care iși desfășoară activitatea. Această cerință cardinală care stă la baza exercitării democrației economice in societatea noastră a fost pusă, o dată mai mult. în evidentă de tovarășul Nicolae Ceaușescu la începutul acestui an. în cadrul Consfătuirii de lucru de la C.C. al P.C.R. pe probleme ale activității din economie, cit și în ampla cuvîntare rostită cu prilejul omagierii zilei sale de naștere, cu care prilejuri a evidențiat necesitatea creșterii preocupărilor tuturor organelor Si organizațiilor de pârtid. a organelor de conducere colectivă din economie, pentru perfecționarea în continuare a stilului și metodelor de muncă, pentru sporirea spiritului de răspundere, întărirea ordinii și disciplinei în muncă în toate sectoarele.Aceste idei de fond, pe care se întemeiază acțiunea actualului mecanism economico-financiar bazat pe principiile autoconducerii si autogestiunii. au alcătuit substanța unei dezbateri desfășurate recent la Oradea, cu participarea unor cadre de conducere din organele județene de sinteză, cit și din unități industriale și agricole.
Structurile muncii și conducerii colective 

- generalizate și perfecționate 
la scara tuturor organismelor socialeREDACȚIA: In debutul dezbaterii 

vă propunem, să evidențiem elemen
tele fundamentale ale modului in 
care se realizează afirmarea respon
sabilității sociale in vastul climat al 
vieții democratice care definește so
cietatea noastră socialistă.MARIA COROIAN, vicepreședinte al Consiliului județean de control muncitoresc al activității economico- sociale: Unitatea organică dintre democrație si socialism si-a găsit o trainică și deplină întruchipare in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului. Sub înrîurirea gîn- 

mâno-iraniene. S-a evidențiat fap
tul că'extinderea și în viitor a 
conlucrării bilaterale — pe plan 
politic, economic, tehnico-științific 
și în alte domenii de activitate — 
este în interesul ambelor țări și 
popoare, servește cauzei generale 
a progresului și, păcii în lume. .

La încheierea convorbirilor, cei 
doi președinți și-au exprimat sa

dirii științifice, de profund vi- zionarism istoric a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în anii care au trecut de la acest moment crucial al existenței noastre socialiste, fiecare congres și conferință națională ale partidului a adoptat noi măsuri pe linia adîncirii vieții democratice a societății noastre, de natură să asigure edificarea unui nou cadru al democrației și responsabilității sociale, un cadru original, exprimat printr-o mare varietate de structuri și mijloace armonios articulate, prin care toți 

tisfacția față de rezultatele vizi
tei, de înțelegerile convenite cu 

' acest prilej, precum și dorința de ; 
. a continua dialogul la nivel înalt ; 
• în vederea examinării a noi căi și 

posibilități de extindere a relați
ilor bilaterale, cît și a conlucrării 
dintre România și Iran pe plan 
internațional în eforturile pentru

oamenii muncii iși pot afirma in mod direct dreptul de opțiune și decizie în toate problemele mari ale vieții economico-sociale. Este indiscutabil faptul că dispunem de un sistem unitar, izvorît din realitățile specifice vieții noastre sociale, care reunește, sub conducerea politică a partidului comunist, organe și organisme ce iși desfășoară activitatea în toate structurile societății, în toate unitățile economice și sociale, precum și la nivel național, sistem ce înlesnește un permanent și angajant dialog al conducerii partidului și statului cu masele largi de oameni ai muncii din toate domeniile creației materiale și spirituale, dialog desfășurat întotdeauna într-o atmosferă constructivă de stimulare a inițiativei maselor. Ele-(Continuare în pag. a V-a) 

colaborare și pace, pentru soluțio
narea constructivă a marilor pro
bleme care confruntă omenirea.

Rezultatele vizitei oficiale în 
țara noastră, la invitația președin
telui Nicolae Ceaușescu, a pre
ședintelui Seyyed Aii Khamenei 
sînt consemnate într-un comuni
cat, care se va da publicității.

BUCUREȘTI : însemnate 
depășiri la producția 

fizicăAcționînd în spiritul indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din unitățile industriale ale Capitalei acordă o atenție deosebită îndeplinirii exemplare a planului la producția fizică la toate sortimentele. Astfel, ca urmare a măsurilor tehnico-organizatorice inițiate, a introducerii în fabricație a unor tehnologii noi, de înaltă productivitate, a folosirii integrale a timpului de lucru in perioada care a trecut din acest an, 57 din unitățile industriale din municipiul București au realizat suplimentar produse în valoare de peste 450 milioane lei. Rezultate deosebite în întrecerea socialistă au obținut întreprinderile de utilaj chimic. „Grivița roșie", de pompe „Aversa", mecanică de utilaj chimic, de mașini-unelte și a- gregate, Eiectroaparataj ș.a. (Gheorghe Ioniță).
DÎMBOVIȚA : Rezultate 

ale modernizării 
producțieiLa Combinatul de oțeluri speciale și întreprinderea „Rom- lux" din Tirgoviște, întreprinderea mecanică Mija, Schela de producție petrolieră și întreprinderea „Automecanica" din Moreni, precum și în alte unități, au fost aplicate in acest an peste 200 măsuri de modernizare a producției, pe baza cărora s-a obținut o producție în valoare de circa 360 milioane lei. Procesul de modernizare, care cuprinde întreaga economie a județului Dîmbovița, va continua intr-un ritm susținut, astfel că, în acest an, se va realiza, pe această bază, potrivit estimărilor, un spor de producție de pesta 3 miliarde lei. (Gheorghe Manea).

Biblioteca — mai mică sau mal mare, după preocupările, mărimea și... vechimea familiei — a devenit o piesă, practic, nelipsită din mobilierul oricărui apartament. Discuția — însuflețită sau estompată — despre ore, cursuri, teme, teze, teste, probleme, programe, examene face parte în mod curent din tematica dialogurilor între prieteni ori simpli cu- noscuți. Interesul pentru o carte sau alta, conversația pe teme de carte, agitația procurării prompte a unei cărți noi se înscriu, de asemenea, în orizontul preocupărilor obișnuite ale celor mai multi dintre cetățeni. Toate acestea la un popor dintotdeauna iubitor de cunoaștere, dintotdeau- na respectuos față de cultură, dăr care, cu nici trei generații în urmă, număra categorii întregi de oameni fără pregătire școlară. alături de categorii de absolvenți a,i unor forme de învăță- mînt succinte, mult prea re- strînse în raport cu setea de a ști și cu strădania cărturarilor de a-și impărtâși cunoștințele.Instantaneele sintetice din viața socială corespund, și în acest domeniu. unor opțiuni de mare semnificație din sfera politicului. In România socialistă, accesul la învățătură și cultură este asigurat în proporție de masă — se poate spune, la scara unanimității masei cetățenilor —, iar ridicarea continuă a pregătirii profesionale este considerată factor determinant al dezvoltării economico-sociale, asigurat ca atare. „In decursul istoriei poporului nostru, oamenii înaintați din rindurile sale au adus o mare contribuție Ia dezvoltarea științei și tehnicii — au fost momente cind s-au aflat în primele rînduri — releva tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în Expunerea din 28/ noiembrie 1988. Acum, cind trecem intr-o etapă superioară de dezvoltare a societății noastre socialiste, trebuie să fim conștienți că se impune, ca o necesitate obiectivă, să ridicăm nivelul general de cunoștințe și îndeosebi să asigurăm înarmarea intregului popor cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane in general. Numai pe baza celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii vom putea realiza o societate superioară din toate punctele de vedere !“.Ne aflăm, așadar, și în această privință, in fața unei îngemănări 

fericite a largului interes social cu șansa de viată a fiecărui membru al societății. Este dreptul la învățătură, dreptul la pregătire profesională și îndatorirea continuei perfecționări a calificării dobîndite. Specific socialismului, dezideratul personal concordă deplin, și în acest caz. cu dezideratul social general. Țelul suprem al politicii partidului și statului nostru — ridicarea nivelului de civilizație materială și spirituală al întregului popor — se asigură pe calea puternicei dezvoltări economico- sociale, care, la rîndu-i. este posibilă prin asigurarea factorului uman, adică a unei populații ac
Accesul la învățătură, 

drept al fiecărui cetățean, 
realitate definitorie 
a societății noastre

tive. mereu mai competente, cu un grad tot mai înalt de cunoștințe profesionale și de cultură generală. învățătura, pregătirea profesională definesc, dar și preced diferitele etape ale procesului continuu de aspirație spre culmi tot mai înalte de civilizație.Ci te va repere, statistice schițează dimensiunea accesului la învățătură în România contemporană, în primii 20 de ani ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului s-au format prin sistemul de învățămînt 3,4 milioane muncitori și maiștri ; la începutul actualului cincinal, economia națională dispunea de circa 670 000 cadre cu pregătire superioară, din care peste 90 la sută au fost formate in ultimele două decenii. Faptul că aproximativ un sfert din populația țării este populație școlară sugerează caracterul de masă al studiului organizat, dar și ce forțe și resurse uriașe sînt concentrate de societate pentru a asigura clădirile, dotările, personalul didactic. manualele, rechizitele, instrumentarul școlar, resursele financiare, energetice și cite alte, elemente necesare ca activitatea din sălile de clasă și amfiteatre, din laboratoare și cîmpuri experimentale. din atelierele sau de pe scenele școlare să se desfășoare rodnic. O întrebare foarte uzuală în trecut — „Ce faci cu copiii. îl dai pe vreunul la școală ?“ — a căzut în totală desuetudine, pentru 

simplul motiv că, în România socialistă, toți copiii și adolescenții merg la școală. în vreme ce puține state în lume — inclusiv dintre cele bogate din punct de vedere economic — se pot lăuda cu generalizarea treptelor de bază ale invățămintului. in vreme ce în multe alte state analfabetismul este cronic, la noi în țară învăță - mîntul de 10 ani. general și gratuit, a devenit realitate consolidată, in această perioadă treeîn- du-se la generalizarea invățămin- tului de 12 ani.Imaginea asigurării dreptului la învățătură în țara noastră este proeminentă nu numai prin dimensiunile acestei realități, ci și prin laturile ei calitative.O trăsătură primordială constă în valențele profund umaniste ale activității formative și educative. Școala românească, întreaga structură educațională sint promotoare de frunte ale concepțiilor înalt umaniste ale ideologiei partidului nostru comunist, cultivă in conștiința tineretului idealurile și normele egalității și echității sociale. dragostea de muncă, iubirea de patrie și popor, respectul față de oameni, sentimentele unității, colaborării și întrajutorării tovărășești. Așa cum se subliniază în repetate rinduri in documentele de partid, invățămintul, întregul sistem educațional nu pregătesc numai oameni-specialiști. ci și oameni-cetățeni. oameni-patrioți. oameni cu conștiință și idealuri înalte.Totodată, întregul proces de in- vățămînt este definit de un caracter profund științific, avînd la bază și fiind chemat să propage cele mai noi cuceriri ale mintii omenești, cele mai înaintate concepții despre lume și viață. Scolastica si obscurantismul, confuzia și misticismul, concepțiile dăunătoare sau concepțiile eronate și alte asemenea carențe ce afectează procesul de invățâmint din multe state — atita cit există în acele state — sînt nu numai absente, ci și combătute în mod programatic în școala românească.Concepția generală asupra menirii și desfășurării activității didactice în țara noastră este străbătută de un autentic realism, organizarea invățămintului avînd în vedere principiul legăturii organice. al interdependentei între studiul teoretic, practica productivă(Continuare in pag. a Il-a)
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ÎNFĂPTUIREA programelor de dezvoltare
obiectiv central al activității de partid

subliniază cu

alese mulțumiri,

dezbateri s-a legătura in-

Una din preocupările centrale ale plenarelor Comitetului municipal de partid București și comitetelor județene de partid Cluj, Dîmbovița, Dolj, Hunedoara și Sălaj a fost aceea a analizării contribuției pe care munca politico-organizatorică, desfășurată de organele și organizațiile de partid, o aduce la înfăptuirea planului și a programelor prioritare și ladoptării celor mal bune măsuri pentru realizarea integrală a obiectivelor stabilite in acest domeniu de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului. Atenția deosebită acordată acestei problematici corespunde orientărilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. care, in Tezele din aprilie și in Expunerea din noiembrie 1988, pregnantă că rolul conducător al partidului trebuie să se afirme puternic atît în elaborarea strategiei dezvoltării, cit și in munca practică, pentru înfăptuirea obiectivelor trasate, că aprecierea întregii activități desfășurate de organele și organizațiile de partid trebuie să se întemeieze pe rezultatele concrete dobin- dite în realizarea exemplară a planului și a programelor de dezvoltare.
îndeplinirea sarcinilor e- 

conomice — examen al con*  
ducerii politice eficiente. A‘ semenea tuturor zonelor și localităților țării, municipiul București a cunoscut în anii socialismului, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, profunde transformări înnoitoare. Toate prefacerile structurale din fizionomia marelui oraș sînt indisolubil legate de grija permanentă și sprijinul statornic, de zi cu zi, pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu le acordă Capitalei, bunului mers al activității in toate domeniile, perfecționării muncii organizației municipale de partid, pentru care, cu profund respect, participan- ții la recenta plenară a Comitetului municipal București al P.C.R. au exprimat cele mai profunda gratitudine și recunoștință a tuturor locuitorilor Capitalei.In raportul prezentat de pri- mul-secretar al comitetului municipal de partid, cît și în luările de cuvint ale participantilor la făcut tot timpul ___tre orientările stabilite de secretarul general al partidului cu prilejul numeroaselor vizite de lucru efectuate în Capitală, cerințele subliniate cu prilejul întîlnirii din ianuarie a.c. cu consiliile oamenilor muncii de la întreprinderile „23 August", „Republica". „Filatura românească de bumbac" 81 sarcinile ce revin unităților economice, modul in care acționează organele și organizațiile de partid, cei aproape 450 000 de comuniști, toți oamenii muncii din București pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a programelor stabilite în domeniile organizării și modernizării producției, sporirii mai accentuate a productivității muncii, pentru creșterea calității produselor, realizarea integrală a investițiilor industriale și a numărului de apartamente planificat.Astfel, in raport s-a relevat că in anul 1988, pe ansamblul Capitalei, a fost obținută o producție-marfă suplimentară de peste 3,8 miliarde lei, a fost realizat planul la export, la producția netă și beneficii, la lucrările de investiții, au sporit producțiile agricole în multe unități din sectorul agricol Ilfov. Cu toate aceste rezultate, s-a subliniat că realizările dobîndite nu sînt pe măsura potențialului tehnico-material, uman și științific de care dispune Capitala.Semnificativ pentru spiritul critic și autocritic, exigent al dezbaterilor este faptul că în cuvintul lor tovarășii Constantin Smeu, secretar al comitetului municipal de partid, Ion Mihai Gheorghe, prim-secretar al Comitetului de partid din sectorul 2, Hie Virgil, secretar al comitetului de partid de la I.M.G.B., Dumitru Dinu, prim-secretar al Comitetului de partid din sectorul 1, Dumitru Necșoiu, prim-vicepresedinte al comitetului executiv al consiliului popular municipal, Dumitru Badea, prim-secretar al Comitetului de partid din sectorul 3. au examinat aprofundat cauzele nerealizării planului la unele produse de mare importanță pentru economia națională, a programelor de modernizare, arătînd că nu întotdeauna s-a acționat cu fermitate și intransigentă față de neajunsuri, că unele cadre de conducere și activiști de partid și de stat au acceptat cu ușurință justificări nefondate, angajamente formale, tergiversind rezolvarea unor sarcini la termenele stabilite, nu au luat atitudine față de manifestările de comoditate și rutină.în cadrul plenarei au fost analizate neajunsurile existente în activitatea unor organe și organizații de partid din sectoarele de servire a populației — unități comerciale, de prestări de servicii, de ocrotirea sănătății, de transport in comun, de gospodărire a orașului, care nu s-au implicat cu toată răspunderea pentru instaurarea unui climat de responsabilitate sporită față de calitatea muncii cadrelor și personalului din aceste importante unități care contribuie la ridicarea nivelului de trai al populației.Pentru realizarea importantelor sarcini ce revin Capitalei în actualul cincinal, alți vorbitori au subliniat în cadrul plenarei răspunderile majore ale organelor si organizațiilor de partid, ale organelor de conducere colectivă din ministere, centrale industriale, întreprinderi de comerț exterior, institute de cercetare științifică, de învăță- mînt superior, care au datoria să mobilizeze comuniștii, specialiștii din cercetare-proiectare și învățămint pentru soluționarea problemelor stringente ale modernizării fabricației, înnoirii produselor, implementării unor tehnologii noi, creșterii calității produselor, sporirii competitivității acestora.Avind in vedere sarcinile deosebite ce revin Capitalei din Planul național unic de dezvoltare economico- socială a țării pe anul 1989. care asigură dezvoltarea intensivă și calitativă a tuturor ramurilor economiei naționale, participanții la plenara comitetului municipal de partid au adoptat un cuprinzător program de măsuri menit să conducă la îndeplinirea exemplară a planului, Ia perfecționarea stilului și metodelor 

de muncă ale organelor și organizațiilor de partid în toate domeniile de activitate, angajîndu-se ca, în cinstea celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și a Congresului al XIV-lea al partidului, să realizeze o producție-marfă suplimentară în valoare de 2,2 miliarde lei, iar pe întregul cincinal de 15 miliarde lei, cu 5 miliarde lei mai mult față de angajamentul inițial asumat de conferința organizației municipale de partid.
Intr-adevăr, cum s-a mai relatat 

In sintezele desfășurării altor ple
nare, și in cele la care ne referim 
azi spiritul critic. indeosebi cel 
autocritic, a constituit o notă dis
tinctă a dezbaterilor. Ceea ce este 
intru totul firesc și necesar atunci 
cind efortul de gindire, autoexi
gență, neimpăcarea cu neajunsurile iși găsesc exprimarea printr-o înal
tă conștiință a responsabilității față 
de sarcinile încredințate. S-au în- 
tilnit însă și situații cind autocriti- 
cile făcute la actualele plenare 
— unele și la București — 
le-au repetat, chiar cu ace
leași cuvinte, pe altele anterioare. 
„Autocritica trebuie urmată de o 
muncă temeinică, tenace, pentru 
eradicarea neajunsurilor" ; „S-a 
acordat prea mult credit autocriti
cilor și angajamentelor repetate, 
neonorate de fapte" ; „Am greșit 
apreciind calitatea unor cadre după 
felul cum și-au făcut autocritica și 
se angajează să înlăture lipsurile, și 
nu după rezultatele concrete pe 
care le obțin" — iată citeva din 
opiniile exprimate in acest sens 
plenara Comitetului municipal 
partid București.Raportul prezentat plenarei primul-secretar al Comitetului județean de partid Hunedoara a determinat și conținutul profund analitic, responsabil al dezbaterilor. Nu este un amănunt faptul că nici in raportul prezentat, nici in dezbaterile din cadrul plenarei, la precizarea răspunderilor pentru anumite stări de lucruri necorespunzătoare, n-au fost niciodată folosite referiri impersonale. cuvintele „unii", sau „și alții".

la 
dede

Critlca și autocritica n-au fost de circumstanță, ci au vizat activitatea unor oameni Însărcinați cu responsabilități precise, a organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor colective ale unităților din domeniile de maximă importanță pentru economia județului, pe prim plan situindu-se programele de dezvoltare a bazei proprii de materii prime și energetice. îmbunătățirea structurii sortimentale a producției de oțeluri solicitate de economia națională, realizarea unși producții de energie electrică corespunzător puterii instalate. aplicarea programelor de modernizare a producției și de organizare a muncii. în strinsă legătură cu stadiile de îndeplinire a acestora au fost clar definite neajunsurile privind aplicarea doar parțială și cu în- tirziere a unor prevederi din programe vizind creșterea producției de cărbune, intrarea in producție la termenele planificate a noilor capacități de extracție, recuperarea răminerii în urmă la lucrările de deschideri și pregătire ș.a. (la Întreprinderile Combinatului minier Valea Jiului), aminarea fără temei a finalizării unor măsuri de modernizare (la Combinatul siderurgic Hunedoara), acestea, ca și altele fiind puse și pe seama lipsei de fermitate in exercitarea controlului de partid, neapli- eărli la timp și în mod corespunzător a măsurilor stabilite cu prilejul diferitelor analize și controale. Participant! la dezbateri, între care loan Resiga, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Petroșani, Sabin Faur, director general la Centrala industrială siderurgică Hunedoara, Uie Lavu, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Deva, au stăruit asupra unor neajunsuri in aplicarea programelor prioritare. A rezultat clar că urmărirea aplicării, prevedere cu prevedere, a tot ceea ce cuprind programele se cere făcută nu doar din cind în cind, cu prilejul unor comandamente sau analize periodice, ci zi de zi, ca un reflex al Unor îndatoriri asumate care trebuie îndeplinite integral și la termenele stabilite.A fost subliniată cu pregnanță necesitatea perfecționării stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, inclusiv ale birourilor și secretariatelor comitetelor județean și municipale de partid, a folosirii depline a potențialului activului de partid, al consiliilor și comisiilor pe probleme. întăririi disciplinei de partid, a răspunderii individuale și colective.
O concluzie mereu prezentă : 
exigența, aprecierea realistă și ana
liza constructivă a stărilor de lu
cruri nu pot avea nimic comun 
cu evaluarea înfrumusețată a re
zultatelor — evident, bune, compa
rativ cu unele perioade din anii 
precedenți — și evitarea raportării 
lor la sarcinile de plan din acest 
an ce pot să ofere imaginea clară 
a stadiuluț in care se află unitățile 
sau localitățile respective față de 
obiectivele ce le revin din planul 
național unic.

Stare permanentă de an
gajare comunistă. La DoU‘ participanții la plenară au subliniat că activitatea organelor și organizațiilor de partid s-a caracterizat și prin efortul de a traduce în viață măsurile stabilite prin Hotărirea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din noiembrie 1987, care a vizat direct înlăturarea anumitor neajunsuri și lipsuri privind stilul și metodele de muncă din acest județ. în acest sens a fost aplicat un program special — ceea ce a condus la o seamă de îmbunătățiri evidente, calitative și de fond, in activitatea economică și de partid.Județul Dolj — s-a apreciat în plenară — a făcut un pas înainte in anul precedent, pe toate planurile. Dar el se află — potrivit aceleiași aprecieri — încă departe de ceea ce i se cere și poate efectiv atît în privința realizării planurilor și programelor, cît și a îmbunătățirii stilului și metodelor muncii de conducere ale organelor și organizațiilor de partid. Pentru că. așa cum demonstrează realitatea, unele defi

ciențe din stilul de muncă și stări de lucruri negative s-au menținut, ele fiind doar diminuate ca amploare și gravitate. După cum s-a arătat, o serie de neîmpliniri — restanțe de aproape 3,3 miliarde lei în industrie, nerealizarea planului la investiții, producții nesatisfăcătoare la culturile vegetale (cu excepția păioaselor) și în zootehnie — vorbesc de la sine de neajunsurile din munca de conducere. Tovarășa Veronica Simion' — președintă de C.A.P. din comuna Poiana Mare — spunea în acest sens : „Nu natura ne-a dijmuit producțiile noastre a- gricole. ci natura omului. Stilul de conducere defectuos, lipsa de răspundere a multora, superficialitatea. nu o dată comoditatea (in gîn- dire și la lucru) au alimentat o pasivitate care a agravat considerabil efectele secetei". La acest capitol, privind stilul de conducere politică a activității de îndeplinire a planurilor și programelor, plenara a nominalizat critic, printre altele, organizațiile de partid de la Combinatul chimic, întreprinderea de ulei Podari, întreprinderea de biosinteze si de la —”... mune ca Virtop. Dobrești. Calopăr, Urzicuța.Spiritul constructiv al dezbaterilor a determinat stabilirea unor măsuri chibzuite incluse în programul de măsuri al plenarei. între acestea se disting citeva cu un caracter mai deosebit : analiza zilnică a modului în care se asigură baza tehnico-materială și pregătirea fabricației (in special, organizațiile de partid de la „ElectrOputere", „OLTCIT", Combinatul chimic) ; întocmirea unui program de reparații de utilaje pe termen de cinci ani (la întreprinderea „Electrocentrale"). întocmirea altui program, al porumbului (pentru fiecare unitate agricolă) ; încredințarea unei suprafețe de cite 100 ha porumb fiecărui membru al biroului comitetului județean de partid și primarilor (pe care să se obțină producții-record) etc.
In cuvintul unor vorbitori la ple

nare rezultatele bune obținute de 
organizațiile pe care le reprezentau

unitățile agricole din co

au fost — pe bună dreptate — puse 
in strinsă legătură cu sprijinul și 
îndrumarea primite din partea co
mitetelor județean, municipal, oră
șenesc, de la caz la caz, Cind 
s-au referit la persistența unor 
lipsuri, neajunsuri, dificultăți, vor
bitorii au omis să le pună, de ase
menea, intr-o strinsă legătură cu 
sprijinul și îndrumarea (ineficien
te), cu exercitarea controlului (de 
suprafață, superficial) al acelorași 
organe de partid. O reconsiderare 
critică a acestyi mod de a gindise 
impune.Plenara Comitetului județean de partid Dîmbovița s-a desfășurat în- tr-o atmosferă angajantă. de analiză aprofundată a muncii, afirmîn- du-se cu deosebire un accentuat spirit critic și autocritic. AtîtJ raportul prezentat în plenară, cît și luările de cuvjnt s-au oprit mai puțin asupra rezultatelor bune obținute în munca organelor și organizațiilor de partid, în centrul dezbaterilor s-au aflat ne- împllnirile, neajunsurile ce mai persistă in stilul și metodele de muncă ale comitetului județean de partid, ale Comitetului municipal de partid Tirgoviște, ale organelor orășenești și comunale in organizarea și conducerea întregii activități econom ico- șociale. a muncii politico-educative.Spiritul critic și autocritic din cadrul plenarei a fost imprimat în mod deosebit de raportul prezentat, care nu numai că a înfățișat pe larg neajunsurile. dar a și nominalizat cadrele de partid, conducătorii unor unități economice, alti factori care poartă principala răspundere pentru nein» deplinirea integrală a sarcinilor. La rindul lor, participants la dezbateri, în cea mai mare parte, au discutat deschis despre faptul că superficialitatea, delăsarea, festivismul se numără intre principalele cauze ale valorificării incomplete a resurselor materiale și umane de care dispune județul.Numeroși vorbitori, între care Ion Nicolae, prim-secretar al Comitetului municipal Tirgoviște al P.C.R., Eugenia Diaconescu, secretar adjunct al Comitetului orășenesc de partid Titu, Gheorghe Chivu, președintele C.A.P. Frasin, Mariana Paicu, prim-secretar al comitetului județean U.T.C., au subliniat că în unele organizații de partid nu s-au manifestat spirit revoluționar șl consecvență în înfăptuirea hotărî- rilor de partid, nu s-a acționat zi de zi pentru îndeplinirea planurilor, pentru a învinge greutățile ce mai apar.în cadrul plenarei s-a relevat faptul că munca politico-organizatorică în întreprinderile petroliere nu se ridică încă la nivelul cerințelor, oeea ce determină persistența unor nerea- lizări la producția fizică de țiței. De asemenea, in cadrul dezbaterilor s-au făcut ample referiri la situația întreprinderii de utilaj petrolier din Tirgoviște. Ani de zile, această unitate a fost fruntașă. De la o vreme însă se înregistrează rămineri în urmă. Așa cum s-a arătat în raport, în stilul și metodele de muncă ale comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii „s-au manifestat neajunsuri în conducerea activității de îndeplinire a planului, reorganizarea fluxurilor tehnologice, modernizarea si îmbunătățirea calității. O amplă acțiune de control inițiată de comitetul județean de partid și de comitetul municipal Tirgoviște s-a Încheiat aici prin stabilirea unor programe concrete. Dar „comitetul de partid, cadrele de conducere, șefii de secție, maiștrii nu au urmărit cu întreaga răspundere îndeplinirea lor integrală și la termenele stabilite".

In tonul de lucru al dezbateri
lor din plenare — ton constructiv, 
concis, argumentat — au existat și 
distonante : vorbitori care prin- 
tr-un lung slalom verbal, încăr
cat de generalități, au ocolit abil 
atacarea frontală a stărilor reale 
de lucruri. Lor le-a plăcut ~ să 
se audă vorbind. Nu aceeași plăce
re au simțit-o și cei care l-au as
cultat. Dialog surprins intre doi 
participanți la o plenară : „Unii 
vorbesc cum muncesc" — zice 
unul. „Și, mal grav, muncesc cum 
vorbesc" — răspunde celălalt.

Spiritul revoluționar pro
motor al efortului de auto- 
depășire. Realizarea unei calități noi, superioare, în organizarea și desfășurarea activității politico-ideoio- gice și cultural-educative, de formare a omului nou, cu o înaltă conștiință revoluționară, a făcut obiectul unei ample analize în plenara Comitetului județean de partid Cluj. S-a relevat că așa cum a cerut secretarul general al partidului, comitetul județean de partid, organele și organizațiile de partid din întreprinderi și instituții, de la sate, au urmărit legarea mai strinsă a activității de propagandă, învățămint și cultură de aspectele de ordin practic, de participarea activă a oamenilor la înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico- socială a județului, și îndeosebi a programului de modernizare a producției, preocupări concretizate în multe unități în rezultate semnificative.în cadrul plenarei a fost reliefată preocuparea organelor și organizațiilor de partid din județul Cluj pentru valorificarea in mai mare măsură a potențialului de creație științifică și tehnică din cele peste 30 de unități de cercetare și proiectare, din institutele de invățămint superior și unitățile economice, pentru integrarea mai accentuată a cercetării și invăță- mintului cu producția. Participanții Ia dezbateri — Eugen Șipoș, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Turda, Petre Berce, secretar al comitetului de partid din centrul universitar Cluj-Napoca, Ion Călugă- ru, secretar al comitetului de partid de la Combinatul metalurgic din Cimpia Turzii, Augustin Todea, directorul direcției agricole județene, Liliana Mihuț, secretar al Comitetului municipal de partid Cluj-Napoca, Iosif Fodor, directorul Institutului de cercetări și proiectări miniere pentru substanțe nemetalifere Cluj-Napoca ș.a. —- au evidențiat o serie de acțiuni și inițiative privind orientarea cercetării și creației tehnice spre problemele majore din industrie șl agricultură, pen-   tru realizarea măsurilor pre- ■CTnjt]______________văzute in pro-’ **II’i U■ ol gramele specialeși prioritare. In planurile insti- 
TlriULBBI tutelor de cercetare și proiecta- re au fost introduse teme din programele unor Întreprinderi, cercetători și cadre didactice au fost repartizați pe unități industriale și agricole, unde au fost integrați in colective special constituite pentru rezolvarea și aplicarea in producție a unor probleme tehnico-știintifice.S-ă relevat necesitatea de a se acționa mai ferm pentru înlăturarea formalismului in munca politico-edu- cativă, astfel incit tuturor acestor forme și mijloace trebuie să li se imprime in mai mare măsură un caracter mai concret, in consens cu sarcinile economico-soclale și educativ formative.Județul Sălaj a cunoscut. în anii care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea al P.C.R., o dezvoltare industrială cu nimic comparabilă in trecutul său. Pe harta sa industrială au apărut, ca urmare a marilor investiții alocate aici din 1968, obiective ce au permis ca in prezent totalul fondurilor fixe să se apropie de 27 miliarde lei, numărul locurilor de muncă nou create să sporească la 47 500, să fie date in folosință peste 24 000 de apartamente și alte unități social-cultural e, de invățămint etc. Sint condiții care au schimbat radical structura economi- co-socială a județului, oferind locuitorilor săi, tuturor oamenilor muncii larg cimp de afirmare, tul prezentat plenarei, vențiile la dezbateri evidențiate, cu legitimă realizările din 1988. însă, plenara a analizat, critic, combativ, cauzele datorită cărora anul 1988 a fost încheiat cu restanțe în îndeplinirea principalilor indicatori de plan in industrie și agricultură.Desigur, ne-am confruntat ș! cu unele greutăți in aprovizionarea tehnico-materială — au subliniat mai mulțl vorbitori — dar acestea nu pot deveni argumente și justificări ale neajunsurilor din organizarea și conducerea producției și a muncii, in utilizarea eficientă a capacităților de producție, a forței de muncă. în- tr-adevăr. cum se poate justifica faptul că tn anul 1988, din cele 40 de produse urmărite operativ, planul a fost realizat numai la 17 produse, cele mai mari restanțe înregistrîn- du-se la anvelope, țevi din oțel, conductori de bobinaj ș.a. ? Analizînd în spirit critic și autocritic cauzele acestor neîmpliniri, conducătorii întreprinderilor respective, secretarii comitetelor de partid, cadre cu munci de conducere in economia județului, activiști ai comitetului județean de partid au arătat, între altele, că este vorba despre efectul acumulării în timp a unor stări de lucruri negative, semnalate la vremea lor, dar insuficient urmărite. Propriile planuri de măsuri, bune, n-au fost sistematic, pas cu pas aplicate : scăpate de sub control, ele au „îngrășat" dosarele, procesele- verbale ale diverselor ședințe. Lipsurile înregistrate reflectă carențe in stilul și metodele de muncă ale unor activiști de partid și de stat, inconsecvența în urmărirea aplicării propriilor hotăriri. slăbirea exigenței, spiritul de toleranță și „duhul blîn- deții" cu care au fost tratate abaterile de la disciplina de plan, de la normele și tehnologiile de lucru. în realitate, s-a arătat în plenară, trebuie analizate, aspru combătute șl mai rapid dezrădăcinate anumite mentalități Incompatibile cu înalta răspundere comunistă : neimplicarea unor activiști și conducători in activitatea directă, desfășurată de oameni, substituirea de atribuții în unele situații considerate „presante", rezolvarea problemelor dificile „la virf", fără cunoașterea și consultarea colectivelor, a activului șl organizațiilor de partid — acolo unde se află rezervele, resursele și soluțiile tuturor problemelor.Pretutindeni, participanții la plenare și-au manifestat hotărirea fermă de a acționa in spirit partinic, revoluționar pentru îmbunătățirea stilului si metodelor de lucru, pentru îndeplinirea e- xemplară a planului și a programelor de dezvoltare, spre a întîmpina cu noi și strălucite realizări a 45-a aniversare a zilei de 23 August și cel de-al XIV-lea Congres al partidului.

în rapor- în inferau fost mîndrie. Totodată în spirit

Montana" - unul dintre modernele hoteluri din renumita stațiune de pe Valea Prahovei, Sinaia Foto ; E. Dichîseanu
DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA LOCALITĂȚILOR
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PARTE INTEGRANTĂ A EDIFICĂRII SOCIALISTE A TĂRII
*

Valorificarea elementelor de arhitectură
Și artă popularăTraversînd astăzi comunele Băl- cești și Băbeni, Costești și Mateești, Berbești, Lădești și încă atîtea alte localități rurale din județul Vîlcea nu poți să nu admiri noile și frumoasele case cu verande și șarpante în ape. acuratețea lor arhitectonică și estetică. S-au construit și se construiesc mereu case noi. spațioase și confortabile in comunele vilcene, semn elocvent că procesul de modernizare și sistematizare a localităților își pune o luminoasă amprentă asupra reducerii pină la eliminare a diferențelor dintre habitatul urban și cel rural. „Rezolvarea problemei unor locuințe moderne pentru locuitorii satelor — a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în magistrala Expunere rostită la înaltul forum al democrației muncitorești-revoluționare din noiembrie 1988 — reprezintă o necesitate obiectivă, pornind de la faptul că socialismul trebuie să realizeze condiții cit mai bune de viață pentru toți locuitorii, fără deosebire, că nu putem împărți țara in două — intr-o parte orașe moderne, dezvoltate, iar in altă parte locuințe insalubre, cocioabe".Se poate spune deci că, asemenea tuturor localităților patriei, comunele județului Vîlcea cunosc și ele fundamentale prefaceri.— Corespunzător prevederilor legii. — ne spune arhitectul George Butaru, șeful sectarului arhitectură al consiliului popular județean —, în procesul de sistematizare a localităților noastre punem deopotrivă accent pe folosirea eficientă a perimetrului construibil, creșterea densității construcțiilor și, implicit, a populației pe unitatea de suprafață, din rațiuni economice și estetice. Tocmai de aceea, încă de 1a elaborarea proiectelor s-au avut și se au in vedere modul de așezare și de Încadrare a locuințelor in peisajul înconjurător, existența unor relații de deplină proparționalitate între spațiile componente și relief. Legat de acest aspect, precizez că în județul nostru s-au elaborat încă de mai multă vreme și s-au pus la dispoziția populației proiecte model diferențiate, promovîndu-se pentru fiecare zonă specificul arhitecturii populare locale. Urmărim astfel, în egală măsură, la nivelul fiecărei localități ari chiar al fiecărei locuințe aflate in construcție, să prevenim tendințele șablanizante, copierea unor modele nereușite de la orașe, kitsch-urlle care ar putea prejudicia estetica tradițională a unui întreg ansamblu de locuințe al unui sat.Așadar, in ce .constă tradiția arhitecturii populare și cum este folosită aceasta ?Ca să răspundem la această întrebare trebuie mai lntii să facem sublinierea că de multă vreme s-a statornicit o rodnică conlucrare între arhitecții și etnografii vîlceni. Transpunerea în practică a sistematizării teritoriului, respectiv a amplului program de construcții în mediul rural, ca, de altfel, și in cel urban — municipiul Rm. Vilcea fiind și el un exemplu elocvent in acest sens —

ACCESUL LA ÎNVĂȚĂTURĂ
(Urmare din pag. I)și atitudinea creatoare, conform consacratei triade invățămint-cer- cetare-producție.Realizarea acestui principiu, a acestei triple funcționalități este asigurată în toate planurile, de la organizarea învătămîntului la structura conținutului acestuia si de la dotarea materială a școlilor și facultăților la structura specialiștilor pregătiți. La nivel național, unitatea Indisolubilă școală- cercetare-productie este asigurată prin rolul deosebit pe care il are în conducerea unitară a activității de invățămint și cercetare științifică Consiliul National al Științei și Invătămintului, în fruntea căruia se află tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de larga recunoaștere internațională. Prin asigurarea strînsei împletiri in- vățămint-cercetare-producție, școala românească se situează printre cele mai moderne din lume din punct de vedere al concepției și finalității ei. Aceste aspecte ale realismului invătămintului românesc se răsfrîng benefic, desigur, asupra absolvenților, care au asigurată o calificare certă și — ceea ce este deosebit de important — corelată cu cerințele economiei naționale. Beneficiind de satisfacția, măreață ^n sine, a cunoașterii. membrii societății noastre beneficiază, totodată, ca urmare a exercitării dreptului la învățătură, de șansa desăvîrșirii personalității prin muncă, prin creație profesională și. desigur, a răsplătirii acestora.Corelarea pregătirii noilor cadre 

s-a realizat șl se realizează In așa fel ca elementele arhitecturii contem- fiorane să reprezinte o marcă a iden- ității etnoculturale locale, a specificului tradițional și, prin aceasta, a personalității fiecărei zone, chiar a fiecărei localități.— Tradiția, acest concept fundamental —- ne spunea prof, dr. Gheorghe Deaconu, coordonatorul Complexului de etnografie și artă populară Bujoreni — reprezintă un factor activ aflat intr-o corelație directă cu noile valori arhitecturale. în perspectiva contemporană, tradiția constituie nu o sumă de tipare osificate, ci un sistem coerent de modele cristalizate printr-o îndelungată experiență care se actualizează continuu în noile contexte de viață. Acesta este cazul, prin excelență, al arhitecturii populare, al cărei fond tradițional de valori se regăsește azi foarte frumos ilustrat în cele mai multe dintre locuințele construite in comunele județului Vilcea.— Căror factori se datorează această viabilitate a elementelor de arhitectură tradițională ?— într-adevăr, Vilcea, ea și alte județe, oferă in materie de arhitectură o realitate etnografică deosebit de relevantă atît sub raport structural, cit și din punct de vedere evolutiv, specialiștii — și etnografi, și arhitecți deopotrivă — așezînd județul nostru printre cele mai reprezentative zone păstrătoare de puternice elemente ale arhitecturii tradiționale originale. Or, amplul proces de industrializare și urbanizare nu a generat o involuție a arhitecturii populare, ci, dimpotrivă, profundele transformări economico-sociale și-au pus o luminoasă pecete asupra acestor elemente arhitectonice. Ba, mai mult, dincolo de aceste mutații Înnoitoare, de progres mult ateral, știința și arta meșterilor c.nstructori au reușit să păstreze modele și procedee care au asigurat continuitatea firească a arhitecturii populare, aflată într-un permanent dialog inovator cu viața. Aceasta și explică de ce, la nivelul instituției noastre, ne străduim să realizăm tot mai mult o cercetare aplicativă, programatică, o cercetare orientată în mod expres spre dinamica actuală a satului, tocmai pentru ca rezultatele ei să fie cît mai deplin valorificate In sfera practicii sociale. Pe acest front, în materie de arhitectură, colaborarea dintre arhi- tecții și etnografii vilceni este mai mult decit bine venită. Etnograful oferă arhitectului materia primă științifică pentru identificarea și clasificarea modelelor în evoluție ale arhitecturii tradiționale pe care s-o folosească inspirat in elaborarea proiectelor.La fel de semnificativ este faptul că in procesul de modernizare a satelor vilcene, de ridicare a gradului de confort, factorii implicați în acest mecanism social urmăresc nu numai realizarea unor locuințe care să răspundă noilor cerințe, adică nu numai cadrul arhitectural privit din exterior, ci, in același timp, sînt preocupați ca elementele de tradiție evolutivă să-și găsească expresia cuveni- 

cu cerințele actuale si de perspectivă e posibilă pe deplin numai in condițiile socialismului, ale aplicării principiului dezvoltării planificate. Partidul nostru conferă, după cum se știe, un plus de exactitate, de fundamentare obiectivă, prin stabilirea prin programe a tuturor direcțiilor și obiectivelor principale ale dezvoltării economico-sociale a tării. Ca sector atit de important, învățămîntul, pregătirea cadrelor evoluează de asemenea in mod programatic. în lumina hotă- ririlor Congresului al XIII-lea al partidului, primul Congres al științei și învătămîntului a dezbătut' și adoptat Programul privind asigurarea forței de muncă, dezvoltarea invătămintului și perfectionarea continuă a pregătirii cadrelor în perioada 1986—1990, program elaborat la inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. precum și sub îndrumarea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Dreptul la învățătură iși merită, .prin proporțiile și consecventa cu care este respectat, atributul de omniprezență în viața societății noastre socialiste. Edificatoare în acest sens este șl realitatea că preocuparea și șansa studiului nu o are numai populația de vîrstă școlară. Nu constituie o exagerare afirmația că in România de astăzi toată lumea învață. Astfel, formele organizate de pregătire școlară se extind atît spre vîrsta minimă — prin includerea învătămîntului preșcolar în- tr-o concepție și orientare unitare, cu tematică și programe educaționale adecvate — cit și în zonele virstelor adulte. Formele de pre- 

tă și in interioarele acestor construcții- Iată ce ne spunea din acest punct de vedere etnograful Nina Florea :— Noile condiții economice șl sociale intervenite in viața satului, diversificarea structurală a ocupațiilor, transformarea modului de viață însuși, toate laolaltă au remodelat șl concepția privind interiorul locuinței. In locul caselor mici, reduse la strictul necesar, în actualele construcții au apărut noi încăperi — baie, bucătărie, dormitor etc. —, iar introducerea mobilierului industrial a determinat la rindul său o serie de schimbări ale structurii interioare. Cu toate acestea, civilizația, confortul nu exclud, ci susțin elementele de originalitate și tradiție. Evident, factorii care determină structura ș evoluția interiorului sînt de natura umană, ca reflectare firească a noilor condiții de viață, dar ele țin și de tradiția istorică. Da aceea și azi, pătrunzind în casele noi, poți vedea că scoarțele, covoarele și carpetele și-au păstrat același roj important în decorarea interiorului. Lucrate în propriile gospodării ori în atelierele specializate ale cooperației meșteșugărești, textilele decorative cunosc aceeași largă răspir,- dire și In habitatul modern, lnclntind ochiul, înfrumusețînd casa nouă a fiecărui gospodar al satului vilcean.— Preocupați să revitalizăm și alte meșteșuguri — na relata etnograful Eugen Deca —, noi am răspuns cu promptitudine solicitărilor Institutului central de cercetare, proiectare și directivare In construcții București, aduclndu-ne contribuția la elaborarea a două studii privind dezvoltarea industriei mici, valorificarea materialelor locale pe baza tehnicilor tradiționale și, respectiv, arhitectura populară. Pe baza concluziilor desprinse, au fost stabilite caracteristicile tehnico-productive șl funcționale ale atelierelor meșteșugărești din mediul rural și incadra rea armonioasă a acestora in activitatea economică a satului de azi, îndeosebi a satului de deal șl de munte, cum este cazul in Județul nostru, unde, pentru acționarea pivelor, joagărelor șl a altor unelte meșteșugărești, se pot folosi energia electrică, prin microhldrocentrale, și energia hidraulică a cursurilor mici de ape.Sondajul efectuat In județul VII- cea pe problemele valorificării elementelor de arhitectură și artă populară în amplul proces de modernizare a localităților ne-a oferit prilejul să sesizăm și unele neajunsuri legate în special de existența unul număr restrins de formații complexe de constructori care să știe nu numai meserie, dar să și aplice in cunoștință de cauză și cu pricepere, inovînd creator în același timp, tradițiile locale. Fiindcă ei, mai ales, zidarii, tîmplarii, dulgherii, sculptorii in lemn și piatră etc. sînt chemați primii să modernizeze, dar să și înfrumusețeze propriul lor sat.
Ion STANCIUcorespondentul „Scînteil*

gătire prin cursuri serale sau fără frecventă înlesnesc satisfacerea dorințelor de completare a studiilor. în plus, încă din anul 1971 au fost legiferate norme care consacră posibilitatea și îndatorirea reciclării continue a pregătirii profesionale. incit, practic, cel puțin o dată la cinci ani, fiecare om al muncii urmează o formă sau alta de reîmprospătare a cunoștințelor. Pentru orizontul general de cunoaștere și pentru desăvirșirea conștiinței sociale, o mare importanță au formele învătămîntului politico-ideologic, incit, dacă se are în vedere și activitatea desfășurată în această privință de Organizația Democrației și Unității Socialiste, se poate conchide că, în țara noastră, toată lumea are nu numai acces la învățătură, ci este și atrasă spre învățătură.Gratuitatea învătămîntului. Inclusiv a manualelor școlare, bursele, numeroasele locuri în cămine studențești și internate de e- levi, cantine, locurile la odihnă și tratament, gratuitatea asistenței sanitare pentru elevi și studenți completează, ca facilități de ordin social, condițiile minunate pentru Învățătură pe care le oferă societatea noastră socialistă. Este satisfăcută astfel, in mod autentic, edificator, una din cele mai frumoase și mai îndreptățite aspirații u- mane — dorința de a cunoaște, de a stăpîni cuceririle științei și tehnicii, comorile culturii, de a contribui, de pe poziții de competentă crescîndă, la perpetuarea si sporirea acestor valori, fără de care umanitatea nu și-ar merita numele.
S. ANDON
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PRODUCȚIA AGRICOLA A ACESTUI ĂĂ 
CAMPANIA PE PRIMAllARA - TEMEIHIC PREGĂTITE! >

ialomița: Zilele bune pentru lucrul 
în cîmp să fieDupă precipitațiile căzute marți Si miercuri, in cimpia Bărăganului ialomitean vremea s-a limpezit din nou, temperaturile urcînd ziua la peste 12 grade, iar noaptea răminînd pozitive. In aceste condiții, bunii gospodari din agricultură au ieșit in cîmp la pregătirea terenului si semănat.Un exemplu privind modul cum se lucrează în această campanie ni-1 oferă mecanizatorii si specialiștii cfe la I.A.S. Ograda. împreună cu inginerul Roman lancu. director adjunct tehnic, am avut posibilitatea să vedem, la fata locului, modul cum se muncea la însămîntarea culturilor din epoca I. La fermele 2. 11 și 13, conduse de inginerele Elena Btefan. Viorica Nicolae și tehnicianul Gherasim Mihelis, suprafețele pentru sfeclă de zahăr — Intre 45 și TO hectare — așteaptă doar intrarea semănătorilor in brazdă. Solul este măruntit și nivelat. „La ora actuală, din cele 2 000 ha cu culturi din epoca I sint pregătite cu pat germinativ 650 hectare — ne spune directorul adjunct. Și diferența âr fi putut fi lucrată, dacă am fi avut carburanții necesari. La ora actuală, noi avem posibilitatea ca în 6 zile bune de lucru să încheiem însămîntarea celor 2 000 hectare culturi din prima epocă. Pentru aceasta este necesar să asigurăm tractoarelor, pe care le folosim la cele 56 de agregate pentru pregăti-

ALBA:

Judetul Alba dispune de 183 200 hectare pajiști și finețe naturale, care constituie surse importante pentru dezvoltarea zootehniei. Specialiștii afirmă, pe bună dreptate, că pajiștea intreținută bine și exploatată rațional reprezintă cea mai ieftină sursă de hrană a animalelor. „A- nuaj, pajiștile, pe lingă însemnate cantități de masă-verde, ne asigură 20 la sută din finurile necesare pentru perioada de stabulatie". precizează Dumitru Ciamburu, inginerul- șef al I.A.S. Blaj, unitate care dispune de un puternic sector zootehnic. Opinii asemănătoare ne-au împărtășit și alți specialiști șl crescători de animale din Alba. Cum sint gospodărite si utilizate pajiștile naturale din județ ?De la început se cuvine să facem unele precizări. Anul trecut, încărcătura de animale la un hectar de pajiști a reprezentat 0.61 în zona montană și 1,75 in partea de șes a județului, în comparație cu un obiectiv minim și ușor de atins (după aprecierea specialiștilor) de 3 vite mari la hectar. Ca urmare, pe Muntele Mare, în Apuseni, iarba s-a uscat. De ce ? „Pentru că n-au fost trimise destule animale la pășunat — ne spune inginerul Nicolae Mun- teanu, directorul întreprinderii județene pentru îmbunătățirea si exploatarea pajiștilor. Cu toate acestea balanța furajeră. în unitățile socialiste. pentru perioada de stabulatie 1988—1989 a rămas deficitară cu 3 300 tone de fin". „Ce trebuie făcut pentru a se îndrepta această situație ?“ „Animalele trebuie să ajungă acolo unde este iarbă, menționează directorul Întreprinderii. Or. in 1988. deși in creștere, numărul animalelor care au păscut la munte pe timpul verii a lost mai mic decit programul stabilit. Acest lucru nu s-a realizat din mal multe motive : necunoașterea exactă a condițiilor de pășunat montan, comoditate, insuficienta organizare a acțiunii, lipsa de coordonare din partea organelor agricole județene".Extinderea pășunatului montan asigură unităților socialiste hrană abundentă pentru animale pe perioada verii si posibilitatea cosirii pășunilor proprii. Această sursă de furaje trebuie folosită mai rational. Medicul veterinar Valentin Cornea, de la I.A.S. Blaj, ne spune : „Anul trecut am urcat la munte 250 capete de tineret bovin și 2 500 de oi. Bovinele au păscut la munte in perioada 10 iunie — 15 septembrie, iar ovinele intre 1 iulie și 30 septembrie. Avem contracte încheiate pe 5 ani cu ocoalele silvice Cimpeni și Aiud. A fost primul an în care am urcat bovine. Am obtinut un spor în greutate de 400 grame pe zi. Ia un preț foarte redus, ceea ce ne-a ajutat, pe ansamblu, să echilibrăm costul produselor obținute. De aceea, conducerea întreprinderii a hotărît ca in acest an să dubleze, la bovine și ovine, efectivele care vor fi deplasate la pășunatul montan". Din experiența acestei unități ar trebui să învețe toate cooperativele agricole din județ. îndeosebi acelea care au intrat In iarnă cu deficit de fîn.Și pășunile din așa-zisa „zonă de șes" a județului, aflate in proprietatea consiliilor populare sau a unor unități agricole, pot și trebuie să fie gospodărite mai bine. . Trebuie arătat că lucrările de Întreținere, de sistematizare nu se efectuează in toate unitățile și pe toate pajiștile. Din analizele efectuate a rezultat slaba întreținere a pajiștilor de către unii beneficiari, cum sint cooperativele agricole din Oarda de Jos. Tău, Aiud. Hopirta. Se manifestă o seamă de neajunsuri : insuficienta preocupare pentru extinderea suprafeței de pajiști. prin eliminarea arboretelui : tendință de creștere a suprafeței arabile pe seama pajiștilor (aproximativ 2 000 hectare de pășuni din „zona de șes" a județului, unde sint concentrate marile efective de animale, au fost trecute la categoria „arabil" in numele terenurilor neproductive): degradarea pajiștilor datorită neres- pectării graficului de mutare a tir- lelor. 2—3 zile la bovine și 3—4 zile la ovine.Trebuie depuse eforturi mai sus-

eficient folositerea patului germinativ. 44 semănători pentru prăsitoare și 15 semănători modernizate pentru păioase, cite 5 tone de motorină. în aceste condiții, se pot pregăti 320 hectare și insămînța 310. în epoca a doua, cind avem de semănat aproape 6 000 hectare avem nevoie de o cantitate de motorină de 12 tone în 24 de ore.Demn de remarcat este faptul că In județul Ialomița, pentru insă- mînțarea celor 225 000 hectare prevăzute cu diferite culturi ce vor fi însămintate în această primăvară s-au creat toate condițiile care depindeau de unități, de organele județene, Și dacă la sfîrșitul săptă- minii trecute în majoritatea unităților s-a intrat în brazdă la pregătirea patului germinativ, prioritate avînd suprafețele destinate culturilor din prima urgență, fiind și însămintate primele parcele cu legume rădăcinoase și mazăre de grădină, în prezent sînt pregătite forte sporite pentru semănatul ovăzului, borceagului și mazărei de cîmp, din care oină acum s-au pus sub brazdă aproape 4 000 ha. Dacă mazărea de grădină, pe cele 1 600 ha se însămîntează eșalonat, ovăzul, borceagul și mazărea de cîmp sint semănate în funcție de aprovizionarea cu carburanți. Comandamentul județean pentru agricultură a stabilit măsurile necesare pentru ca la momentul oportun 

ținute și de durată pentru ridicarea potențialului productiv al pajiștilor, pentru creșterea producției de masă- verde la hectar. Acest lucru este posibil și la indemina tuturor conducerilor unităților care nu iși pot asigura furajele necesare. Intr-o asemenea situație se găsea și cooperativa agricolă din Sintimbru. „Pe 47 hectare de pășune, la Galtiu. pășteau 400 de vaci cu lapte și 100 viței ai cooperativei, precum și 120 de vaci ale cetățenilor. La o asemenea încărcătură, pășunatul dura cel mult două săptămîni pe an. A- ceasta ne-a determinat să trecem la sistematizarea pajiștilor și tinetelor pe cele 466 hectare — ne spune Emil Birăuță, președintele cooperativei agricole din Sintimbru. Am comasat, după posibilități, trei trupuri de pășune. Pe 80 hectare a fost amenajat un sistem de irigații cu apă din Mureș. Pășunea a fost arată și însămințată. Vom obține o producție de masă-verde la hectar de patru ori mai mare. In acest an. pășunea irigată ne va asigura 800 tone de fin. adică un surplus fată de necesarul de 720 tone". Pășuni irigate au fost amenajate și Ia Drîmbar. Mihalț, Vinerea și Galda de Jos. în 1988 s-au amenajat pentru irigații 480 hectare de pășune. In acest an. numai la Teiuș vor fi efectuate lucrări de irigații pe 310 hectare de pășune.Suprainsămințarea pășunilor constituie altă modalitate de sporire a producției de iarbă și de imbună- tățire a compoziției floristice. Potrivit datelor, anul trecut s-au efectuat lucrări de suprainsămintări pe 46 800 hectare de pajiști, ceea ce poate fi considerat ca o realizare impresionantă. Dar din acestea numai 7 000 hectare au fost executate prin investiții din partea inspectoratului silvic județean și consiliilor populare. Diferența, de aproape 40 000 hectare, aparținind gospodăriilor populației din zona montană, au fost suprainsămințate de cetățeni. Cum 1 Prin cosire. săminta se scutură. Și asta ajută intr-un fel și la creșterea datelor statistice. Dar iarba nu poate crește și nici nu se îmbunătățește calitativ.„Am putea insămința mai multe suprafețe — ne spune directorul întreprinderii de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor — dar ne lipsește sămînța. Ânul trecut, față de un necesar de 520 tone de sămînță, s-au produs 365,8 tone. Unitatea are un lot semincer propriu de numai 362 hectare". Aflăm că pentru a produce sămință mai multă s-a adoptat soluția cooperării cu cooperativele agricole care oferă teren. întreprinderea de specialitate stringe săminta. iar unitățile — finul rezultat. Anul trecut, igno- rindu-se înțelegerea, au fost cosite 49 hectare de lucernă și 52 hectare de sparcetă de către cooperativele agricole din Cergău. Spring. Drașov. Bia. Șilea, Boz, aflate în criză de furaje. Aceasta a creat o problemă fără soluție la această oră : din investiții trebuie să se supraînsămîn- țeze în acest an 8 600 hectare, la care se adaugă o suprafață aproape egală pe care lucrarea este finanțată din taxe de pășunat. în plan mai figurează și cooperativele agricole cu 12 000 hectare, lucrare aflată sub semnul întrebării din cauza neasigurării fondurilor și seminței. Semne de întrebare ridică și alte lucrări ameliorative. Nu se poate face fertilizarea a 112 000 hectare din cauza repartițiilor necorespunzătoare de îngrășăminte. De asemenea, lucrările de combatere a eroziunii solului pe aproape 8 000 hectare, de desecări și corectare a acidității solului nu pot fi efectuate nefiind asigurată cantitatea necesară de motorină.Acțiunile complexe inițiate în ultimii ani pentru mai buna valorificare a pajiștilor reprezintă, desigur, un început promițător. Acum, cind s-a cristalizat o anumită experiență, trebuie, în urma unei serioase analize, să se ia noi măsuri pentru ca acest potențial reprezentat de pajiștile naturale să fie mai eficient pus în valoare, in interesul dezvoltării zootehniei județului.
Ștefan D1NICAcorespondentul „Sclnteii" 

să înceapă semănatul. Pentru realizarea însă a acestui important volum de lucrări, care se face în devans, incomparabil mai mare decit cel prevăzut în programul pentru campania de primăvară din acest an, ne referim la perioadă, cantitățile de carburanți sînt insuficiente.Sînt create toate condițiile ca In 3—4 zile cele 20 000 hectare cu culturi din prima urgentă să fie
olt: Toată sămînța, preluată 

în cel maiSemnalul pentru începerea însă- mînțării culturilor din epoca I s-a dat și în județul Olt. Condițiile prielnice din această perioadă au înlesnit unităților din sudul și zona de centru a județului să semene primele suprafețe cu mazăre de cimp și borceag. Așadar, se poate aprecia că, în linii generale, campania însămințărilor de primăvară este declanșată. Care este, in aceste condiții, situația preluării materialului semincer 7 Sînt toate unitățile în posesia sortimentelor și cantităților necesare ?Pentru a afla răspunsul la aceste întrebări, ne-am adresat tovarășului Petrică Brad. directorul Centrului pentru conditionarea, pregătirea și păstrarea fondului de semințe Caracal, care ne-a precizat : „în două- trei zile întreaga cantitate de să- mintă aflată in unitate va intra in posesia beneficiarilor. Dar cu citeva excepții". Prin urmare, există o oarecare rămînere în urmă, știut fiind că, potrivit planificării, acțiunea de preluare trebuia încheiată pînă pe 20 ale lunii. La centrul din Caracal semințele sint asigurate și pregătite. Pentru îmbunătățirea structurii pe soiuri și categorii biologice, unitatea are prevăzute pentru unele culturi mutații sau schimburi de material semincer cu alte județe. De exemplu, la porumb s-au pregătit în plus, pentru alte județe, 700 tone semințe, iar la soia se dau în afara județului 500 tone și se primesc 300 tone. Dacă mutațiile către alte județe au fost onorate in intregime, in cazul soiei, din cele 300 tone din afară nu au fost încă primite 200 tone. Cea mai mare cantitate, 150 tone, de la Călărași, cantitate ce se pare că este expediată vagonabil, încă nu a sosit la Caracal.Singurele semințe incă nepregătite sint cele de lucernă. Necesarul pentru județ este de 90 tone, cantitate care este asigurată, însă nelivrată datorită întirzierilor ia sortare șl condiționare. Capacitatea de prelucrare a stației de la Caracal este de 50 tone in intervalul de timp destinat acestei acțiuni. Insă materialul neprovenind din culturi semincere, ci din loturi pentru furaje, este necesar ca sămînța să fie prelucrată de 4—5 ori spre a fi adusă la parametrii prevăzuți. Și de aici, întir- zierile. Sîntem asigurați că se lucrează în schimburi prelungite, între orele 7 și 23, astfel incit sămința va putea fi livrată în intregime înaintea perioadei de insămințare. Cit despre diferența de 40 tone, aceasta se pregătește în colaborare cu unități similare din județele Argeș și Teleorman ; de la primul a și fost
0 UNITATE ECONOMICĂ IN FAȚA UNEI ÎNTREBĂRI DEOCAMDATĂ FĂRĂ RĂSPUNS

De ce nu mai sint solicitate captatoarele solare ?Folosirea surselor de energie neconvențională se conturează fot mai mult ca una din soluțiile de mare perspectivă pentru echilibrarea balanțelor energetice ale unităților economice și în profil teritorial. Așa cum s-a subliniat la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. pe probleme ale activității din economie, este necesar să se realizeze întocmai programele de folosire a surselor de energie neconvențională — a biogazului, energiei solare, apelor termale, a vîntului și a altor asemenea surse.în toate aceste domenii, țara noastră dispune de acum de o experiență destul de bogată, de ani de zile trecindu-se la valorificarea resurselor energetice neconvenționale, printre care și aceea a soarelui. Iată însă că, pe fondul unor realizări certe, valoroase, apar și situații oarecum surprinzătoare. Despre ce este vorba 7Cel mai Important producător de captatoare solare din țară este (sau mai corect spus „a fost" — și vom vedea de ce) Întreprinderea de apa- rataje și accesorii din municipiul Alexandria, unitate cu un profil de fabricație adecvat acestui domeniu. Aici a fost realizat, incă din anul 1980, primul disc de panou solar, pe baza colaborării cu institute de cercetare și proiectare din Capitală. Ulterior. gama sortotipodimensională a captatoarelor s-a îmbogățit, produsele fiind solicitate pentru unități de turism (îndeosebi pe Litoral), ale cooperației meșteșugărești șl cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor. pentru blocuri de locuințe și ferme zootehnice. pentru gospodăriile populației etc. Așadar, pentru numeroase domenii de activitate. în care energia solară poate fi valorificată cu bune rezultate din primăvară pînă in toamnă — circa 6-7 luni pe an.Ca urmare a solicitărilor primite, întreprinderea din Alexandria a realizat in anul 1985 — moment de vîrf în activitatea unității — 193 000 metri pătrați de captatoare solare. Numai că. în mod cu totul surprinzător. in anul 1987 producția a scăzut la 40 000 metri pătrați. pentru ca in 1988 să se realizeze numai 18 000 metri pătrați. iar pentru anul acesta comenzile primite să nu depășească 16 000 metri pătrați. De fapt, însumată, producția de panouri solare înregistrată la Alexandria In acești ani nu a acoperit nici măcar 30 la sută din prevederile programului la nivel național pentru utilizarea e- nergiei solare. Care sint cauzele 7— Consider — ne spunea inginerul Zoe Popescu, directorul întreprinderii — că s-au făcut mai multe greșeli care au dus la scăderea încrederii utilizatorilor in acest sistem neconvențional de obținere a energiei. La început, colectivul nostru a avut unele rețineri (determinate și de creșterea cheltuielilor de producție) in ce privește realizarea unei protecții speciale an- ticorozive, care ar fl putut duce la 

însămintate și imediat să se treacă la semănatul sfeclei de zahăr și lucernei. culturi prevăzute și ele pentru prima epocă. Experiența unităților fruntașe și cunoștințele acumulate trebuie în mod riguros aplicate de toți lucrătorii din agricultura județului Ialomița pentru ca în 1989 să se realizeze producțiile planificate.
Mihai V1ȘOIUcorespondentul „Sclnteii"

scurt timpprimită, răminînd ca in următoarele 3—4 zile să fie expediată și de la Alexandria.Pentru toate celelalte culturi semințele sint pregătite, iar săminta livrată în intregime la unele și in proporție de 80 la sută în cazul altora, la floarea-soarelui de exemplu.Printr-un program special, s-au luat măsuri de asigurare a bazei semincere pentru culturile furajere, in vederea supraînsămînțării sau, unde este cazul, insămînțării pajiștilor, în vederea asigurării unei mase vegetative bogate. înfăptuirea acestor măsuri este urmărită zilnic de comandamentul județean pentru agricultură ca, de altfel, și preluarea semințelor de Către unitățile agricole.Desigur, este imperios necesar ca In cel mai scurt timp unitățile care încă nu au preluat unele sortimente de semințe să o facă neîntîrziat, avînd în vedere și faptul că în unele cazuri, la floarea-soarelui, de exemplu, urmează să se facă, în unitate, alegerea la masă pentru asigurarea purității de sută Ia sută, ceea ce necesită timp.
Mihal GRIGOROȘCUȚAcorespondentul „Sclnteii" 

Prestigiosul colectiv de speciolisti și muncitori din codrul întreprinderii „Automatica" București se situează permanent în fruntea acțiunii de modernizare și înzestrare a industriei românești cu utilaje și echipamente de înaltă tehnicitate. In imagine, aspect de Ia montajul unui nou robot industrial de sudură in puncte

prelungirea duratei de funcționare a panourilor solare. Ulterior, am găsit și aplicat o valoroasă soluție tehnică, prin care asigurăm o foarte bună proiecție a părții metalice a panourilor solare împotriva ruginii. Rezultatele nesatisfăcătoare obținute însă de unii beneficiari au fost determinate în principal de greșelile făcute în montarea și întreținerea captatoarelor. Acolo unde s-au respectat instrucțiunile de folosire a captatoarelor, acestea au funcționat la parametrii proiectați. Desigur insă că in unitățile unde montajul s-a făcut greșit, de pildă vertical in loc de orizontal, fără posibilitatea de aerisire a instalației, unde nu s-a făcut izolarea corespunzătoare a conductelor distribuitoare rezultatele au fost sub cele așteptate. S-au neglijat, de asemenea, unele reguli care trebuie respectate pe parcursul exploatării: ștergerea geamurilor și înlocuirea celor sparte, păstrarea izolației în condiții bune etc.La toate acestea trebuie adăugat faptul că. prin eforturile muncitorilor și specialiștilor întreprinderii, pe parcursul anilor s-au îmbunătățit soluțiile constructive și tehnologiile de fabricație a captatoarelor, cu efecte directe atît asupra performanțelor, cit și a cheltuielilor de producție. După cum ne preciza inginerul Victor Bojan. șeful serviciului tehnic, la captatorul solar cu teavă din oțel, de pildă, consumul de metal s-a redus cu aproape 10 la sută. Totodată, prin noile soluții tehnice adoptate, consumul de aluminiu s-a diminuat cu 50 la sută la captatorul cu focalizare. Repro- iectarea vechiului tip de instalație solară in termosifon a dus la creșterea randamentului produsului de 1.6 ori, redueîndu-se cu 40 la sută consumul de metal. Bune rezultate se obțin și în exploatarea instalației solare individuale cu serpentină (1SIS 100), cu o capacitate de 126 litri de apă caldă pe zi. destinată mai ales gospodăriilor populației. După cum uscătoarele de cereale

Adunările generale ale oamenilor muncii - largi forumuri 
ale democrației muncitorești-revoluționare 

Colectivul aștepta răspunsuri 
concrete/ nu promisiuniîn cei peste zece ani de cînd funcționează. la întreprinderea de ma- șini-agregat și subansamble auto din municipiul Sfîntu Gheorghe, județul Covasna. s-a format un colectiv de muncă puternic, a cărui activitate s-a încheiat anul trecut cu rezultate în general bune. Astfel, așa cum s-a arătat și in recenta adunare generală a reprezentanților oamenilor muncii, pianul la producția fizică de piese turnate din fontă și la alte sortimente a fost îndeplinit si chiar depășit, unitatea încadrindu-se in normele de consum stabilite. Mai mult, s-au obtinut chiar economii de peste 870 tone laminate finite pline din otel, aproape 21 tone de oțel aliat. 26 tone de profile grele și semifabricate pentru forjă, peste 755 tone de profile mijlocii și ușoare. De asemenea, s-au economisit 260 MWh energie electrică și peste 1 460 tone combustibil conventional. Ca urmare, cheltuielile totale și materiale s-au redus simțitor, iar întreprinderea a reușit să se încadreze în costurile de producție.în concluzie, se poate aprecia că datorită permanentei preocupări pentru ridicarea pregătirii politico-ideo- logice si profesionale a personalului muncitor, a angajării acestuia în mai mare măsură în rezolvarea problemelor producției s-au creat premise favorabile pentru ca în acest an să se obțină rezultate chiar si mai bune, fapt dovedit de altfel de îndeplinirea si depășirea planului la o serie de indicatori pe luna ianuarie și două decade din luna februarie. Totuși, așa cum au arătat mai multi vorbitori in cadrul adunării generale, unitatea are posibilități mult mai mari de afirmare, prin sporirea exigentei

(care au dublă întrebuințare : de acoperiș si de asigurare a aerului cald necesar păstrării corespunzătoare a produselor depozitate) s-au bucurat de frumoase aprecieri din partea beneficiarilor, fiind solicitate și la export. Semnificativ este și faptul că imbunătătirile aduse panourilor solare au determinat reducerea continuă a cheltuielilor de producție.— Putem realiza în prezent toate tipurile de captatoare și instalații solare — ne spunea directorul întreprinderii. Avem o bună experiență acumulată în acest sens și. ceea ce este mai important, dispunem de liniile tehnologice necesare pentru producerea lor. Din păcate, nu avem comenzi, șj din această cauză utilajele din dotare (in valoare de multe milioane lei 1) sint în prezent conservate șl păstrate In magazie.Iată, așadar, o situație nefirească, prin care sînt imobilizate importante mijloace de producție.Să fie însă oare acestea singurele motive care au determinat diminuarea atît de bruscă a producției de captatoare solare 7 Din investigațiile noastre rezultă că cele relatate de producătorii de la Alexandria sint, în mare parte, adevărate. Diversele analize întreprinse la unii utilizatori de instalații solare de către Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie pun în lumină cu claritate — inclusiv prin imaginile-mărturie imortalizate pe peliculă — grave neglijențe în montarea și, mai cu seamă, în exploatarea instalațiilor solare : neetanșeități între modulele care au rol și de acoperiș la' uscătoarele de cereale, izolarea necorespunzătoare sau chiar deloc a conductelor distribuitoare, poziții incorecte de montare a panourilor etc. Cît privește întreținerea instalațiilor, aceasta oferă probe grăitoare ale lipsei de spirit gospodăresc șl chiar de elementar civism : geamuri nespălate cu anii, prin care praful pietrificat nu lasă să mal treacă nici măcar o rază de lumină, geamuri sparte și neînlocuite și chiar smulgeri ale garniturilor de cauciuc, fapte incalificabile, care au dus la distrugerea definitivă a unor instalații solare costind milioane de letNu este mai puțin adevărat, lucru ce se constată și din analizele făcute, că răspunderea. Intr-o bună măsură, pentru funcționarea sub parametrii prevăzuți a unor instalații o are și fabrica producătoare de panouri solare din Alexandria. Au fost livrate beneficiarilor loturi însemnate de captatoare de o calitate în- 

în întreaga activitate productivă, prin buna organizare a muncii, prin creșterea răspunderii tuturor fată de realizarea sarcinilor de plan. Nereușitele de anul trecut, printre care restantele înregistrate la unele sortimente — piese turnate din otel, piese forjate, matrite, piese turnate din neferoase, masini-unelte de prelucrare prin așchiere sau prin deformare plastică, piese hidraulice și altele — dovedesc că. așa cum s-a arătat în adunarea generală, organele și organizațiile de partid, consiliul oamenilor muncii nu au adoptat cele mai eficiente măsuri pentru utilizarea integrală a timpului de lucru și a capacităților de producție, pentru întărirea ordinii și disciplinei.Numeroși vorbitori s-au referit concret la cauzele' care au făcut ca anul trecut să nu se realizeze integral planul la productia-marfă și
La Întreprinderea 
de mașini-agregat 

și subansamble auto 
din Sfîntu Gheorghe

investiții. Astfel, s-a arătat că întreruperile accidentale înregistrate in functionarea utilajelor, mașinilor și instalațiilor au însumat nu mai puțin de 94 000 ore. Neajunsuri serioase s-au manifestat și în utilizarea timpului de lucru maxim disponibil, indicator care a fost realizat doar în proporție de 93 la sută, ceea ce a influențat negativ și nivelul productivității muncii. Totuși, așa cum au arătat o serie de vorbitori, cele mai mari greutăți au fost create de lipsurile manifestate in aprovizionarea tehnico-materială a unității.Problema, așa cum a fost prezentată la recenta adunare generală, nu este nouă. In adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la începutul trimestrului al IV-lea al anului trecut, mai multi vorbitori, priptre care Rodica Suciu. Nicolae Cucu. Mihai Stanciu. Teodor Petiochi și alții, au criticat in prezenta reprezentanților centralei neajunsurile din aprovizionarea tehnico-materială, slaba colaborare cu unii furnizori de semifabricate, precizînd și consecințele asupra folosirii capacităților da producție. La vremea respectivă s-au arătat concret restantele înregistrate în livrarea otelului de către combinatele siderurgice din Hunedoara, Reșița. Tirgoviște și Galati. Numai că. deși reprezentanții Centralei industriale de tractoare, autovehicule și mașini agricole din Brașov și ministerului de resort și-au notat conștiincios toate aceste neajunsuri și au făcut chiar numeroase promisiuni. situația nu s-a schimbat prea mult în bine. De asemenea, nici cri- 

doielnică, cu izolații prost executate, cu geamuri care cad deoarece nu au fost montate corect garniturile de cauciuc care le încadrează, cu protecții anticorosive necorespunzător aplicate, cu neuniformități ale secțiunii țevilor ce formează serpentinele, lucru ce impiedică circulația corectă a apei etc. Sînt abateri de la calitate de care producătorul de captatoare solare de la Alexandria ar fi trebuit de mai multă vreme să țină seama și să adopte măsurile cuvenite, cu atit mai mult cu cit nu de puține ori au existat litigii pe a- ceastă temă cu beneficiarii, ceea ce a determinat uneori chiar intervenția Inspectoratului general de stat pentru controlul calității produselor pentru a pune lucrurile la punct. Așa că dacă astăzi s-a ajuns la Sit tuația ca unii beneficiari să manifeste neîncredere în avantajele, indiscutabil reale, ale energeticii solare, ba, mai mult, chiar să ducă la compromiterea, așa cum spunea directorul întreprinderii din Alexandria, a ideii de folosire eficientă a panourilor solare, vina nu este doar a utilizatorilor, ci și a producătorului de panouri solare.Trecînd insă peste acest aspect litigios al problemei, un lucru rămîne cert și mai ales îngrijorător : cel mai mare producător dc panouri solare din țară are. Ia ora actuală, comenzi care însumează numai circa 3 la sută din capacitatea sa de producție anuală. Este, intr-adevăr, o situație anormală, mai cu seamă • Ministerele economice, consiliile populare județene să urgenteze realizarea proiectelor de execuție pentru obiectivele ce prevăd încă din acest an, valorificarea energiei solare și să lanseze comenzile pentru necesarul de panouri solare.• Deoarece pășim, practic. într-o nouă etapă de dezvoltare și aplicare a energeticii solare în țara noastră, este necesar ca unitățile de cercetare științifică și inginerie tehnologică, cu răspunderi în acest domeniu, să studieze cu operativitate realizarea de noi tipuri de captatoare solare, mai eficiente din punct de vedere energetic, mai fiabile, mai ușoare și mai ieftine.• în vederea evitării greșelilor de montaj și exploatare, livrarea captatoarelor să se facă direct prin intreprindere, și nu prin bazele de aprovizionare. Au fost cazuri cind, din cauza manipulării necorespunzătoare în timpul transportului, captatoarele solare s-au deteriorat, ajungind la beneficiari cu grave defecțiuni.• întreprinderea din Alexandria să asigure și asistență de specialitate la montarea panourilor solare.• Să se urmărească sistematic de către întreprindere modul de exploatare a acestor produse la beneficiari și pe baza observațiilor făcute să se acționeze permanent pentru Îmbunătățirea parametrilor tchnico- funcțlonali.• Prin diferite forme, să se facă o popularizare mai bună a captatoarelor solare și a avantajelor folosirii lor.
Radu VLAICU
Stan ȘTEFAN corespondentul „Sclnteii"

ticile adresate compartimentului de aprovizionare din cadrul întreprinderii nu au avut efectul dorit.Pe deplin justificat deci, de data aceasta, o serie de vorbitori, printre care Cornel Cosneanu. Decebal Brumă. Tiberiu Jiodo. Nicolae Mureșan, Teodor Petiochi, Viorel Frencu. Emi- lian Tănase. au insistat asupra cerinței ca problemele discutate in adunările generale ale reprezentanților oamenilor muncii să fie analizate cu cea mai mare seriozitate și să fie soluționate in mod corespunzător, astfel ca planurile de măsuri adoptate cu acest prilej să nu rămină doar pe hirtie. Se știe bine că sarcinile de plan pe acest an. s-a arătat în adunarea generală, sint în strinsă corelație cu forța de muncă și baza tehnică de care dispune unitatea. Față de anul trecut, planul la productia-marfă este mai mare cu 21.5 la sută, la producția netă cu 48 la sută, iar investițiile cresc cu 38,3 la sută. Sporuri mari sînt prevăzute și la producția fizică, la productivitatea muncii, la beneficii, toate în condițiile reducerii severe a consumului de materii prime, materiale, combustibili si energie electrică. Așa cum arăta Teodor Petiochi. toți muncitorii înțeleg și fac tot ce le stă în putintă pentru a realiza sarcinile de plan pe acest an si pe întregul cincinal. pentru a răspunde prin fapte concrete de muncă înflăcăratelor chemări adresate de secretarul general al partidului. Este necesar însă ca toti factorii de răspundere din economie, din fiecare unitate să îșî facă exemplar datoria, să soluționeze problemele ce le sînt încredințate.Or. iată că și în prezent unitatea se confruntă cu serioase probleme de aprovizionare tehnico-materială. Deși necesarul de materiale s-a întocmit pe baza cifrelor de plan și a normelor de consum, pînă la ora actuală (ziua adunării generale a reprezentanților oamenilor muncii) situația nu este clarificată pe deplin. Să dăm doar citeva exemple : se înregistrează diferente între fundamentări și contractele încheiate, însu- mînd 610 tone profile grele, 111 tone profile mijlocii. 60 tone de oteluri rapide. 30 tone de oțeluri calibrate, 163 tone oțeluri-aliate pentru scule. 134 tone blocuri forjate, 56 tone laniinaie d,in "bronz, 123' tone aluminiu si aliaje din aluminiu. Aceeași situație se prezintă și la capitolul „cooperări" în cadrul centralei industriale. Despre toate aceste problema s-a discutat și la precedenta adunare generală. Și. la fel ca si atunci, s-au făcut din nou promisiuni că toate problemele ridicate vor fl analizate și soluționate. Ar fi deci cazul ca, cel puțin acum, oamenii muncii din întreprindere să cunoască operativ măsurile ce se vor stabili, astfel incit să acționeze în consens cu acestea pentru îndeplinirea in cît mai bune condiții a planului pe acest an.
Constantin TIMARUcorespondentul „Sclnteii" 

dacă avem in vedere faptul că pină la șfirșitul actualului cincinal — deci anul acesta și anul viitor j— va trebui să se înfăptuiască, conform hotăririlor de partid, un amplu program de utilizare a surselor neconvenționale de energie, în care numai pentru energetica solară este prevăzut un echivalent energetic de peste 250 000 tone combustibil convențional. Aceasta înseamnă realizarea și instalarea a nu mai puțin de 3 milioane metri pătrați de panouri solare. Sarcini importante revin în acest sens consiliilor populare județene — 40 000 tone combustibil convențional, Ministerului Agriculturii — 7 000 t.c.c., Ministerului Industriei Alimentare — 4 400 t.c.c., Ministerului Contractării și .Achiziționării Produselor Agricole — 141000 t.c.c., Ministerului Turismului — 5 800 t.c.c. Or, dacă avem în vedere comenzile pe care le are întreprinderea din Alexandria, rezultă clar că ministerele mai sus enumerate nu-și vor realiza în acest an sarcinile ce le revin în privința extinderii surselor de energie neconvențională.Este limpede deci că, pe baza programelor stabilite de conducerea partidului cu privire la folosirea surselor de energie neconvențională, va trebui să se acorde în continuare maximă atenție valorificării energiei solare. Va fi deci necesar să se dezvolte și producția de panouri solare. Cq trebuie făcut pentru ca lucrurile să intre pe făgașul normal 7 Din discuțiile avute cu mai mulțl specialiști de la întreprinderea din A- lexandria, cu factori de răspundere din unele ministere șl instituții centrale cu sarcini și responsabilități precise în domeniul promovării surselor neconvenționale de energie, am reținut cîteva propuneri pe care le supunem atenției factorilor de resort :
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PROPAGANDA VIZUALĂ.
„ediția" mereu proaspătă a vieții colectivului Cînd programele de activitățiDe mai multă vrepie, în județul Maramureș are loc un concurs al mijloacelor de propagandă vizuală — în- cepind de la comune, orașe, municipii — care se finalizează cu schimburi de experiență ce nu de puține ori scot în evidență o seamă de forme și mijloace noi, sugestive și ingenioase în conținut. In acest sens, o dovadă grăitoare pentru eficiența propagandei vizuale o aduce și experiența organizațiilor de partid de la întreprinderea mecanică de reparații auto și utilaj de transport Poiana Mare.In anul care s-a încheiat, colectivul întreprinderii a raportat că și-a realizat cu depășiri sarcinile de plan la toți indicatorii, sporuri însemnate în- registrindu-se mai ales la export. De asemenea, anul în curs a debutat sub bune auspicii.— La realizarea acestor succese — ne spune Octavian Marcu. inginerul- șef al întreprinderii — a contribuit în bună măsură și propaganda vizuală, care a fost orientată spre mobilizarea oamenilor muncii în vederea reducerii consumurilor de materii prime, materiale, energie, creșterii productivității muncii, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor. Prin propaganda vizuală oamenii muncii au fost permanent informați asupra sarcinilor de producție, lunare, decadale și chiar zilnice, atît la nivelul întreprinderii, cit și defalcat pe secții, ateliere și locuri de muncă.însoțiți de economistul Vasile Po- pan, secretar adjunct cu probleme de propagandă al comitetului de partid, trecem în revistă panourile, graficele, lozincile, chemările la întrecere, fotomontajele, vitrinele calității, micro- expozițiile tehnice și de creație. încă de la intrarea în unitate, de o parte și de alta a aleii principale, panouri mari fac sarcinile economice din și din întregul cincinal, izvorîte din Expunerea ____ „____Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești sînt prezentate sugestiv, interesant, cu grijă pentru reliefarea agitatorică a principalelor direcții de acțiune — așa cum reies ele din magistralul document de partid. Sînt prezentate apoi obiectivele programului de modernizare a producției pe acest an, angajamentele în întrecerea socialistă ale colectivului de muncă, ale organizațiilor de tineret. Vedem un punct juridic, gazeta comisiei inginerilor și tehnicienilor, în cuprinsul căreia sînt prezentate ultimele realizări tehnice ale unor specialiști, împreună cu scurte fișe descriptive și fotografiile creatorilor.. La o altă gazetă, „Transfocator", - sînt surprinse imagini despre „cum nu trebuie să arate un atelier după

terminarea schimbului", de data a- ceasta fiind nominalizat atelierul pistoane, lăsat în dezordine de schimbul maistrului Petre Dragomir. O imagine prezintă modul defectuos în care sînt întreținute polizoarele de la atelierul roți dințate.înainte de a intra în secții, am purtat un scurt dialog cu tovarășul Petru Șandor. secretarul comitetului de partid pe întreprindere :— Propaganda vizuală, așa cum o concepem și o realizăm noi, nu se constituie doar într-o simplă popularizare a sarcinilor economice, nu urmărește „pavoazarea" formală a secțiilor și atelierelor, ci are drept obiectiv esențial mobilizarea colectivelor de oameni ai muncii la realizarea exemplară a sarcinilor de plan, la rezolvarea concretă a unor probleme cu care se confruntă, la întărirea ordinii și disciplinei, la stimularea responsabilității muncitorești în redu-
în unități economice 
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cerea consumurilor, in utilizarea judicioasă a capacităților și utilajelor, a materiilor prime, a timpului de lucru. Totodată, folosind formele specifice — de la gazetele satirice la vitrinele calității — propaganda vizuală își sporește combativitatea, intervine ferm pentru înlăturarea unor atitudini și mentalități străine normelor comuniste de muncă și viață, eticii și echității socialiste. Promptitudinea, operativitatea, actualitatea sint cerințe majore, cărora le-am acordat întreaga atenție în organizarea întregii propagande vizuale în cadrul întreprinderii.In atelierul prelucrări mecanice prin așchiere. avem prilejul să comparăm afirmațiile secretarului comitetului de partid cu realitatea, cu formele și mijloacele folosite. Din loc in loc — mai exact spus, la nivelul fiecărei formații de lucru — ne întîmpină panouri și grafice, din care nu lipsesc calculele economice. „Nu uitați ! Prin 5 minute pierdute zilnic de toți în- cadrații. întreprinderea pierde o producție. la nivelul unui an, de peste 4,5 milioane lei". De asemenea, sînt prezentate sarcinile de plan din ziua respectivă pentru fiecare muncitor in parte și realizările obținute in ziua precedentă. Că există concordanță între textul din grafic și realitate ne convinge dialogul purtat cu strungarul Vasile Ionul :— Știți ce trebuie să faceți astăzi, cîte piese aveți de efectuat ?— Da — vine răspunsul prompt. Astăzi am de rectificat 120 de bucăți pene țepușe pentru export. Vedeți, au trecut doar trei ore din program și am executat mai bine de jumătate. Cit despre calitate... nu există nici un fel de probleme. Toate piesele au trecut cu bine de control.Da. despre calitate Vorbește tocmai vitrina calității. Sînt expuse piese făcute fără cusur, dar și altele, executate de mîntuială, cu numele autorilor.

Aceleași panouri mobilizatoare aflăm și la atelierele pistoane, presaj și reparații agregate auto. La cel din urmă atelier stă scris : „Recondiționînd piesele de schimb, contribuim la reducerea anuală a costurilor reparațiilor auto cu 600 mii lei și la economisirea a 36 tone metal".— In întreprinderea noastră — avea să aprecieze Vasile Popan, secretarul adjunct cu propaganda al comitetului de partid — au o mare importanță popularizarea și cunoașterea operativă a realizărilor in producție, deoarece reușim să influențăm conștiințele pentru realizarea unor produse de calitate, să se respecte disciplina tehnologică. Convinși fiind de efectul celor 3 R, în fiecare atelier avem mici expoziții, pină la nivel de formație de lucru, unde se regăsește tot ce se face pentru recuperare, re- condiționare și refolosire.Apreciind formele și mijloacele folosite la I.M.R.A.U.T. Baia Mare, dar și la alte unități, cum ar fi Mina Herja, întreprinderea mecanică de mașini și utilaj minier. întreprinderea de faianță și sticlărie, cooperativa „Unirea", Consiliul municipal de educație politică și cultură socialistă Baia Mare a organizat, recent, un schimb de experiență, la care au participat secretari și secretari adjuncți ai comitetelor de partid, secretari ai comitetelor U.T.C., președinți și vicepreședinți ai comitetelor sindicale din unitățile economice ale municipiului Baia Mare.Ineditul acestui riență a constat în șitul dezbaterilor, parte rhulți din cei prezenți, a fost proiectat un film realizat cu citeva zile înainte și care a completat — dar a și contrazis... — citeva situații pe care unii, cu puține minute înainte, le prezentaseră in roz.Filmul. în alb-negru — și la propriu și la figurat — a scos in evidență experiența bună a organizațiilor de partid de la întreprinderile amintite mai sus — care au ocupat primele locuri în anul trecut la concursul municipal al mijloacelor de propagandă vizuală — dar și aspecte care lasă de dorit; Cei pe bună dreptate criticați cu „ochiul" aparatului de filmat erau în sală și nu au întîrziat să-și ia angajamentul ca la viitorul schimb de experiență — care se va organiza in luna martie, într-una din întreprinderile cu propagandă vizuală model — următorul film să nu mai surprindă aspecte negative.Schimbul de experiență a dovedit, încă o dată, adevărul că acolo unde propaganda vizuală este bine concepută, sugestivă, adaptată la sarcinile prioritare ale fiecărei unități economice, ea se răsfrînge pozitiv în activitatea colectivelor de muncă, contribuie la realizarea unui climat de emulație, de mobilizare a oamenilor muncii la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, la realizarea programelor întreprinderii. Șl invers că acolo unde rezultatele în producție sint mai slabe, nici propaganda vizuală nu este la înălțime. Un adevărat sistem de vase comunicante leagă munca politică de masă cu ețiciența economică a colectivului unei întreprinderi.
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„Zilele culturiiîn municipiul Pașcani se desfășoară manifestări politico-ideologice și cultural-artistice. sub genericul „Zilele culturii". Ele au loc în întreprinderi și instituții, în școli, licee și biblioteci publice. Sînt organizate expuneri despre trecutul glorios de luptă al poporului, simpozioane, concursuri gen „cine știe, cîștigă" cu tema „Sub soarele acestor ani", montaje literar-muzicale, recitaluri de poezie patriotică, vernisări de expoziții de carte, arte plastice și de filatelie, intilniri cu brigăzi științifice si alte manifestări. Actuala ediție cuprinde o serie de reprezentații teatrale susținute de colectivele actoricești profesioniste din Iași, Botoșani. Bacău, spectacole folclorice și muzical-coregrafice. intilniri cu scriitori, oameni de știință, cultură și artă. (Manole Corcaci).

«•sînt concepute cu tinerii, pentru tineri
în zilele de iarnă, ca de altfel în întreaga perioadă a anului, Tîrgu Mureș trăiește o intensă activitate culturală. Și nu doar duminica, ci in tot cursul săptămînii. La Palatul culturii, Teatrul național, Casa de cultură a sindicatelor sau clubul muncitoresc „Prodcomplex" — ca să dăm doar aceste exemple — acordurile muzicii simfonice, reprezentațiile teatrale ori programele formațiilor de amatori sint o prezență cotidiană, artiștii, fie ei profesioniști sau amatori, continuind o tradiție culturală impresionantă. (Să notăm, între altele, că prima reprezentație organizată cu o trupă de teatru de amatori din localitate, intr-un edificiu stabil, a avut loc aici încă la 29 iunie 1792 ; că in 1908 a luat ființă un „conservator orășenesc". La rîndul ei, cultura muzicală, in accepțiunea de azi, datează de aproape 150 de ani, primul ansamblu orchestral din Tîrgu Mureș luind ființă in 1850, iar „Societatea iubitorilor de muzică — la începutul secolului nostru, între cei care au concertat — în Palatul culturii de azi — nu- mărindu-se personalități ca Pablo Casals, Bela Bartok. Traian Groză- vescu; în perioada 1923—1938, George Enescu a prezentat aici șapte concerte). Adevărata afirmare plenară multilaterală a mișcării culturale de masă a avut loc aici în cei aproape 45 de ani de istorie nouă. Pe lingă așeză- mintele artistice specializate, apărute în acest răstimp, instituția care a dinamizat și afirmat activitatea culturală a orașului de pe Mureș este, în ultimii trei ani. Centrul de cultură și creație „Cîntarea României" pentru tineret. Sigur, pentru o asemenea instituție trei ani de activitate (clădirea fiind inaugurată în decembrie 1985) este o perioadă scurtă. Dar suficientă pentru ca, pe baza tradiției culturale a orașului și dotărilor de care dispune, să-și îndeplinească rolul pe care-1 are : acela de îndrumător și catalizator al vieții spirituale in rindul tinerilor din municipiu (în frunte cu cei aproape 42 000 U.T.C.-iști) și de centrul metodic pentru casele de cultură ale tineretului din Reghin și Sighișoara și pentru organizațiile de tineret. Așadar, o mare răspundere. Și, spre meritul lor, cei învestiți să îndrume activitatea a- cestui impozant așezămînt de cultură din cartierul „Cornișă" (amplasat în zona „studențească" a orașului) au reușit să-i imprime mult dinamism. Explicația am găsit-o. întii de toate, în faptul că la dispoziția tinerilor (și nu numai o sală de— a cărei spectacole— o de locuri, 10 săli pentru cercuri tehnico-aplicative și de repetiții, o bibliotecă cu carte social-poli- tică și beletristică, un cabinet de educare materialist-științifică și juridică, un laborator de informatică cu trei microcalculatoare personale (tip T.I.M.-10 2 M), la care se adaugă

a lor) se află, între altele, spectacole cu 400 de locuri scenă mobilă poate găzdui de teatru, muzică și poezie discotecă cu peste 800

stînsu 150 000 de turci, iară tătarii mulțime fără număr au istovit și pe Mateiașu, craiul ungurescu, încă l-au scosu dintru marginile țării"). înfăptuirea cea mai strălucită a evului mediu românesc, unirea țărilor române sub sceptrul lui Mihai Viteazul, este, la rîndu-i, evocată în cuvinte calde : Domnul Mihai „cu vitejie vrednică otcirmuind, au lățit puterea neamului rumânesc și cu fericire stăpinind măriia sa cite trei țări, adecă Ardealul. Moldova și Țara Muntenească, pre urmă, după cîțiva ani, au perit la Turda".

în a-o aparatură electronică modernă, măsură să satisfacă exigențele în cest domeniu. Dimensiunea activității din acești ani are însă un alt mobil: modul de a concepe și a privi actul cultural și cel de creație tehnică — nu ca un act în sine, ci ca un punct de convergență a eforturilor creatoare ale tinerilor din toate Întreprinderile și instituțiile municipiului, a aspirației lor de frumos și de pătrundere în „intimitatea" unor științe.Și acest fapt are, ca întotdeauna, la bază oamenii, acei oameni cu o neobișnuită sete de cultură și tehnică. de al căror nume se leagă succesul și audiența instituției în rîndul celor ce o frecventează. Vom sublinia in acest sens că. deși Mihail Haja. directorul centrului de cultură și creație, nu are „în schemă" (cu

este de ordinul miilor, iar al celor cuprinși efectiv în cercurile, formațiile și cursurile organizate se ridică la mai bine de o mie. Deocamdată. Explicația trebuie căutată în stilul de muncă adoptat. Așa, de exemplu, a intrat în practica activității curente ca, în perioada premergătoare întocmirii și aprobării planurilor de muncă lunare, cei 15 membri ai consiliului de conducere și colaboratorii externi (muzeografi, coregrafi, activiști culturali, ingineri și alți specialiști) să realizeze chestionare și sondaje in colectivele de muncă din întreprinderi, instituții, școli și facultăți, pe baza cărora să cunoască și opțiunile tinerilor. Procedind astfel, am aflat că aproape toate cele 15 cursuri și cercuri tehnico-aplicative au fost organizate pe această bază.TÎRGU MUREȘ
excepția personalului administrativ) decit patru instructori — pe subin- ginerul Ioan Dudea, Emilia Baziotis, profesoară, Iosif Boantă, coregraf, și pe inginerul electronist Vasile Dore! — instituția a reușit, în scurt timp, să se înconjoare de un valoros grup de colaboratori, de un larg activ obștesc (ingineri, profesori, actori, regizori și alți specialiști) din oraș, care au făcut ca numărul cercurilor de creație tehnico-aplicativă, al soliștilor și al formațiilor artistice, al activităților culturale, în general, să crească în mod considerabil, să înregistreze, valoric, salturi calitative. „La începutul activității — aprecia directorul centrului de cultură și creație — am pornit de la premisa că, pentru atragerea tinerilor (studenți, elevi, muncitori) la activitățile noastre, trebuie să le oferim nu lucruri „improvizate" de noi în birou, ci — pe baza unei concepții clare, de perspectivă — să programăm acele activități care-i interesează și-i fac să vină aici din convingere, să se simtă ca la ei a- casă, fără de care actul cultural, de creație in general, rămîne o simplă promisiune, un deziderat". Strădania aceasta, continuată și în prezent, avea să dea amploare și permanență actului artistic și de creație, cercurile și formațiile înființate încadrîndu-se organic în conștiința tinerilor, în viața spirituală a municipiului. Bunăoară, dacă în primele luni . activitățile organizate abia erau frecventate de 175 de tineri, în prezent numărul lor

Cunoscînd, bunăoară, că majoritatea tinerilor „chestionați" (studenți ai I.M.F., elevi și muncitori din marile unități economice) sînt interesați de pătrunderea în tainele electronicii, unul din primele cercuri înființate aici a fost cel de informatică și programare prin microcalculatoare personale. „Tematica au sugerat-o tot tinerii — ne preciza inginerul electronist Vasile Dorel, coordonatorul activității științifice și de creație tehnico-aplicativă. Și ea vizează în principal știința de a realiza programe utilitare în domeniul gestiunii economice pentru bugetul familial, prelucrarea de date la unitățile economice care nu au oficii proprii de calcul și, bineînțeles, prin inițierea, pas cu pas, în tainele electronicii (în circa 4—6 luni pe serie), să realizăm programe distractive și de muzică pe calculator, urmînd ca, pe baza experienței acumulate, să ne conectăm în scurt timp la sistemul de date al centrului teritorial de calcul electronic". Am stăruit asupra acestui exemplu, dar opțiunea tinerilor a stat și la baza înființării cercurilor de grafică publicitară și desen tehnic, foto, de învățare a limbii engleze, de mecanică auto și multe altele, care, prin tematica abordată, au o strînsă legătură cu preocupările și locurile de muncă ale tinerilor. Așa se explică cum numai cercurile și cursurile tehnico- aplicative (unele înființate în 1987) au ajuns să fie frecventate de peste 400 de tineri.

Verticalele urbanisticii în noua arhitectură a municipiului Satu Mare Foto : S. Cristian

• Tezaure monetare antice. Marea însemnătate a cercetărilor de teren pentru identificarea vestigiilor trecutului este relevată de o comunicare aparținînd arheologului Viorel Căpitanu de la Muzeul județean Bacău, ce analizează citeva descoperiri monetare făcute pe teritoriul județului Bacău în ultimii ani. Este vorba mai întii despre un tezaur de 18 denari romani republicani, descoperit la Mărgineni, monezile fiind emise în anii 32—31 înaintea erei noastre. Un alt tezaur, descoperit în așezarea carpică de la Cetățuia-Strugari. conține 14 denari romani imperiali, care acoperă cronologic un interval de circa un secol (de la mijlocul veacului întii al erei noastre și pină la mijlocul veacului următor). Aproximativ din aceeași epocă datează cei 62 de denari romani din tezaurul dat la iveală la Călugăreni (în compunerea tezaurului mai intra și o drahmă grecească). Acestor descoperiri li s-au adăugat multe altele, constînd din monede izolate ; ele provin din cetatea dacică de la Răcătău. din Căpăta (comuna Gura Văii) și Ocheni (comuna Huruiești), din Petrești (comuna Pincești), Horgești și Bărboasa (comuna On- cești). Aceste descoperiri aduc noi atestări ale strîn- selor legături ale geto-dacilor de la răsărit de Carpați cu lumea romană. înainte și după prefacerea unei mari părți a pămîntului dacic in provincie romană.
® Marii voievozi ai români

lor într-o cronică din veacul al 
XVII-lea. Revista „Magazin istoric" publică un studiu consacrat cronicii în limba română alcătuită (probabil prin 1686—1687) de Gheorghe Brancovici. în paginile acesteia, așa cum arată autoarea studiului, Marieta Chiper, de la Institutul de istorie „N. Iorga", sint glorificate faptele de arme ale unor mari voievozi și conducători de oști ai evului mediu românesc. Pentru frumusețea și înălțimea de gind și simțire, înmănuncheate in asemenea aprecieri, reproducem în rindurile de față citeva dintre acestea. Cea dinții privește bătălia de la Posada, prin care, in 1330, a fost consacrată independența țării românești de la sud de Carpați : „Carol, craiul unguresc, s-au sculat cu oaste și au mers în Țara Muntenească împotriva domnului Basarab voievod și au fost luat Seve- rinul fără de nici o pricină. Și pentru că nici o treabă n-au avut cu dînsul, să-i prade țara și să o calce, Dumnezeu au fost întru ajutoriu lui Basarab voevod și au bătut pre Carol, craiul ungurilor". O frumoasă descriere, pătrunsă de vii simțăminte de mîndrie, este consacrată bătăliei de la Rovine : „Domnul Mircea, voevodul Țării Muntenești, împreună cu rumânii, au bătut pre împăratul turcesc la Rovine. Și atita i-au znopit de tare pre turci, cit n-au fost mai pomenit nici ei războiu groaznic ca acela, că să vîrsasă sîngele ostașilor pe cimpi pină deasupra de chișățile cailor". Cuvinte de prețuire sint rostite pentru faptele lui Iancu de Hunedoara („carele cu vrednicia și vitejia lui s-au învrednicit a fi și voevod Ardealului"), Vlad Țepeș („împăratul turcilor au mers în Țara Muntenească să bată pre Vlad vodă și nimica n-au putut isprăvi, ci de-abia au scăpat și el cu viață. încă de nu s-ar fi tras pre brînci, să se ascunză în lunca Dunării, ar fi perit. Că să află scris în «Istoriile l războaelor Țării Românești», precum au fost fugind sultanul pedestru cînd l-au încungiurat rumânii de ț toate părțile și i-au prădat toate corturile și l-au fost i pușcat intr-o mînă ; ,și, precum spun unii, că dintru * aceaia să fie murit"). Ștefan cel Mare („carele au

® Un steag al revoluționarilor 
pașoptiști. Intr_o interesantă și documentată scrisoare trimisă redacției noastre, dr. Paul Abrudan ne semnalează o mărturie istorică de excepție: steagul de luptă al escadronului de la Rășinari — Sibiu din vremea revoluției pașoptiste. Evocind împrejurările in care a fost confecționat și utilizat, autorul reconstituie un crimpei eroic din lupta românilor transilvăneni pentru apărarea și afirmarea drepturilor lor naționale. Iată citeva fragmente din scrisoare : „Printre puținele steaguri care s-au păstrat pină astăzi din timpul revoluției române de la 1848 se numără și acela al Escadronului de călăreți rășinăreni. El este strins legat de organizarea militară a locuitorilor acestei așezări românești și de participarea lor la revoluția de la 1848/1849 și constituie o mărturie istorică de mare valoare, o piesă documentară de excepție. Steagul de luptă al Escadronului de călăreți rășinăreni a fost confecționat în comună de soțiile intelectualilor, după indicațiile lui Sava Popovici Bar- cianu (1814—1879), cărturar și literat, militant de seamă pentru cauza națională. Stindardul este realizat din mătase, cu două fețe, jumătatea de sus de galben-auriu, iar jumătatea de jos de culoare Steagul are lățimea de un metru și înălțimea metri ; de jur-împrejur are franjuri lungi de timetri, lucrate din fire de mătase galbenă și Pe o parte este scris : «Pentru imperatoriul. patrie și națiune», textul fiind încadrat cu două, ramuri de frunze de stejar, cusute cu fir de mătase vernil, crem și verde, care constituiau blazonul rășinărenilor. Pe cealaltă față a steagului stă scris : «Cavalerii reșlnă- reni la 1848».După cum rezultă din documentele de epocă. între care un loc de seamă îl ocupă memoriile centurionului rășinărean Petru Brote, participant la evenimente, în toamna anului 1848, după cea de-a treia adunare de la Blaj, sub îndrumarea lui loan Brote, prefectul Legiunii române din ținutul Sibiului, răși- nărenii au format un escadron de călăreți. Escadro- nul. cu un efectiv de aproximativ 200 de oameni, era organizat pe două centurii și fiecare din ele pe cite zece decurii. în fruntea escadronului era juristul loan Pinciu, practicant la Tabla regească, în calitate de vice-tribun sau vice-căpitan. Centuriile erau comandate de Petru Brote — autorul memoriului menționat mai sus, student în anul doi la Academia de drept — și Bucur Cioranu, elev în clasa a 5-a gimnazială, numiți centurioni sau ofițeri. Decuriile aveau în fruntea lor cite un comandant (decurion). Dintre decurioni se cunosc numele lui Bucur Hodrea și Simion Bratu. (...) In cursul lunii octombrie 1848, rășinărenii au organizat și o unitate de lăncieri, alcătuită din două centurii (fiecare din acestea avea cite zece decurii). In funcția de căpitan a fost numit tribunul Petru Băncilă senior, iar capelan militar — preotul loan Bratu (1818—1878), bunicul după mamă al lui Octavian Goga".Cele două unități militare alcătuite de locuitorii din Rășinari au luat parte la numeroase acțiuni militare in timpul revoluției, atît în preajma Sibiului, cit și în alte părți ale Transilvaniei, acoperindu-se de glorie pentru curajul și vigoarea cu care s-au bătut pentru cauza românească. „In lunile august-septembrie 1849, o dată cu dezarmarea unităților românești din Transilvania unitățile rășinărene și-au încetat existenta : steagul de luptă, simbol scump al vrerilor românilor de a fi și a rămîne ei înșiși, a fost depus păstrare, ca suvenir posterității, în biserica cea din Reșinariu». Mai tîrziu. steagul a fost dus la reședință a episcopilor din localitate, unde s-a trat pină în primăvara anului 1952. In acel an. ințîndu-se Muzeul etnografic din Rășinari, în Marcianu, el a intrat în înzestrarea acestuia".
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rIn sala de spectacole am fost martorii. nu de mult, ai trecerii în revistă a formațiilor folclorice remarcate în etapa municipală a Festivalului național „Cîntarea României". Evoluția gazdelor (la 16 genuri artistice) a arătat celor peste 400 de spectatori că titlurile de laureat obținute, cu o ediție în urmă. în Festivalul național „Cîntarea României" nu sint deloc intimplătoare ; că, în redarea scenică a melosului sau a jocului popular de pe Mureș și Tirnave. talentul nu are virstă. Are însă o explicație... „In formațiile noastre artistice — ne spune profesorul Iosif Boantă, conducătorul ansamblului de jocuri populare — au fost selecționați cei mai talen- tați tineri din oraș, iar pentru a păstra autenticitatea cintecului și jocului popular românesc de pe Mureș și Tirnave (dar și din alte zone folclorice), am înființat un cerc metodic, din care, alături de interpreți, fac parte unii din cei mai buni specialiști din instituțiile specializate ale orașului și județului. In acest mod știm nu numai cum să interpretăm, dar și ce trebuie să programăm, la un moment dat, în repertoriile noastre". La aceasta să adăugăm că, pentru asigurarea continuității, cu elevi ai școlilor generale nr. 6 și 7, cercul metodic a inițiat o formație de dansuri populare ale elevilor, iar pentru recrutarea altor tineri ză cu cipiu.In și în tre acestea se numără taraful, soliștii vocali și instrumentiști, ansamblul de dans modern tematic și de societate, formația de muzică ușoară, grupul folk și cel satiric, corul pe patru voci (70 persoane), condus de profesoara Emilia Bazio- tis, iar. mai nou. formația de teatru îndrumată de Aurel Ștefănescu, actor al Teatrului național din localitate. In total, formațiile artistice ale centrului însumează, în prezent, 850 artiști amatori — muncitori, elevi, studenți, din care peste 100 sînt lau- reați ai Festivalului național „Cîntarea României".Aceste exemple arată, cu forța a gumentului incontestabil, că. alătur de instituțiile amintite la începutul acestor rinduri, Centrul de cultură și creație „Cîntarea României" pentru tineret ocupă un loc de seamă în viața spirituală a orașului de pe Mureș, în edificarea omului nou.

unitățile economicemod similar s-a cazul acestea i vocali
colaborea- din muni-procedat altor formații. Inse numără 1 și

Gheorqhe GIURGIUcorespondentul „Scînteii"
Un schimb de experiență în care absenții

au fost cei ce aveau deDeși o statistică de ultimă oră nu este încă întocmită, este mai mult decit evident faptul deosebit de îmbucurător că la etapa de masă a celei de-a 7-a ediții a Festivalului național „Cintarea României", recent încheiată, in județul Satu Mare s-a inregistrat o participare numerică sporită a formațiilor artistice de amatori in marea majoritate a localităților....Publicul este captivat de spectacolul de brigadă susținut de formația I.C.S. Mărfuri alimentare Satu Mare. Sentimentul de îneîntare ți-1 creează scinteierea replicilor savuroase, satirice. la obiect la adresa unor moravuri și atitudini retrograde, măiestria interpretării, totul contopit și convertit intr-un desăvîrșit si convingător act artistic, cu reale valențe formativ-educationale. De .ani îndelungați. această formație, ca și cea de montaje literar-muzicale. ca și grupul vocal folcloric „Oșencuta" etc., din această unitate, iși trăiesc intens viata in mijlocul colectivului și, pe plan mai larg, a municipiului și județului. Continuitatea în prezenta pe scenă a acestor formații a determinat și alimentează o stare de permanentă emulație spre cote valorice calitative tot mai înalte, spre o continuă auto- desăvîrșire și implicare responsabilă în educația moral-cetățenească a colectivității. Un fapt notabil, care pune în evidență atît capacitatea acestei formații de a pune rapid „pe picioare" un spectacol nou și de aleasă ținută artistică, dar și spiritul civic ce o caracterizează : de curînd. brigada artistică a I.C.S. Mărfuri alimentare a fost solicitată să realizeze și să prezinte programe pentru mecanizatorii din stațiunile de mecanizare a agriculturii, inspirate pe de-a-ntregul din viața acestei categorii de oameni ai muncii — act pentru care merită felicitări, alături de centrul județean de îndrumare a mișcării artistice de amatori, care a sprijinit materializarea acestei inițiative.In șirul formațiilor cu o prestație artistică de bună calitate, tocmai permanentului gent pe care-l susțin cului. se înscrie fără grupul satiric de la Tonifiantele strigături nativ de cele două „șiraguri1 terprete aflate parcă intr-o ambițioasă Întrecere in dezvăluirea cit mai hazlie, corosivă a tarelor morale din viata unor consăteni și a colectivității din care și sie insele fac parte creează un spectacol de reală forță artistică și educativă, a cărui influență nu încetează o dată cu terminarea programului prezentat pe scenă. Iată citeva ipostaze surprinse de necruțătoarele catrene populare destinate acelora care, ignorînd elementara datorie morală de a munci, se sustrag de la lucrările din agricultură sau mimează efortul muncii : „Tu te crezi mîndră găzdoaie / Dai cu sapa după ploaie / Nu te vezi de buruiene / Te dor șalele de lene" ; „Trece timpu-mbătrînești / Dacă stai și nu muncești / Nu te-a văzut soarele / Ești albă ca laptele; „Ți-e băr- batu, navetist / Ai un fecior tractorist / Iar tu pierzi vreme-n minciuni / Ori tai frunzele la cini".Desigur, enumerarea unor astfel de formații „de viață lungă" si în care talentele se decantează desăvîrșin- du-se perpetuu ar putea continua, de pe această listă neputind lipsi brigăzile satirice de la I.J.G.C.L. Satu

datorată examen exi- in fata publi- îndoială si C.A.P. Gelu. lansate alter- 1“ de in-

Mare, direcția județeană P.T.T., formațiile de teatru — în limba română și în limba maghiară ale Casei municipale de, cultură Satu Mare, formațiile artistice de teatru, brigadă și muzicale din comuna Odoreu. a căror nestinsă flacără este întreținută de peste zece ani cu entuziasm de un cenaclu tineresc „Preludii", suprain- titulat. sugestiv, și „al romantismului revoluționar", formațiile de muzică ușoară ..Casino" (I.C.S.A.P. Satu Mare) și „Castelanii" (Centrul de creație și cultură Cărei) si altele. Faptul că o seamă de formații își trăiesc mai îndelung viata sau că acestora li se adaugă formații noi. valoroase chiar din start, cum e cazul cu grupul satiric al I.A.C.M. Satu Mare sau brigada artistică a spitalului județean, se datorește și unei benefice emulații întreținute și stimulate prin acțiunile gen „treceri in revistă", organizate în unele localități. așa cum a fost excelenta primă ediție „Avem cuvîntul" destinată brigăzilor. la nivelul municipiului Satu Mare. Plină de fructuoase Învățăminte s-a dovedit și etapa finală republicană a concursului brigăzilor și grupurilor satirice aparținătoare sindicatelor din întreprinderile administrației de stat și consiliile populare desfășurată la Satu Mare. Regretabil e însă faptul că acel minunat prilej in care s-au întrecut redutabile formații ale genului n-a fost fructificat îndeajuns pentru îmbogățirea experienței. pentru realizarea unor spectacole penetrante, cu priză, absen- tind de la manifestare multi dintre președinții comitetelor sindicatelor, responsabili culturali, instructori de brigăzi artistice de la diferite așezăminte mai mult sau mai puțin ini- țiați în acest domeniu. Viața, realitatea arată că ridicarea nivelului de competentă al instructorilor de brigăzi. dar și pentru alte genuri, reprezintă o necesitate de prim ordin pentru a asigura creșterea nivelului calitativ al formațiilor pe care le îndrumă încă în etapa de masă.în cadrul spectacolelor susținute recent în etapa de masă a actualei ediții am intilnit nu puține situații care pledează, credem, convingător pentru un și mai susținut efort de îmbunătățiri calitative in activitatea formațiilor, pentru depășirea unei a- nume suficiente, izvorîtă dintr-o optică cantitativist statistică. Numărul mare de formații înregistrate în etapa de masă nu înseamnă decit un început care trebuie consolidat prin- tr-un efort permanent in vederea ridicării nivelului calitativ al programelor. ceea ce ar duce si la permanentizarea acestor formații, ele riscă să sucombe, decit niște simple cifre tică pozitivă.O primă problemă ce discernămînt este și cea a stabilirii repertoriului care trebuie să aibă drept criteriu de bază problematica reală, majoră, care preocupă colectivitatea căreia i se adresează formația. Uneori însă, repertoriul se alege la întîmplare și după criterii cu totul subiective. Astfel, pe scena concursului. căminul cultural Săcășeni s-a prezentat și cu o scenetă „Interviu cu un sugar", care avea drept temă suferințele personajului sus . menționat, provocate de excesele de grijă și afectivitate pe care i le provoacă părinții și alte rudenii. Desigur. este și aceasta o problemă interesantă. dar asta să fie oare cea mai

Altfel, nerămînind într-o statis-impune mult

A oînvățat...arzătoare din viața comunei ? După cum. la fel de îndreptățit te întrebi dacă în „șezătoarea" cu care s-au prezentat artiștii amatori din satul Dobra in prim-planul atenției meri să se afle... vinul !Sint de semnalat și alte aspecte nevralgice, rezultate din deficiențele sau absenta unei îndrumări competente a formațiilor din faza de masă. Astfel, am asistat la producerea pe scenă a unor discordante între mesajul textului și efectul confuz și ridicol rezultat din interpretarea de slabă calitate a unei comedii satirice prezentate de Centrul de creație și culțură Tășnad; la estomparea mesajului unui text de montaj literar, de altfel emoționant, prezentat de căminul cultural Santău. din cauza unei regii neinspirate etc. Punind in discuție asemenea probleme — ale conținutului repertorial sau ale calității transpunerii scenice — nu este lipsită de rost întrebarea : în ce măsură este asigurat și valorificat cadrul organizat, la nivel județean, pentru îndrumarea calificată a formațiilor artistice de amatori și a interpreți- lor individuali ? Este semnificativ de precizat în acest context că. în afara instructorilor locali — aflați. desigur. la niveluri variate de competență — sint repartizați pe comune și orașe metodiști și instructori de la județ, precum și un mare număr de artiști profesioniști, instrumentiști de la filarmonică, actori și regizori de Ia Teatrul de Nord — Satu Mare. Nu puține sint exemplele de reală împlinire artistică, ca rod al unei astfel de îndrumări și colaborări. De regulă, la asemenea rezultate se ajunge atunci cînd conducătorul așe- zămîntului de cultură, interesat de atingerea unor cote valorice ridicate, apelează nemijlocit la artiștii profesioniști ce le sint repartizați. Numai că. la asemenea soluții, atît de simple, multi directori de așezăminte de cultură nu recurg. De ce ? Nu o dată din lipsă de inițiativă, din comoditate. Sînt și cazuri, cum am intilnit în comuna Livada, cind ni s-a spus că nu se știe de existenta unei asemenea repartizări și nici pe ce căi se poate ajunge la cadrele repartizate. Nu este exclus ca unii să-și pună întrebarea : de ce atita insistentă și preocupare pentru o cuprindere largă a cit mai multor formații în aria unei îndrumări avizate, competente. din moment ce au loc fazele de masă ale festivalului, care, oricum. triază valorile, promovind mai departe formațiile cele mai bune ? Răspunsul este fără echivoc : formațiile trebuie să-și trăiască viața nil în primul rind pentru a se situa în- tr-un clasament, deși nici acest factor nu e de neglijat, ci Înainte de toate pentru a face operă educativă de calitate, eficientă în mijlocul colectivului căruia i se adresează, convertibilă în convingeri morale înaintate. în deprinderi si fapte civice. Iar acestui mare și generos public — oameni ai muncii, făuritori de bunuri materiale și spirituale — merită să i se ofere satisfacția de a trăi și a se bucura în oricît de îndepărtat sat sau comună s-ar afla, la cote do calitate cit mai*  ridicate de împliniri artistice pe măsura așteptărilor șl exigentelor, pe tot parcursul desfășurării marelui festival al muncii și creației.
Octav GRUMEZAcorespondentul „Scînteii
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In sistemul autoconducerii muncitorești 
angajare fermă, înaltă răspundere

(Urmare din pag. I)mentul fundamental al structurii democrației noastre socialiste îl reprezintă adunările generale și consiliile oamenilor muncii — organe de conducere colectivă a proprietarilor, producătorilor șl beneficiarilor.DUMITRU BLAGA, președintele consiliului oamenilor muncii de la Întreprinderea de mașini-unelte „înfrățirea" Oradea : Existenta unei veritabile constelații de organisme democratice intre care se distinge multitudinea și varietatea organizațiilor de masă si obștești care desfășoară o activitate nroprie în strînsă legătură cu specificul grupurilor sociale pe care le reprezintă pune in evidentă faptul că prezenta unor interese generale comune, proprii tuturor categoriilor de oameni ai muncii, nu exclude în societatea noastră existența unei pluralități de interese specifice, Acestora le corespunde și o diversitate a structurilor organizatorice, necesare manifestării lor în strin-
Deciziile organului colectiv - rod 

ai participării active a tuturor membrilor săiREDACȚIA : Ori de cite ori a evocat vasta structură a organelor de 
conducere colectivă existentă in tara 
noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a evidențiat necesitatea de a se face 
totul pentru ca aceste organisme să 
funcționeze in cele mai bune con
diții, atrăgind atenția că structurile 
democratice „in sine“ rămin doar 
forme fără fond dacă oamenii înșiși 
nu le dau viată, nu folosesc plenar 
nelimitatele oportunități pe care 
aceste structuri de tip nou le oferă. 
Una dintre cerințele majore expri
mate in acest sens de secretarul ge
neral al partidului o constituie îm
pletirea armonioasă și intărirea răs
punderii colective și personale in 
întregul proces de organizare și con
ducere a viefii social-economice. 
Cum se realizează acest deziderat 
esențial in activitatea organismelor 
colective pe care le conduceți sau 
din care faceți parte ?MARIA COROIAN : Cerința exprimată de tovarășul Nicolae Ceaușescu constituie însăși chintesența existentei oricărui organ democratic de conducere colectivă. Este lesne de înțeles că dacă un sector sau un membru al unui colectiv nu lucrează cum trebuie, el constituie, desigur, o verigă slabă, care afectează buna funcționare a întregii structuri organizatorice a colectivului respectiv. De aceea partidul cere să se acționeze cu toată hotă- rirea în vederea bunei organizări și funcționări a tuturor organelor colective. a dezbaterii largi democratice șt adoptării celor mai bune ho- tăriri, in cadrul acestor organisme, dar șl pe linia întăririi răspunderii fiecăruia In îndeplinirea neabătută a îndatoririlor ce-i revin, a sarcinilor ce i-au fost încredințate.Creșterea și întărirea răspunderii fiecărui om al muncii și a tuturor organismelor democratice în exercitarea conducerii colecMv»' reprezintă condiții indispensabile' pentru- ridicarea activității fiecărei unități și a întregii economii naționale la nivelul înaltelor exigențe ale dezvoltării intensive, ale noii revoluții teh- nico-științifice, pentru afirmarea spiritului revoluționar ca un factor ho- tăritor in realizarea, in toate planurile, a unei calități noi, superioare. Este, desigur, vorba nu de un spirit de răspundere formal, proclamat doar in ședințe, exprimat numai in vorbe bine meșteșugite, ci de o răspundere reală, de o afirmare eficientă a răspunderii colective și personale, de o înaltă conștiință revoluționară, patriotică în îndeplinirea tuturor sarcinilor ce revin fiecăruia și întregului colectiv. Semnificativă în acest sens este activitatea consiliului oamenilor muncii de la Combinatul pentru prelucrarea lemnului din Oradea, or

Oîntreprinderea pentru producerea legumelor din Pitești este tot mai solicitată atit în tară, cit si peste hotare pentru calitatea produselor sale. Aici se cultivă. în aere și solarii, in tot timpul anului. cantități însemnate de roșii, castraveți, gulii și alte legume. Acum se produc și 15 milioane de răsaduri pentru legumele ce se cultivă în grădinile județului. Elementul de noutate il reprezintă însă racordarea la circuitul productiv a unei moderne ciupercării. a doua din tară, dintr-un șir de 9 unități cu acest profil care se construiesc în această perioadă. Informații privind procesul de producție primim de la inginerii Radu Vitan, directorul întreprinderii, și Gheorghe Braniște, șeful de fermă. Noua unitate are o capacitate de 330 tone ciuperci, producerea acestora fiind eșalonată pe tot parcursul anului. Ea dispune de spatii și instalații moderne si de Înalt randament pentru realizarea compostului și micelului. elemente ce stau la baza procesului de producție. Ciupercile se realizează in zece celule, dotate cu 2 000 paturi germinative, la o

cinema
• De ce are vulpea coadă : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. VIC
TORIA (18 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Chirlța ta Iași : DOINA (16 35 38) — 
15; 17; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Aripi de zăpadă : DOINA — 9 ; 
u: 13
• Moromețll : TIMPURI NOI (15 6110)
— 9; 12; 15; 18
• Expediția : COTROCENI (81 68 88) — 
15; 17; 19, POPULAR (35 1517) — 15; 
17 ; 19
O Cine ești, călărețuleî: LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Substituirea : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11; 13; 17; 19
• Unde este un „nofelet* * 7 : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 10,45 ; 12,45 ; 
15; 17,15; 19,30
• Orice fată Iubește un băiat : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19 

Echipa masculină de handbal 
a României, calificată 

în prima grupă valorică 
a Campionatului mondialEchipa României și-a asigurat calificarea in prima grupă valorică a campionatului mondial, ce se va desfășura anul viitor in Cehoslovacia. In ultimele meciuri din cadrul grupelor semifinale ale Campionatului mondial masculin de handbal (grupa B) s-au înregistrat următoarele rezultate : la Strasbourg : România — Elveția 16—16 (6—9) ; R. F. Germania — Bulgaria 23—13 (10—5) ; Islanda — Olanda 31—17 (18—10 ; la Marsilia : Danemarca — Israel 32—17 (13—6) ; Spania — Cuba 28—20 (13—6) ; Polonia — Franța 27—24 (13—10).Selecționata României va lntîlni astăzi la Paris, in meci pentru locurile 3—4, echipa Spaniei, iar formațiile Poloniei și Islandei își vor disputa duminică finala competiției.FOTBAL. După meciul de fotbal Italia — Danemarca, partidă amicală disputată la Pisa și ciștigată de fotbaliștii italieni cu 1—0, comentatorii de specialitate au exprimat critici destul de severe față de evoluția ..Squadrei Azzunra". Astfel, cronicarul sportiv al ziarului „Corriere della Sera" notează : „Echipa italiană nu a avut o concepție clară de joc. Linia de mijloc, de la care așteptam mult, s-a comportat destul de slab, iar apărarea a fost nesigură". In schimb, într-o declarație făcută aceluiași ziar, antrenorul Azeglfo Vicini se declară în general mulțumit de jocul reprezentativei italiene. „A fost în definitiv o partidă de verificare în care am Încercat o anumită formulă de echipă. După ocaziile avute puteam ciștiga la un scor mai mare. Și apoi să nu uităm că echipa Danemarcei, cu jucători atletici, rapizi și foarte ambițioși, a opus o dirză rezistență."• La Guangzhou (R. P. Chineză), Jn meci pentru preliminariile Campionatului mondial de fotbal, selecționata R. P. Chineze a întrecut cu scorul de 2—0 (0—0) formația Bangladeshului. Golurile âu fost înscrise de Wang Baoshan (min. 51) și Mai Chao (min. 57).Mfo fiii . ?• ■ ’ i ' ’• Rezultate înregistrate In ultimele meciuri din grupele preliminare ale Campionatului mondial de fotbal pentru juniori, competiție ce se desfășoară în aceste zile în diferite orașe din Arabia Saudită : Nigeria — Cehoslovacia 1—1; Siria — Costa Riea 3—1 ; U.R.S.S. — Columbia 3—1; Brazilia — S.U.A. 3—1; R. D. Germană — Mali 3—0 ; Irak — Argentina 1—0.în sferturile de finală ale campionatului se vor disputa următoarele jocuri : U.R.S.S. — Nigeria ; Portugalia — Columbia ; Brazilia — Argentina și Irak — S.U.A.• într-o recentă statistică a federației engleze de fotbal se arată că în sezonul trecut peste 200 de arbitri au fost obiectul unor agresiuni din partea jucătorilor, in timpul desfășurării meciurilor pentru cele trei ligi ale campionatului national. Dintre arbitrii loviți, 10 au suferit răniri grave ce au necesitat internarea lor in spital, Uniunea arbitrilor de fotbal din Anglia a cerut ca pe viitor jucătorii care comit astfel de acte să fie suspendați pe viată.BASCHET. Rezultate înregistrate în turneul final al „Cupei campionilor europeni" la baschet masculin: Aris Salonic — Maccabi Tel Aviv 90—102 (46—52) ; CSP Limoges —Scavolini Pesaro 92—84 (45—46) ;BC Barcelona — ȚSKA Moscova 75—73 (40—36).în clasament, după 10 etape, conduce echipa BC Barcelona cu 19 puncte.

Constituie o apreciere generală — scrie revista — că secolul XX este un secol al progresului, dezvoltării. culturii și avansului civilizației. Dacă insă ținem seama de situația deosebit de grea in care se află aproape 500 milioane de oameni, aparținind a 20 000 de triburi distincte, atunci este un bun prilej să ne reconsiderăm 0- pinia că secolul în care trăim este un secol al luminii.Acest secol a fost martorul apariției unui mare număr de state, ca și al dezvoltării și folosirii armelor nucleare, chimice si convenționale. în acest secol, mai mult decit în altele, au avut loc tot mai numeroase acțiuni de genocid, et- nocid și de extincție a diferite triburi și grupuri etnice.în 1988, mai mult de 200 000 de Indigeni din întreaga lume au fost uciși, iar peste 2 milioane — despre care există date — au fost forțați să-și părăsească locurile de baștină.în continuare, publicația O.N.U. citează o serie de cazuri din Africa In care membrii, unor triburi sînt supuși represiunii. Este prezentată totodată situația dramatică a unor triburi din Amazonia, izgonite de aventurieri de tot soiul. Nu de mult, scrie revista. s-a descoperit aur Intr-o zonă populată de 10 000 membri ai tribului Yanomamo, unul din cele mal izolate grupuri de indigeni din această zonă. La sfîrșitul verii trecute, pămînturlle tribului Yanomamo au fost invadate de peste 30 000 de căutători de aur. F.U.N.A.I., a- genție guvernamentală braziliană

să Împletire cu cerințele generale ale societății. Nucleul convergenței lor il reprezintă Frontul Democrației și Unității Socialiste, expresie a unității în diversitate, sinteză organizational și funcțională a formelor obștești prin care oamenii muncii participă la conducerea societății.MARIA COROIAN : Participarea oamenilor muncii la conducerea unităților în care activează a devenit de mult în România un fapt existențial cotidian. Nu poate fi vorba nicicum de o exagerare atunci cind afirmăm că practic nu există in prezent in țara noastră nici o formă a acțiunii sociale căreia să-i lipsească clauza democrației. De jos pină sus, în structura statală, ca și în cea obștească, în toate domeniile economice, politice, culturale, absolut peste tot, prin diverse forme articulate într-un sistem unitar și coerent, se realizează cumulul de înțelepciune și voință, de acțiune ale celor ce sint stăpini adevărați ai țării, gospodarii de drept ai marii sale avuții.
gan în cadrul căruia conducerea șl răspunderea colectivă s-au împletit armonios șl permanent cu Înalta răspundere și dăruire in muncă ale fiecăruia din membrii săi. Tocmai a- ceastă puternică osmoză a asigurat depășirea unul serios impas survenit la un moment dat anul trecut in exportul unor proiuse și replierea cu succes, din mers, pe alte piețe, unele in premieră, ceea ce a asigurat, in cale din urmă, majorarea substanțială a volumului total al exportului. S-a putut trece obstacolul numai pentru că fiecare membru al C.O.M.-ului și-a făcut datoria cu maximă exigentă și inaltă răspundere, ei înșiși fiind stimulatorii energiilor creatoare ale colectivelor pe care le reprezentau in organul colectiv. Desigur, pentru promovarea unui ase- mensa stil de muncă eficient, cooperant în activitatea tuturor organelor de conducere colectivă din unitățile județului nostru pledăm prin acțiunile care le întreprinde consiliul județean de control muncitoresc al activității economico-sociale. Periodic — lunar, bilunar sau ori de cite ori este nevoie — realizăm analize In întreprinderi, împreună cu cadrele de conducere sau chiar cu toți membrii C.O.M., pe probleme dintre cele mai importante, cum ar fi realizarea planului de investiții la marile obiective, asigurarea bazei tehnico-materiale a unităților productive, derularea exportului —in cadrul cărora insistăm asupra modului în care fiecare factor de răspundere se achită de obligațiile ce-i cevin. Pe lingă temeinica cunoaștere a modului in care se desfășoară realizarea principalilor indicatori de plan în întreprinderile județului și acordarea unui ajutor cît mai operativ și substanțial întreprinderilor, socotim că pe această cale se realizează și o activizare permanentă 
a răspunderii personale, o mobilizare mai puternică a spiritului do șțng^- jare a cadrelor. Este aceasta <r modalitate de a tine mereu „în priză" răspunderea personală.DUMITRU BLAGA : Experiența a dovedit că pentru ca răspunderea colectivă șl personală să se manifeste în egală măsură este necesară asigurarea unor condiții. In primul rînd socotesc că este nevoie ca deciziile elaborate de organul colectiv de conducere să fie rodul participării active a tuturor membrilor colectivului respectiv. Promovarea largo a schimbului de opinii, exprimarea deschisă a punctelor de vedere se impun ca cerințe permanente. Un program de activitate, un complex de măsuri, discutate șl aprobate de consiliul oamenilor muncii, nu pot angaja in mod real și eficient răspunderea colectivă și, implicit, pe cea personală decit în măsura în care fie

La întreprinderea de producere a legumelor din Pitești

inițiativă de buni gospodari

temperatură de 15—20 grade, durata ciclului de producție fiind de 75 zile. Practic, pe un metru pătrat de celulă se realizează 15 kg de ciuperci, ceea ce pune în evidentă caracterul intensiv al producției. Cultura de ciuperci, pre
• O farsă pentru cuscru : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Sora 13: 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 mititel : SALA MICA A 
PALATULUI — 14.30; 17; 19,30, LIRA 
(31 71 71) : — 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, mart actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15,13; 17,30 
19,45

teatre
• Teatru! Național (14 71 71, sala Ma
re) : Nu se știe niciodată — 18 : (sa
la Amfiteatru) : Vassa Jeleznova —
18 ; (sala Atelier) : Intre patru ochi 
— 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Horia Andreescu. 
Solist : ștefan Ruha — 18 

care membru al colectivului este convins de utilitatea și justețea acestor decizii, de dimensiunea efortului material. financiar și uman pe care îl implică realizarea lor. de răspunderea pe care și-o asumă, votind pentru adoptarea măsurilor propuse. Pro- cedind astfel socotesc că se realizează creșterea responsabilității individuale. responsabilitate ce presupune asumarea deliberată șî din convingere a îndatoririlor, inițiativă proprie și un aport sporit, dincolo de obligațiile ce decurg din norme si regulamente.Afirmarea plenară a responsabilității individuale a fiecărui om al muncii din întreprinderea noastră ne este necesară în această etapă ca aerul și ca apa, pentru că avem datoria expresă să traducem neintirziat în viată indicația dată colectivului nostru de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei sale de lucru în întreprinderea noastră in luna iunie 1987 privid ridicarea mai accentuată a nivelului tehnic al produselor și modernizarea proceselor de fabricație. în prezent, 87 la sută din produsele noastre se situsază la nivel mondial. Numai anul trecut au fost omologate trei noi tipuri de centre de prelucrare și prototipul unui nou tip Ie celule flexibile. care au fost expuse la T.I.B. ’88, Dar mai avem multe de făcut pentru a putea spune că am realizat obiectivul stabilit de Congresul al XIII- lea în ce privește ridicarea nivelului tehnic al produselor.Acționind cu devotament șt hotă- rîre în tripla lor calitate de proprietari, producători șl beneficiari, oamenii muncii dm întreprinderea noastră au reușit ca în anul 1988 să se Încadreze sub nivelul planificat al cheltuielilor totale și materiale, depășind cu peste 22 la sută volumul beneficiului planificat. Dar bătălia pentșu înalta tehnicitate și eficiența superioară trebuie dusă cu și mai mars energie in acest an. De aici decurg și răspunderi mai mari pentru noi toți, cei ce facem parte din organul de conducere colectivă a întreprinderii.TRAIAN COSTEA : Eu sînt muncitor lăcătuș in secția de montaj, sectie-cheie a întreprinderii „înfrățirea", si membru al consiliului oamenilor muncți. în calitatea pe care o dețin, m-am convins că pentru a- firmarea deplină a răspunderii colective și a răspunderii personale este necesar, totodată, ca fiecare om al muncii să se identifice plenar cu interesele majore ale colectivului din care face parte și să adere Ia cauza obiectivelor care stau in fața între- frinderii intr-un moment sau altul, n acest domeniu, al conștientizării tuturor membrilor colectivului în mijlocul căruia muncesc, ai motivării adinei a tuturor acțiunilor șl exigentelor ce stau in fata întreprinderii noastre, socotesc că avem noi. membrii C.O.M.-ului. datorit exprese. Avem datoria, și in acest sens mă străduiesc să acționez, pentru ca deciziile C.O.M.-ului să fie nu numai prompt cunoscute de membrii secției, ci și prezentate acestora cu o motivație umană, și de ce nu chiar afectivă. Sint convins că claritatea scopului oricărui demers In activitatea de conducere, este esențială pen- ftlț %Șrantarea ffriei participări .plenare a colectivului lâ atingerea lui.DUMITRU BLAGA Trebuie să adaus la cele spuse mai înainte de tovarășul meu de muncă si faptul că nu există ședință a C.O.M.-ului în care să nu li se solicite punctul de vedere absolut tuturor membrilor săi. ca a- ceștia să nu „omită" în vreun fel a înfățișa organului de conducere colectivă problemele cu care se confruntă secțiile, compartimentele, atelierele în care aceștia lucrează, modul in care au fost duse la îndeplinire sarcinile primite din partea C.O.M.-ului.Partea a doua a dezbaterii va fi puhlicată într-un număr viitor al ziarului.
Dezbatere organizată de 
Ioan ERBSAN 
Ioan LAZA

cizează specialiștii, este însă foarte pretențioasă și impune respectarea strictă a condițiilor prescrise de tehnologie. Lucru pe care oamenii muncii de aici il fac cu pasiune și competentă. (Gheorghe Cirstea).
• Opera Română (13 18 57) : Nabucco 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Li
liacul — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) 1 Cameriste
le — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bă- 
trina și hoțul — 19
O Teatrul de comedie (16 64 60) ; Cind 
comedia era rege — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unul Îndră
gostit — 18 ; (sala Studio) : Acești 
Îngeri triști — 17,30
• Teatrul Glulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Regele Lear — 18 ; (sala
Glulești, 18 04 85) : Așteptam pe altci
neva — 18
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy. 15 56 78) : Belmondo 
al ll-Iea — 18 ; (sala victoria, 50 58 65): 
Cavalcada rlsului — 18
O Teatrul „Ion Creangă” (50 26 55) : 
Romanțioșii — 9
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77, sala 
Victoria) : Vlntură lume — 11
• Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 15,30 ; 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Mobilă șl durere — 18,30

CONSTANȚA :
Apartamente noi la sateîn comuna Agigea, situată pe malul Canaluluj Dunăre—Marea Neagră, patru noi blocuri se află in stadiu de finisare. Prin noua lor arhitectură, ele se încadrează armonios în celelalte noi construcții care te întîmpină pe șoseaua Constanța—Mangalia. La Ostrov a început construcția unui complex care va însuma aproape 100 de apartamente. Și zestrea edilitară a comunei Negru Vodă se va îmbogăți anul acesta cu alte peste 30 de apartamente ce se vor adăuga celor 309 construite pină în prezent. în alte localități — Cogealac, Valu lui Traian, Basarabi — se desfășoară ample acțiuni de gospodărire și înfrumusețare. (Lucian Cristea).

Informații sportive

„DEVELOPMENT FORUM" — revistă editată de Departamentul pentru informații al O.N.U. — publică in numărul pe ianuarie-februarie 1989 un amplu articol consacrat „populațiilor Indigene in lumea modernă". Articolul este semnat de Jason Clay, antropolog, director de cercetări la organizația „Cultural Survival".

Plenara Comitetului National 
pentru Apărarea PăciiVineri a avut loc In Capitală plenara Comitetului Național pentru Apărarea Păcii. A fost dezbătut Raportul privind activitatea comitetului pe anul 1988 și s-a adoptat planul pe anul in curs.în încheiere, participants la plenară au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o telegramă în care se spune : Animați de cele mai alese sentimente de dragoste, de profundă stimă și inaltă prețuire, vă aducem un vibrant omagiu pentru neobosita activitate desfășurată in fruntea partidului și statului, pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele poporului și înflorirea continuă a

PROPRIETATEA SOCIALISTĂ(Urmare din pag. I) ția socialismului în România, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. arăta că : „Viața, realitatea demonstrează cu putere superioritatea agriculturii socialiste, forța creatoare a țărănimii noastre cooperatiste, a tuturor oamenilor muncii de la sate, adevărații realizatori ai marilor succese din agricultură. Acum putem șă afirmăm cu toată fermitatea că numai calea socialistă a agriculturii, in forma proprietății de stat sau cooperatiste — care se completează în mod armonios — poate asigura progresul neîntrerupt și rapid al agriculturii".Proprietatea socialistă a cuprins o proporție covîrșitoare a terenului agricol, precum și toate tractoarele, mașinile și uneltele agricole complexe. Din cele peste 15 milioane hectare teren agricol, aproape 4.5 milioane hectare au devenit proprietate socialistă de stat (din care aproape 2,1 milioane hectare aparțin întreprinderilor agricole de stat), iar peste 9,1 milioane hectare sînt proprietate socialistă cooperatistă (din care peste 920 mii hectare sînt terenuri date în folosință personală membrilor cooperatori). De reținut e faptul că. pentru Partidul Comunist Român, crearea proprietății socialiste in agricultură nu a avut un caracter dogmatic. Se știe că legea superiorității marii producții in agricultură este valabilă cu anumite res- stricții, fără de care marea producție nu-și poate dovedi viabilitatea. De aceea, în zonele de munte, cu terenuri fărimițate și greu accesibile mijloacelor de muncă mecanizate, terenul agricol nu a fost coopera- tivizat. ci lăsat in proprietatea particulară a gospodăriilor individuale, care pot înființa insă diferite asociații de producție. Interzicerea vînzării si cumpărării de pămint. precum și a folosirii muncii străine in condițiile in care nu numai in ramurile de activitate aflate în a- monte și în aval de agricultură domină relațiile de producție socialiste (care au un caracter predominant și în agricultură) schimbă caracterul social-economic al aeestor gospodării individuale, care, sub controlul, îndrumarea și ajutorul statului so- cialist, se încadrează in procqsul general de de dezvoltare a economiei naționale socialiste.Făurirea proprietății socialiste — de st'at și cooperatiste — a deschis larg drumul modernizării agriculturii. prin înfăptuirea unor mari transformări tehnico-organizatorice, in scopul punerii de acord a caracterului nou al relațiilor de producție socialiste eu gradul de dezvoltare a forțelor de producție din a- ceastă principală ramură a economiei naționale. Desigur că o agricultură avansată din punct de vedere social, al relațiilor de producție, trebuie să fie capabilă de competitivitate din punct de vedere tehnic și economic cu agricultura din țările capitaliste dezvoltate. Socialismului, inclusiv în agricultură, îi revine sarcina istorică de a-și demonstra superioritatea in întrecerea pașnică cu capitalismul. Este clar că realizarea acestui obiectiv, ținînd seama mai ales de nivelul de dezvoltare la care se afla agricultura României acum patru decenii, necesita o durată foarte îndelungată, A aștepta concentrarea proprietății pe măsura dezvoltării forțelor de pro
vremea

Prognoza meteo pentru intervalul 25 
februarie, ora 20 — 28 februarie, ora 
20. In țară : vremea va fi caldă și In 
generai instabilă, iar cerul temporar 
noros. Precipitații, mai ales sub for

Însărcinată cu protecția indienilor, estimează că de atunci un băștinaș pe zi a fost ucis din cauza violentelor provocate de noii veniți. Dar și mai mulți băștinași mor ca ur
DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

„DEVELOPMENT FORUM":

„Aborigenii
în lumea moderna"

mare a bolilor aduse de intruși, între timp nu s-a făcut nimic nici pentru îndepărtarea intrușilor, nici pentru apărarea indigenilor.Grupurile tribale trăiesc, de obicei, In cele mal izolate și îndepărtate zone. Se intimplă uneori ca în aceste zone să se afle valoroase resurse minerale șl de altă natură. După cel de-al doilea război mondial, cind omenirea a devenit conștientă de limitele resurselor Terrei. a Început, asaltul final asupra zonelor și resurselor in care trăiesc grupurile tribale.De decenii, aceste triburi au fost in permanență „împinse" spre regiunile cele mai îndepărtate. Acum insă au ajuns „la capăt", așa incit se văd nevoite să ia poziție împotriva asaltului. într-un număr 

patriei noastre socialiste, pentru contribuția importantă la edificarea unei lumi a păcii, înțelegerii și colaborării intre națiuni. Strălucitele dumneavoastră inițiative și acțiuni pe pian mondial, care se bucură de un larg ecou internațional, v-au consacrat ca Erou al Păcii.Ne angajăm, intr-un singur glas cu întregul popor, să acționăm cu dăruiro și abnegație pentru infăptuirea neabătută a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru progresul neîntrerupt ai României socialiste, pentru înaintarea fermă a scumpei noastre patrii pe calea socialismului și comunismului.

ducție pe baza proprietății particulare și a trece numai după aceea la socializare este — așa cum o arată experiența trecută și prezentă — o cale lungă, necesitînd o îndelungată perioadă de timp, pentru crearea unor unități agricole viabile și. puternice. Ca reprezentant al intereselor întregului popor. Partidul Comunist Român nu putea alege și n-a ales această cale. Pe baza a- nalizei dialectice dintre forțele și relațiile de producție, el a trecut la instaurarea unor noi relații de producție (bazate pe proprietatea socialistă). care să deschidă cimp liber dezvoltării nestingherite a forțelor de producție. Justețea acestei strategii in dezvoltarea agriculturii românești este atestată de realizările în modernizarea tehnică a agriculturii, în dezvoltarea ne cale intensivă a proprietății socialiste, care au permis trecerea la un nou stadiu de dezvoltare, devenit cunoscut sub denumirea de „noua revoluție a- grară".De altfel. încă la plenara din 3—5 martie s-a subliniat legătura dintre cooperativizare și trecerea de la agricultura extensivă la cea intensivă. Această strategie de dezvoltare a fost suținută apoi prin» tr-o fermă politică de investiții, pe baza căreia a sporit considerabil proprietatea socialistă, reprezentată prin fondurile fixe. Astfel, dacă în cincinalul 1951.—1955. agricultura a beneficiat de un volum de investiții de 5 759 milioane lei, în cincinalul 1981—1985, acește investiții s-au ridicat la 174 801 milioane lei, urmînd ca In actualul cincinal agricultura să beneficieze de peste 190 miliarde lei pentru dezvoltarea forței sale productive. Atenția a- cordată dezvoltării mai rapide a forțelor de producție ale agriculturii ește atestată și de evoluția ponderii care revine agriculturii in totalul investițiilor : 10,6 la sută în 1950, 16.7 la sută in 1987. Ca urmare, in 1987 agricultura dispunea de fonduri fixe (in valoare completă de inventar) de peste 6 or! mai mari față de cele existente in 1965.Fără existenta proprietății socialiste asupra principalului mijloc de producție din agricultură nu ar fi foste posibilă trecerea la ‘ infăptuirea programului național pentru a- sigurarea ; unor producții sigure șl stabile. Pentru a putea avea o imagine cît mai apropiată asupra e- fortului pe care îl face statul nostru pentru realizarea acestui program este suficient să arătăm că numai în anul 1988 s-au executat lucrări de amenajări pentru. irigații, in sisteme mari și locale, pe o suprafață de 380,3 mii hectare (inclusiv 205,0 mii hectare cu lucrări terminate și în stadii avansate și care urmează a fi puse în funcțiune în primăvara anului 1989), astfel incit suprafața totală amenajată se ridică la 3 750 mii hectare, în același an. prin extinderea suprafeței desecate cu 144,5 mii hectare s-a ajuns la o suprafață totală de 3 404,0 mii hectare, iar prin extinderea celei pe care s-au efectuat lucrări de combatere a eroziunii solului cu 141,7 mii hectare s-a ajuns la o suprafață totală de 2 490,5 mii hectare.Rezultatele In producție obținute in anul 1988 în unitățile agricole de stat și cooperatiste se înscriu pe o linie ascendentă, demonstrind cu putere superioritatea agriculturii
mă de ploaie, care vor avea și carac
ter de aversă, vor cădea pe arii rela
tiv extinse la început, mal ales in ves
tul, centrul și nordul țării, apoi în sud 
și sud-est. Pe alocuri, cantitățile de 
apă pot atinge și depăși 15 litri pe me
trul pătrat In 24 ore. Vlntul va pre
zenta intensificări in estul țării și la 
munte. Temperatura va înregistra o 
scădere ușoară spre sfirșltul Intervalu

din ce în ce mai mare, indigenii din grupurile tribale își apără cu dirzenie dreptul de a-și exercita controlul asupra propriilor destine*  în unele cazuri, această apărare se desfășoară în cadrul sistemului legal existent in tară ; în alte cazuri insă, ei se ridică cu arma în mină. $i, ca urmare, suportă consecințele.Aceasta este, de altfel, originea

a mai bine de 80 la sută din conflictele armate existente azâ in lume. După cel de-al doilea război mondial, aceste conflicte au dus la dispariția a cel puțin 5 milioane de oameni, in cea mai mare parte civili din triburile indigene. Totodată, asemenea conflicte au renrezentat șl cauza principală a creșterii, cu 10 'milioane, a numărului refugiaților din lume.Dar suferințele membrilor a- cestor triburi sint și de altă natură. ca urmare a devastării și exploatării nemiloase a zonelor in care trăiesc. în insula Borneo, mai mulți reprezentanți ai unui trib au fost închiși pentru că au căutat să împiedice devastarea pămintului lor de diverse firme.Deosebit de important este să se

Cronica zileCu prilejul celei de-a 25-a ai versări a publicării „Tezelor cu p vire la problemele politicii rurale Republica Populară Democrată C reeană", elaborate de tovarășul K Ir Sen, secretar general al Cornii tului Central al Partidului Mun din Coreea, președintele R.P.D. C reene, însărcinatul cu afaceri ad-i terim al R.P.D. Coreene la Buc rești, Zu Ian Cian, a organizat, < neri după-amiază, la sediul ami sadei, o gală de film, urmată un cocteil.Au participat activiști de partid de stat, reprezentanți ai unor ar? nizații de masă și obștești, ziariț (Agerpri 

noastre socialiste, capacitatea tăi nimii. â tuturor oamenilor mun din această ramură de a obține de an recolte tot mai bogate, ro damente superioare.Existenta marii proprietăți soc: liste in agricultura României fax rlzează și aplicarea pe scară Iar a celor mai recente cuceriri ; științei. în concordanță cu obiec vele noii revoluții agrare, cercei rea și ingineria tehnologică au < un sprijin mai susținut agriculi rii prin crearea și introducerea cultura mare a unor noi soiuri plante de mare randament, pi îmbunătățirea raselor de anima Totodată, cercetarea a elaborat s Iuții, pentru gospodărirea ration; și creșterea fertilității pămintul pentru perfectionarea sistemului mașini agricole.Pe baza acestor realizări în nr dernizarea tehnică a agriculturii, anul 1988 — potrivit Comunicai lui cu privire la îndenlinirea p: nului national unic de dezvolți econom ico-socială a R. S. Romăi pe anul 1988 — peste 250 unități gricole de stat și cooperatiste realizat recolte record de pe 8 000 kg grîu și orz și de pes 20 000 kg porumb știuleti la he tar ; recolte mari s-au obținut i unele unități și la alte cultu precum și în zootehnie. Ca u mare a creșterii producției agric le vegetale și animale, unitățile gricole socialiste au livrat la fond centralizat al statului și la cel i autoaprovizionare locală în 1988 ca tități mai mari decit în 1987, a la principalele produse agricole v getale, cît și animale;Dezvoltarea puternică Pe care cunosc forțele de producție din gricultura socialistă a României impus adoptarea unor noi fort organizatorice, de integrare socit economică in domeniul products agricole. Prin extinderea coopera în domeniul producției, aprovizion Fii și desfacerii, au luat ființă as. clațiile economice intercooperatis' precum șl asociațiile dintre coop rativele agricole de producție unități de -stat sau ale cooperat' de consum. Conducerea activită de integrare socială în domeni producției agricolă1 în profil tei toriaj (în raza, de activitate a ur stațiuni pentru mecanizarea agi culturii)-, a. fost, încredințată cons Iiilor unice agroindustriale de st și cooperatiste, care coordonea: activitatea de producție a tutur unităților agricole, cercetare si îi vățămipt agricol din teritoriul re pectlv. în aceste condiții nu num că se extinde sfera de cuprinde a proprietății de stat și cooperați te. dar se realizează și o conlucr re fructuoasă Intre aceeta două fo me de proprietate socialistă, în v derea progresului general al agr culturii și al întregii economii n; ționale.Perfecționarea mal departe a r lațiilor dintre stat și unitățile agr cole socialiste, dintre unitățile ; gricole cooperatiste și membrii c operatori, precum și dintre membi cooperatori va scoate la iveală n rezerve de întărire a proprietă socialiste în agricultură, pentru d monstrarea pe mai departe a si periorității ei sociale si economice.
Prof. univ. dr. 
Oprea PARPALĂ

lui. Minimele vor fi cuprinse, în g 
neral, între zero șl 10 grade, iar ma> 
mele Intre 4 și 14 grade, mai ridica 
la început. In București : vremea 
fi caldă șl în general instabilă, iar c 
rul partial noros. Temporar va plot 
Vintul va sufla slab pină la moder; 
Temperaturile minime vor oscila înt 
zero si 4 grade, iar cele maxime Înt 
7 șl 11 grade.

protejeze citeva din mediile care pot influenta însăși evoluția climatului planetei sau menținerea unor resurse naturale ale Terrei, cum ar fi pădurile tropicale, zonele de tundră, recifurile etc. De aceea este nevoie de existenta unor programe concrete de ajutorare a acestor populații tribale. Un exemplu este cei al indienilor Iluichol din Mexic. O serie de suprafețe de pădure din zona tribului au fost cencesionate diverselor companii. Monopolurile insă, cău- tind să obțină venituri tot mai mari, tăiau nu numai cei mai buni și mai sănătoși arbori din pădurile concesionate, dar și arborii din zonele care nu- Ie erau concesionate. în aceste împrejurări. Indienii Huichol. ajutați de organizația „Cultural Survival", au preluat operațiile de tăiere a lemnului și au construit in trei sate ateliere de prelucrare a lemnului. în acest fel s-au creat nqi locuri de muncă, iar oamenii au învățat meserii noi. Se apreciază că, în prezent, veniturile obținute de pe fiecare arbore tăiat sint de 300 de ori mal mari decit înainte. în plus, prin acțiunea lor au contribuit la reducerea și apoi la oprirea procesului de despădurire. Prin tăieri selective. în primul rînd a arborilor „cu defecte" sau a celor atinși de diverse boli, prin încurajarea și intensificarea plantărilor de noi arbori, ei contribuie la procesul de reîmpădurire.Fără îndoială — conchide „Development ForUm" — în următoarele decenii va fi decisă soarta tuturor populațiilor tribale care mai există și a valoroaselor lor cunoștințe privind natura Înconjurătoare. Secolul XX poate să rămină în memorie fie ca un secol al genocidului. fie ca un secol in care popoarele lumii au învățat să trăiască împreună.



în favoarea unor noi pași 
pe calea dezarmării nucleareBE&LIN 24 (Agerpres). — Erich Honeaker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, s-a declarat împotriva modernizării armelor nucleare tactice ale N.A.T.O., subliniind că este necesar ca aceste arme din Europa să fie incluse in procesul de dezarmare. In cursul unei întrevederi avute la Berlin cu Lothar Spaeth, prim-ministru al landului Baden Wiirtemberg, din R. F. Germania, Erich Honecker a subliniat că se pronunță împotriva prezentei unor arme nucleare pe pă- jnînt german și a reafirmat că la ora actuală se impune realizarea unei securități reciproce între alianțele militare, și nu menținerea descurajării nucleare.BONN 24 (Agerpres). — în cadrul unei moțiuni prezentate în Bundestag, fracțiunea Partidului Social- Demoarat a cerut ca Guvernul R.F.G. să respingă orice fel de tentative de modernizare a rachetelor nucleare, precum și amplasarea unor noi arme nucleare pe teritoriul tării și să se pronunțe pentru „cea de a treia opțiune zero". Guvernul R.F.G., se arată în moțiune, ar trebui ca la următoarea reuniune la nivel înalt a N.A.T.O. să prezinte o concepție proprie de dezarmare.

susținînd ideea continuării dezarmării în domeniile rachetelor nucleare.HAGA 24 (Agerpres). — Partidul Muncii din Olanda se pronunță împotriva planurilor N.A.T.O. de modernizare a armelor nucleare tactice, pentru evacuarea completă din Europa a tuturor armelor nucleare — a declarat în parlamentul țării Abraham Stemerdink, fost ministru al apărării. Vorbitorul — relatează agenția T.A.S.S. — s-a pronunțat, totodată, pentru înghețarea bugetului militar al Olandei. Propunerea fostului ministru olandez al apărării a fost susținută de deputați din partea Partidului Democrații ’66, care au declarat că înghețarea bugetului Ministerului Apărării al Olandei ar constitui un pas în în- tîmpinarea inițiativelor statelor participante la Tratatul de la Varșovia.MADRID 24 (Agerpres). — în programul adoptat de Partidul Ecologiș- tilor din Spania, în perspectiva alegerilor in parlamentul (vest-) european. alegătorii sînt chemați să-și dea votul pentru pace. împotriva alianțelor militare, pentru viață. De asemenea, programul se pronunță pentru destindere în relațiile Est- Vest, pentru dezarmare. în primul rind pentru lichidarea deplină a armelor nucleare, precum și pentru reducerea armelor clasice.
Sînt necesare măsuri de preîntîmpinare

a extinderii cursei înarmărilor in spațiul cosmicGENEVA 24 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor Conferinței pentru dezarmare de la Geneva, reprezentanții unor țări participante au cerut reluarea negocierilor cu privire la interzicerea experiențelor nucleare și ajungerea cit mal urgentă la un
consens cu privire la crearea în cadrul conferinței a unui comitet care să se ocupe de această problemă, informează agenția A.D.N. Ei s-au pronunțat, de asemenea, pentru măsuri care să împiedice extinderea cursei înarmărilor în spațiul cosmic.

Reuniunea Comisiei mixte de supraveghere
a reglementării situației din Africa de sud-vest

Funeraliile împăratului HirohitoTOKIO 24 (Agerpres). — în dimineața zilei de vineri, la Tokio au avut loc funeraliile de stat ale împăratului Hirohito al Japoniei.Cortegiul funerar a străbătut străzile capitalei pînă la Grădinile naționale Shinjuku Gyoen, unde a avut loc ceremonia de doliu.Au fost de față noul împărat al Japoniei, Akihito, precum și principalele personalități politice, legislative și judiciare din țară, care au adus un ultim omagiu fostului suve

ran. Apoi, sicriul purtînd corpul defunctului a fost depus la Mausoleul Imperial Musashi.La funeralii au luat parte, de asemenea, reprezentanții oficiali ai unui mare număr de state.Din partea țării noastre, In calitate de reprezentant personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a participat tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat.
ORIENTUL MIJLOCIU
• Pentru convocarea unei conferințe internaționale consacrate 
realizării păcii in regiune • Convorbirile președintelui Comitetului 

Executiv al O.E.P. la Cairo

Direcții ale politicii externe 
In dezbaterea guvernului 

cehoslovacPRAGA 24 (Agerpres). — La Pra- ga a avut loc o ședință a Guvernului R.S. Cehoslovace. Au fost e- xaminate direcțiile politicii externe cehoslovace in perioada premergătoare celui de-al XVIII-lea Congres al P.C.C., transmite agenția C.T.K. S-a arătat că la baza activității pe plan extern a Cehoslovaciei va sta amplificarea colaborării și prieteniei cu țările socialiste. Cehoslovacia va dezvolta, de asemenea, relații de colaborare cu țările în curs de dezvoltare. cu țările capitaliste dezvoltate. pe baze reciproc avantajoase și respectî.ndu-se principiile neamestecului în treburile interne.

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI KUWEIT

Alteței Sale
ȘEIC JABER AL AHMAD AL JABER AL SABAH

Emirul Statului KuweitAniversarea Zilei naționale a Statului Kuweit îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres pentru poporul kuweitian prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ

LUANDA 24 (Agerpres). — Reprezentanții Angolei, Cubei și Africii de Sud s-au reunit, joi, la Luanda, in cadrul sesiunii Comisiei mixte de supraveghere a reglementării situației în Africa de sud-vest. La lucrări iau parte, în calitate de observatori, reprezentanți ai U.R.S.S. și S.U.A.

Comisia a fost creată în conformitate cu prevederile protocolului de la Brazzaville, semnat de cele trei țări, în decembrie anul trecut, sarcina sa constînd — după cum menționează agenția T.A.S.S. — în accelerarea procesului de reglementare a problemelor divergente, legate de interpretarea și punerea în aplicare a acordului tripartit.
Țările latino-americane se pronunță pentru un dialog 

politic cu creditorii în problema datoriei externeCARACAS 24 (Agerpres). — Statele Unite trebuie „să stabilească o politică mai pozitivă față de țările Americii Latine și caraibiqne". a declarat Carlos Perez del Castillo, secretarul permanent al S.E.L.A. (Sistemul Economic Latino-American), la încheierea lucrărilor unei reuniuni dfț experti, desfășurată la Cgracas^, pentru a analiza situația economica clin regiune în . perspectiva unor noi strategii in acest domeniu.Expertei latino-americani au relevat. totodată, necesitatea de a se stabili -un dialog politic» cu S.U.A. și cu C.E.E. cu privire, în principal, la datoria externă, democrație, dezvoltare și traficul de droguri pe baza respectării principiului suveranității naționale, neamestecului in problemele interne și autodeterminării". transmite agenția Efe.

ADDIS ABEBA 24 (Agerpres). — Consiliul ministerial al Organizației Unității Africane (O.U.A.). întrunit în sesiune la Addis Abeba, a decis organizarea, la mijlocul lunii octombrie a acestui an, la Cairo, a unei reuniuni internaționale, care să examineze, sub multiple aspecte, problema datoriei externe a țărilor africane, care a atins nivelul de 
Z;îO miliarde dolari.Acțiunea, care se înscrie pe linia unei decizii anterioare adoptate de Conferința la nivel înalt a O.U.A. din 1987. are ca obiectiv soluționarea. prin dialogul dintre debitori și creditori, a crizei datoriilor, care are implicații grave asupra dezvoltării economice și a ameliorării nivelului de trai al popoarelor de pe continent.

TOKIO 24 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a subliniat, într-un interviu acordat televiziunii franceze la Tokio, importanța convocării unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu. Arătind că toate statele sînt de acord cu organizarea acestei conferințe, cu excepția primului-mi- nistru israelian Yitzhak Shamir, Mubarak a spus că nu există nici un motiv ca Israelul să manifeste temeri față de o asemenea conferință, întrucît aceasta ar duce la negocieri directe între părțile implicate — relatează agențiile MENA și Kyodo.CAIRO 24 (Agerpres). — Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat, aflat la Cairo, a avut convorbiri cu vicepremierul și ministrul de externe al Egiptului, Esmat Abdel Meguid. în timpul întrevederii au fost examinate ultimele evoluții pe plan palestinian și arab, eforturile întreprinse pentru promovarea procesului de pace

în Orientul Mijlociu și pregătirile în vederea unei conferințe internaționale consacrate păcii în zonă. Au fost trecute in revistă și rezultatele ultimelor contacte diplomatice a- vute la Cairo, transmite agenția MENA.în cadrul unei conferințe de presă. Yasser Arafat a arătat că orientarea spte pace a O.E.P. are un caracter strategic și nu constituie doar o tactică — informează agenția M.E.N. El a subliniat că acum există un prilej istoric de a se realiza pacea în regiune și a cerut tuturor israelienilor să răspundă inițiativei palestiniene și să nu piardă această șansă. Y. Arafat a arătat. de asemenea, că dialogul pa- lestiniano-american continuă, iar partea palestiniană informează permanent S.U.A. asupra punctelor sale de vedere. El și-a exprimat speranța că în curînd vor putea fi în- treprinși pași concreți in direcția convocării unei conferințe internaționale consacrate Orientului Mijlociu.

Demersuri în vederea 
normalizării relațiilor 

dintre China și IndoneziaTOKIO 24 (Agerpres). — Președintele Indoneziei. Suharto, l-a primit, la Tokio, pe ministrul afacerilor externe al Chinei, Qian Qichen. Cu acest prilej s-a convenit să se acționeze în vederea normalizării relațiilor chino-indoneziene, — relatează agenția China Nouă, preci- zînd că aceasta este prima întîlnire directă la asemenea nivel intre China și Indonezia, după ruperea, in 1967, a relațiilor diplomatice dintre cele două țări.

Primul-ministru alRepublicii SocialisteConstantin Dăscălescu, telegramă primului-ministru al Statului Kuweit, șeicul Saad Al
Guvernului România, a trimis o Abdullah AI Salem Al Sabah, cu prilejul Zilei naționale, prin care îi adresează felicitări și cele mai bune urări.

Evoluția situației din AfganistanKABUL 24 (Agerpres). — Organele de securitate din Afganistan au desfășurat operațiuni de neutralizare a unor grupuri teroriste care au pătruns în capitala afgană — informează agenția Bakhtar, citată de T.A.S.S. Au fost arestați membri ai unei organizații ilegale și a fost capturat un
depozit de armament al opoziției.Pe de altă parte, formațiuni ale opoziției intransigente au deschis focul asupra unor posturi ale trupelor guvernamentale și a unor localități din provinciile Kandahar, Herat și Nangarhar. S-au înregistrat morți și răniți..

Țările occidentale confruntate 
cu inflația și șomajulWASHINGTON 24 (Agerpres). — Potrivit datelor publicate la Washington de Ministerul Muncii, indicele prețurilor de consum în Statele Unite a sporit în ianuarie cu 0,7 la sută, cea mai mare creștere lunară din 1987. Se precizează că s-au produs majorări de prețuri peste această medie la produsele alimentare și combustibilul pentru autovehicule.Marea majoritate a economiștilor americani apreciază, după analizarea acestor date, că, în cazul în care tendința de creștere a .prețurilor șe va menține. Statele Unite vor cu- npașțe în 1989 o rată . a. inflației de aproximativ 7,2 la sută, cu mult peste nivelul de 4,4 Ia sută înregistrat în 1988.PARIS 24 (Agerpres). — Italia ar trebuie să-și reducă deficitul bugetar, se arată într-un raport al Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.) dat publicității la Paris. Potrivit raportului, Italia se confruntă cu perico

lul creșterii inflației și deficitului comercial. Potrivit raportului, în perioada 1989—1990 pentru Italia se prevede o încetinire a ratei de creștere economică. în cazul că se vor realiza aceste previziuni, presiunea inflaționistă va fi atenuată, însă deficitul balanței de plăți va spori de la aproximativ patru miliarde dolari, cit a fost în 1988, la șase miliarde in 1990.BONN 24 (Agerpres). •— Peste 5 000 de cadre didactice din 200 de școli au participat la greve și de- rpppstrații în localitățile Brema și Bremenhaven, cerînd mal multe locuri de muncă, precum și îmbunătățirea condițiilor lor de muncă șl de viață. Ei s-au pronunțat împotriva majorării taxelor, precum și pentru reîncadrarea unul număr de 200 cadre didactice. în landul Hes- sa s-a organizat, de asemenea, o acțiune de protest pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale celor 45 000 de cadre didactice.

NICARAGUA

Reluarea dialogului 
dintre guvern 

și partidele politiceMANAGUA 24 (Agerpres). — în baza acordurilor convenite recent la cel mai înalt nivel, la Costa del Sol, în Salvador, guvernul nicaraguan a reluat dialogul național cu partidele politice din țară, transmite agenția T.A.S.S. Acest dialog a fost întrerupt în luna aprilie anul trecut, datorită retragerii unor forțe de opoziție din Nicaragua, care au pretextat că nu sînt create toate condițiile pentru desfășurarea unor asemenea tratative. «într-un comunicat dat publicității Ia Managua, Direcțiunea Națională a Frontului Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.) din Nicaragua — de guvernămînt — s-a pronunțat pentru respectarea întru totul a acordurilor convenite recent de către președinții țărilor centroamericane în sensul de a se iniția acțiuni concrete pe plan intern pentru realizarea reconcilierii naționale.
AUSTRIA : Proteste 
față de activitatea 

provocatoare 
a elementelor neonaziste ._, W*NA  ^4,.(4aeț'pres). — în cadrul unei conferințe de presă, reprezentanți ai organizațiilor antinaziste din Austria au cerut să se pună capăt activității provocatoare ale neonaziștilor austrieci. Guvernul austriac. au spus vorbitorii, nu mai trebuie să tolereze funcționarea in centrul Vienei a sediului Partidului Național Democrat de orientare neonazistă. în condițiile în care acest partid a fost interzis.
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Neoprotecționismul- factor de 
a inechităților dinComerțul mondial este confruntat cu o situație paradoxală : în timp ce in vorbe țările capitaliste dezvoltate se pronunță pentru liberalizarea schimburilor, în fapte nu numai că nu reduc obstacolele existente, ci ridică altele noi. O asemenea atitudine duplicitară sporește tensiunile în relațiile economice dintre state și împinge conflictele comerciale spre praguri tot mai înalte. De altfel. în ultimii ani, s-a accentuat continuu criza sistemului comercial internațional, care, după aprecierile multor specialiști, „nu mai este nici deschis, nici liberal".

Metamorfoză nedorită. Ac* tuala cursă protecționistă este pe cale să inverseze tendința de liberalizare a comerțului mondial care a dominat perioada postbelică. în- tr-adevăr. cele șapte runde de negocieri comerciale multilaterale desfășurate pină acum in cadrul Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.) au dus la o reducere substanțială a barierelor tarifare din calea schimburilor economice internaționale : de la 40 la sută la mijlocul anilor ’30, nivelul mediu al taxelor vamale aplicate la importuri de țările capitaliste dezvoltate a scăzut la circa 4 la sută la sfîrșitul anilor ’70". „Dezarmarea" tarifară a facilitat dezvoltarea puternică a comerțului mondial, care. în ultimele decenii, a jucat un roi esențial in progresul economic și social al tuturor statelor. Astfel, timp de un sfert de secol (1948—1973) comerțul internațional a cunoscut ritmuri de creștere fără precedent (in medie de 7 la sută pe an), la fel și producția mondială (5 la sută).Paralel cu reducerea barierelor tarifare au apărut însă alte obstacole comerciale. „Noul protectionism", caracterizat prin impunerea de restricții netarifare, a cunoscut o rapidă extindere și diversificare după 1975, cind economia mondială a intrat într-o profundă și neobișnuit de persistentă criză. Studii asupra evoluției practicilor neoprotecționiste arată că cele mai multe dintre ele au apărut ca rezultat al conflictelor comerciale dintre principalele centre de putere ale lumii capitaliste — S.U.A., Piața comună, Japonia. De aici, ele s-au extins, pe diferite căi, spre a deveni practici curente în întreaga economie mondială.încetinirea activității economice și sporirea șomajului in țările capitaliste dezvoltate, puternicele dezechilibre financiare dintre statele respective, schimbările în raportul internațional de forțe pe planul com

petitivității comerciale și dezordinea de pe piețele monetare din Occident sint tot atîția factori care accelerează globălizarea cursei protecționiste. După datele Băncii Mondiale, între 1981 și 1986, ponderea importurilor țărilor Pieței comune și Americii de Nord supuse restricțiilor netarifare a crescut cu peste 20 la sută. în 1987, G.A.T.T. a fost informat de existenta a 135 de bariere netarifare de diferite tipuri, care prevăd importante limitări ale importurilor. Dintre a- cestea, majoritatea sînt așa-numite măsuri de salvgardare, adică de protejare a unor sectoare aflate în dificultate, datorită slăbirii competitivității produselor lor pe plan internațional.
Costuri ruinătoare pentru 

săraci Pr°tecționismul, în general, implică importante costuri atit pentru țările împotriva cărora este îndreptat, cît și pentru cele care îl practică. Dar barierele netarifare sint mult mai păgubitoare decit cele tarifare. S-a calculat că acordurile de limitare „voluntară" a exporturilor costă țările importatoare pînă la de trei ori mai mult decît măsurile tarifare care ar asigura o protecție echivalentă. în Statele Unite, fiecare dolar alocat, in 1983, pentru „salvarea" unui loc de muncă in siderurgie costa consumatorii 35 de dolari și reprezenta o pierdere netă pentru economia americană de 25 de dolari. Deosebit de păgubitoare este și protecția unor sectoare : costul protecției agriculturii, de exemplu, este de 3 la sută din valoarea producției agricole în S.U.A., de 14 la sută în Japonia și de 16 la sută în C.E.E. Se apreciază că ansamblul măsurilor protecționiste costă anual statele capitaliste dezvoltate 0,3 pînă la 0,5 la sută din produsul lor național brut.Pentru țările în curs de dezvoltare costurile sint însă de-a dreptul ruinătoare : după estimările Băncii Mondiale, măsurile protecționiste luate de țările bogate aduc statelor sărace pierderi egale cu 2,5 pînă la 9 la sută din produsul lor național brut, în condițiile in care marea majoritate a statelor în cauză cunosc, de la începutul actualului deceniu, o stagnare sau chiar o reducere a producției și venitului pe locuitor.Pierderi de asemenea proporții nu se pot explica numai prin fragilitatea economiei țărilor în curs de dezvoltare. La aceasta s-a adăugat caracterul discriminatoriu și selectiv al politicilor protecționiste promovate de țările capitaliste dezvoltate, care nu afectează uniform toate sta-

economiatele, cl în special pe cele în curs de dezvoltare. Cît de discriminatorii sînt aceste politici se poate lesne constata și din următorul exemplu oferit de specialiștii U.N.C.T.A.D. : peste 80 la sută din actualele restricții impuse de Piața comună textilelor, confecțiilor și încălțămintei nu afectează decît importurile din țările în curs de dezvoltare ! în alte sectoare dinamice, în care țările lumii a treia și-au creat importante capacități de producție și de export, există mecanisme de protecție asemănătoare : în domeniul siderurgiei, de exemplu, mai bine de 90 la sută din restricțiile aplicate de S.U.A. la importuri sînt, după aprecierile acelorași specialiști, de natură discriminatorie.
Importantă pirghie de do

minație ° Probleina deosebit de acută constă în aceea că barierele protecționiste ridicate de țările capitaliste dezvoltate în calea mărfurilor provenite din statele in curs de dezvoltare cresc progresiv cu gradul lor de prelucrare. Țările vest-euro- pene importă dintr-o serie de state în curs de dezvoltare orez fără taxe vamale : dacă însă orezul este prelucrat i se aplică o taxă de 13 la sută. Orezul nu este un exemplu singular : mai bine de o treime din exporturile lumii a treia se lovesc, pe piețele țărilor capitaliste dezvoltate, de unul sau mai multe obstacole comerciale, iar circa două treimi din exporturile lor de produse manufacturate formează obiectul unor restricții netarifare.în același timp, facilitățile acordate de țările capitaliste dezvoltate în cadrul sistemului generalizat de preferințe sînt treptat suprimate și înlocuite, în bună parte, cu măsuri discriminatorii față de exporturile țărilor in curs de dezvoltare. Potrivit estimărilor G.A.T.T., 55—60 la sută din produsele exportate de țările lumii a treia îndeplinesc în principiu condițiile necesare pentru a primi un tratament preferențial. Dar în practică un procent mult mai mic din exporturile statelor respective beneficiază de preferințe, deoarece asemenea preferințe sînt supuse la tot mai diverse și numeroase restricții, care fac aplicarea lor dificilă. adesea chiar imposibilă. Dacă la începutul actualului deceniu jumătate din exporturile țărilor în curs de dezvoltare erau incluse în sistemul generalizat de preferințe, doar 21,3 la sută din acestea au beneficiat efectiv de un regim preferențial;Sint fapte care arată că actualul val protecționist a fost stirnit nu atit

agravare 
mondială de rațiuni economice, cit de considerente politice, de încercările cercurilor monopoliste de a menține statu quo-ul. de a bara calea spre o nouă diviziune internațională a muncii, mai dreaptă, pentru a-și păstra privilegiile oferite de vechiul sistem de relații inechitabile, care a dus la împărțirea lumii în țări sărace, producătoare de materii prime, și țări bogate, furnizoare de produse prelucrate. la dezvoltarea unor state pe seama altora.

„Efectul de bumerang" al 
restricțiilor comerciale. In ul" tima vreme însă, tot mai multi specialiști atrag atenția asupra „efectului de bumerang" al politicilor pro- tecționiste. care a dus la un adevărat cerc vicios. Țările bogate ridică diferite bariere comerciale, invocînd adesea drept argument dorința de a apăra locurile de muncă din unele sectoare necompetitive, dar măsurile restrictive pe care le adoptă nu fac decît să slăbească propriile ritmuri de creștere și să mențină șomajul Ia un nivel ridicat, deoarece protec- tionismul reduce puterea de cumpărare a partenerilor lor comerciali, inclusiv a țărilor în curs de dezvoltare. care au devenit importanți clienti ai statelor avansate.La sfîrșitul deceniului trecut, peste o treime din exporturile de bunuri de echipament industrial al statelor capitaliste dezvoltate se îndreptau spre țările în curs de dezvoltare. în pofida dificultăților persistente și în creștere, generate, în anii ’80. de serviciul datoriei externe, statele lumii a treia au rămas piețe importante pentru țările industrializate : în 1987. ele au absorbit circa o treime din exporturile de mărfuri ale Japoniei. un sfert din cele ale Americii de Nord și o optime din cele ale Europei occidentale. în aceste condiții. politica protecționismului comercial riscă să se întoarcă chiar împotriva statelor care o promovează. Calcule aproximative arată că reducerea cu 10 la sută a exporturilor țărilor capitaliste dezvoltate in statele in curs de dezvoltare determină scăderea cu unu la sută a produsului național brut al primului grup de state.Faptul că neoprotecționismul afectează, într-o măsură sau alta, toate statele a făcut șă crească interesul și preocuparea pentru slăbirea presiunilor în direcția închiderii piețelor și realizarea de noi pași pe calea liberalizării schimburilor comerciale internaționale. Astfel, după îndelungate tergiversări. în 1986 a fost lan

sată o nouă rundă de negocieri comerciale multilaterale în cadrul G.A.T.T., care și-a propus să realizeze acorduri capabile să contribuie la dezvoltarea comerțului mondial, prin reducerea și eliminarea taxelor vamale, a restricțiilor cantitative și a altor obstacole netarifare, prin lărgirea accesului țărilor în curs de dezvoltare la piețele statelor dezvoltate.
Poziție realistă, propuneri 

constructive. Evoluțiile din domeniul comerțului internațional confirmă, astfel, pe deplin realismul aprecierilor României socialiste, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, potrivit cărora problemele lichidării subdezvoltării, ale făuririi unei noi ordini economice mondiale sint probleme nu numai economice, ci. in primul rind, politice. Ele cer o nouă abordare, democratică și echitabilă, care să pornească de la necesitatea realizării unor relații de deplină egalitate. menite să favorizeze progresul fiecărei economii. îndeosebi dezvoltarea mai rapidă a țărilor rămase in urmă pe olan economic.România a prezentat. în acest sens. Ia O.N.U. șl în organismele specializate ale forumului mondial, o serie de propuneri concrete care au în vedere combaterea protecționis- mului și realizarea unui comerț liber, renunțarea la practica embargourilor. blocadelor economice si condiționărilor politice, la tendința de a se recurge la criterii neeconomice și la interpretări subiective și arbitrare ale evoluției din diferite țări pentru a se justifica neacordarea clauzei națiunii celei mai favorizate sau pentru refuzul de a se acorda preferințe în cadrul sistemului generalizat de preferințe.în stabilirea direcțiilor de acțiune In viitor, țara noastră consideră că trebuie să se răspundă unor cerințe fundamentale, cum sînt : acordarea clauzei națiunii celei mai favorizate pe baze stabile și necondiționat, aplicarea deplină a principiului nediscriminării ; respectarea intereselor naționale legitime ale tuturor stgtelor, a dreptului fiecărei tari la dezvoltare liberă, independentă ; convenirea unor măsuri concrete, care să asigure un tratament diferențiat și mai favorabil pentru toate țările in curs de dezvoltare, cu luarea in considerare a necesităților specifice de dezvoltare ale statelor respective.România, așa cum a reafirmat recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, va acționa in continuare, inclusiv în cadrul actualei runde de negocieri comerciale multilaterale din cadrul G.A.T.T.. pentru crearea condițiilor favorabile promovării unui comerț cu adevărat liber, a unei colaborări egale în drepturi. în concordantă cu interesele păcii și progresului tuturor popoarelor.
Gh. CERCELESCU

Kuweitul, unul dintre tinerele state ale Orientului Mijlociu, și-a cucerit independența la 25 februarie 1961, angajîndu-se de la început pe calea valorificării în folosul propriu a marii sale bogății naturale — petrolul. Zăcămintele de „aur negru" ale emiratului sînt evaluate la circa 67 miliarde de barili și reprezintă peste 13 la sută din rezervele mondiale. Exploatarea lor asigură 90 la sută din venitul național.In ultimele decenii, în dorința de a lichida înapoierea moștenită din trecut și a accelera procesul dezvoltării, statul kuweitian a folosit pe larg fondurile provenite de pe urma comercializării petrolului în realizarea unor importante proiecte economice, ceea ce a schimbat radical înfățișarea multor regiuni ale țării. Dacă înainte de 1961 orașul Kuweit era o mică așezare înconjurată de ziduri medievale și cu o populație ce nu depășea 50 000 de locuitori, în prezent au apărut clădiri moderne din beton șl sticlă, bulevarde largi mărginite de arbori exotici ; numărul locuitorilor a crescut de peste 20 de ori, ajungînd la peste 1 milion. La 45 km sud de capitală, pe țărmul scăldat de

apele albastre ale Golfului, a luat ființă principalul centru industrial al țării, localitatea Shuaiba — Ahmadi. Aici sînt reunite rafinării, o uzină de lichefiere a gazelor, o uzină de desalinizare a apei de mare, fabrici de materiale de construcții și de produse alimentare. Tot aici există un imens terminal petrolier, la care acostează nave din toate colțurile lumii.Prieten apropiat al popoarelor arabe, poporul român urmărește cu interes și simpatie succesele obținute de poporul kuweitian pe calea consolidării independenței, a dezvoltării economico-sociale. între Republica Socialistă România și Statul Kuweit s-au statornicit relații de colaborare, care cunosc un curs ascendent. Ca momente de cea mai mare însemnătate în această direcție s-au înscris întîlnirile la nivel înalt din Kuweit și de la București, care, prin acordurile și înțelegerile convenite, au dat un puternic impuls conlucrării româno- kuweitiene pe diverse planuri. Extinderea în continuare a acestei conlucrări corespunde pe deplin intereselor reciproce, contribuind, în același timp, la promovarea cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
AGENȚIILE DE PRESA 

e scurt
REUNIUNE A MIȘCĂRII DE NEALINIERE. La Nicosia au început lucrările unei reuniuni la nivel de experti a mișcării de nealiniere. Participanții vor examina probleme privind activizarea și sporirea eficientei mișcării de nealiniere.CONVENȚIA ANUALĂ a Partidului Socialist-Democrat, partid de opoziție din Japonia, a luat sfîrșit la Tokio, prin alegerea unei noi conduceri. în funcția' de președinte al Comitetului Central Exe,cuțiv al P.S.D. a fost ales Eiichi Nagasue, iar ca secretar general. Takashi Yonezawa.

SESIUNE A.I.E.A. La Viena s-a încheiat sesiunea Consiliului guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică. Au fost abordate probleme legate de îmbunătățirea sistemului de garanții cu privire la neprolifera- rea armelor nucleare. S-a convenit că experiența cu privire la garanții ar putea fi folosită pentru elaborarea și punerea în aplicare a unor măsuri în domeniul dezarmării nucleare, precum și în alte domenii ale dezarmării. O atenție specială a foșt acordată perspecti- veitij*-"  dezvoltării energiei nucleare.
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ALEGERI. La alegerile pentru desemnarea unui deputat în Camera Comunelor a parlamentului britanic, desfășurate în districtul electoral Pontypridd din Tara Galilor. reprezentantul Partidului Laburist, principalul partid de opoziție, a obținut victoria asupra reprezentantului Partidului Conservator. Potrivit rezultatelor oficiale, candidatul laburiștilor a obținut peste 20 000 de voturi, depășind cu mult numărul de voturi întrunit de candidatul partidului de guvernămînt, care s-a situat pe locul trei.

EVOLUȚIA ȘTIINȚIFIC Cosmonauții Volkov, Serghei Krikalev și Ieri Poliakov își continuă activitatea la bordul complexului științific orbital „MIR". în cadrul amplului program de cercetare a resurselor naturale terestre și studierii mediului înconjurător, de pe stația „MIR" se fac fotografii ale diferitelor regiuni ale Uniunii Sovietice. în cadrul controlului medical de rutină, au fost verificate sistemul cardiovascular muscular ale membrilor jului.

COMPLEXULUI ORBITAL „MIR", sovietici Aleksandr Va-

și cel echipa-

I

GUVERNELE CUBEI ȘI S.U.A. au convenit instalarea unui nou cablu submarin pentru comunicațiile dintre cele două țări — a anunțat ministrul cubanez de resort, Manuel Castillo. Noul cablu, care îl va înlocui pe cel actual, întrerupt, va permite în plus o sporire a capacității fluxului de comunicații între cele două țări, a precizat el.ELIBERARE DE PRIZONIERI. Un nou grup de 78 prizonieri irakieni, bolnavi sau răniți, eliberați de Iran, a fost îmbarcat la Teheran, într-un avion al Comitetului Internațional al Crucii Roșii, pentru a fi transportați în Irak. Totalul prizonierilor de război eliberați unilateral de Iran cu prilejul celei de-a zecea aniversări a victoriei revoluției islamice este de 233.UNITATEA NAȚIONALA A OAMENILOR MUNCII SALVADO- RIENI (U.N.T.S.) a organizat la San Salvador un marș de sprijin în favoarea propunerii de pace prezentate guvernului și partidelor politice de către Frontul Farabun- do Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) și împotriva atentatelor contra sediilor organizațiilor sindicale comise de elemente teroriste. informează agenția Prensa Latina.

Ca ur-SECETA DIN ITALIA.mare a unei secete prelungite care a cuprins întreg teritoriul Italiei, la Genova — mare centru industrial din nordul țării — autoritățile locale au instituit! restricții la consumul de apă. Un reprezentant al autorităților locale a anunțat că apa va fi furnizată consumatorilor doar 12 ore pe zi, măsură ce va rămîne în vigoare cel puțin două săptămini. în perioada de toamnă și iarnă, în Italia a fost consemnată o secetă de proporții nemai- întilnite pînă in prezent'.UN AVION AUSTRIAC AC-90, cu nouă pasageri la bord, s-a prăbușit în apele lacului Boden (Constanța) din Elveția. Pasagerii și echipajul și-au pierdut viața. Printre pasageri se afla ministrul austriac al problemelor sociale.ÎMPOTRIVA INVAZIEI LĂCUSTELOR. La Dakar (Senegal) s-au deschis lucrările unei reuniuni a- fricane la nivel înalt' consacrate intensificării acțiunilor. în vederea combaterii fenomenului grav și actual al migrației lăcustelor de deșert. Potrivit unui program, în următoarea perioadă de timp va trebui să fie tratate cu substanțe an- tiacridiene cel puțin șase milioane de hectare de teren arabil, iar in caz de invazie generalizată a lăcustelor, aproximativ 10 milioane hectare.
Preocupări pentru asigurarea

echilibrului ecologic
BONN 24 (Agerpres). — Sub 

deviza „Mediul înconjurător in Eu
ropa poate fi ocrotit numai prin 
eforturi comune", la Bonn s-a des
fășurat un forum international, in 
cadrul căruia s-a relevat că pro
blema ocrotirii mediului ambiant 
pe continentul european devine tot 
mai acută, ceea ce necesită dezvol
tarea colaborării intre toate țările 
in acest domeniu.

NEW DELHI 24 (Agerpres). — In 
capitala Indiei s-au încheiat lucră
rile unei conferințe internaționale 
pe tema „Încălzirea globală și mo
dificările de climă — Perspectivele 
țărilor in curs de dezvoltare". Cei 
peste 150 de oameni de știință și 
specialiști din diferite țări au 
dezbătut aspecte legate de conse
cințele dezastruoase asupra unor 
însemnate părți ale Terrei. dato
rate creșterii temperaturilor la 
nivel global.
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Participanții au formulat un 
complex de recomandări pentru 
desfășurarea unor eforturi de eli
minare a „efectului de seră", sub- 
liniindu-se, intre altele, necesita
tea reducerii cantității reziduurilor 
organice rezultate din arderi, a re
facerii pădurilor, utilizarea mai 
largă a resurselor noi de energie, 
adoptarea de măsuri pentru ocro
tirea mediului natural.

BRUXELLES 24 (Agerpres). — 
La Bruxelles se va desfășura în 
ziua de 2 martie o reuniune a mi
niștrilor pentru problemele mediu
lui ambiant din țările membre 
ale C.E.E.

După cum informează agenția 
A.N.S.A., miniștrii vor examina, 
între altele, o propunere a Italiei 
privind adoptarea de măsuri con
crete împotriva poluării industriale 
a atmosferei, care pune iti pericol 
sănătatea populației.
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