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TEORIA Șl PRACTICA REVOLUȚIONARĂ
In concepția științifică a partidului,

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Măsurată ia Hatia reeMui Mae Ceausescu
IERI S-A ÎNCHEIAT VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI 

REPUBLICII ISLAMICE IRAN, SEYYED ALI KHAMENEI
CEREMONIA PLECĂRII DIN CAPITALĂ

Sîmbătă dimineața s-a Încheiat vizita oficială pe care a efectuat-o in tara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceausescu, președintele Republicii Socialiste România, Seyyed All Khamenei, președintele Republicii Islamice Iran.Președintele Nicolae Ceaușescu si președintele Seyyed Aii Khamenei au sosit Împreună la aeroportul Otopeni. unde erau arborate drapelele de stat ale celor două tari.Pe aeroport se aflau membri al Consiliului de Stat și ai guvernului. alte persoane oficiale române.Au fost de fată ambasadorul României la Teheran si ambasadorul Iranului la București.

Rod al politicii agrare promovate cu consecvență de partidul pos- tru, personal de secretarul ' general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. făurirea, lărgirea și Întărirea continuă a marii proprietăți socialiste în agricultura, cooperatistă sau de stat, a constituit baza dezvoltării in ritm rapid a a- griculturii, creșterii substanțiale a producției agricole și ridicării nivelului de trai al țărănimii, al întregului popor. Este un fapt unanim recunoscui acum, anume că doar existența marii proprietăți socialiste — cooperatistă sau de stat — a făcut posibile larga și puternica mecanizare a agriculturii, extinderea chimizării, aplicarea unor programe vaste in scopul îmbunătățirii calității pămîntului, al creșterii fertilității lui și realizarea noilor sisteme de irigații, considerate printre cele mai întinse din Europa raportate la suprafața țării, toate acestea avind ca rezultat creșterea producției in toate sectoarele agriculturii la niveluri nebănuite cu decenii in urmă.Unul din aspectele asupra căruia s-a insistat mai puțin, sau mai bine spus nu a fost pus in evidență cu stăruința pe care o merita, este acela că introducerea pe scară largă a noilor tehnologii, a cuceririlor științei și tehnicii agricole, preocuparea continuă pentru a perfecționa și crea tehnologii noi. de inalt randament. preocuparea chiar pentru cercetare au trecut de mult pragul institutelor, stațiunilor și laboratoarelor de specialitate și au pătruns tot mai adine, pe un front larg, in unitățile agricole, pină la fermele de producție. La aceste activități esențiale pentru progresul agriculturii

O gardă militară a prezentat onorul. S-au intonat imnurile de stat ale Republicii Islamice Iran și Republicii Socialiste România. în semn de salut au fast trase 21 salve de artilerie.Președintele Nicolae Ceaușescu si președintele Seyyed Aii Khamenei au trecut in' revistă garda de onoare.Un grup de pionieri a oferit celor doi președinți buchete de flori.La scara avionului, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Seyyed Aii Khamenei și-au luat un cordial rămas bun. și-au strins miinile cu căldură.La ora 10,45, aeronava preziden
Marea proprietate cooperatistă

- cimpul cel mai fertil pentru 
progresul neîntrerupt al agriculturiisînt antrenați nu numai cercetătorii de profesie, ci și un număr tot mai mare de specialiști și de alți lucrători din unitățile agricole. Este și a- ceasta o probă, un argument esențial, că numai proprietatea socialistă in agricultură, că doar existența marilor unități agrtcole socialiste pot' crea condiții pătrunderii largi, din ce in ce mai accelerate, a științei in practica agricolă. Experiența dobindită pină acum dovedește fără echivoc câ numai în condițiile creșterii averii obștești și ale întăririi proprietății socialiste în agricultură devin posibile experimentarea și apoi generalizarea pe scară largă a noi și noi soiuri și hibrizi de înalt randament, introducerea tehnologiilor moderne, intensive de cultura și verificarea raselor valoroase și a metodelor înaintate de creștere a animalelor. Toate acestea sint probate din plin și de activitatea și experiența concretă a cooperativelor agiricole de producție din- județul Timiș.

Averea obștească, măsura 
puterii muncii uniteLa 26 februarie 1950 se consfințea actul de constituire a cooperativei agricole de producție din Variaș. Ilustrativ pentru drumul ascendent al acestei unități, astăzi cu un renume binemeritat nu numai in județul Timiș, ci și în întreaga țară, este modul in ‘care cooperatorii de aici au acționat permanent pentru continua dezvoltare și consolidare a averii obștești, 'a proprietății cooperatiste. O succintă statistică este edificatoare în acest sens. în anul înființării, averea obștească a cooperativei abia însuma 446 000 Iei. De atunci și pină în prezent, averea obștească a cooperativei s-a consolidat continuu, la finele a- nului trecut atingind cifra de

țială iraniană a decolat. îndreptîn- du-se spre patrie.
kîn prezența președintelui Republicii Socialiste Romania, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a președintelui Republicii Islamice Iran, Seyyed AH Khamenei, simbătă dimineața a fost semnat Memorandumul de înțelegere referitor la colaborarea româno-iraniană in domeniile politic, economic, tehnico-științific și cultural.Documentul a fost semnat de tovarășii Ioan Totu. ministrul afacerilor externe, și Radu Bălan, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și, respectiv, de AII

57 milioane lei, din care peste 45 milioane lei reprezentau fondurile fixe. Nu intimplător insistăm asupra evoluției acestui indicator de bază. După ciim vom vedea, intre dezvoltarea proprietății cooperatiste și întărirea economică și financiară a cooperativei există o legătură indisolubilă. Și iată dece.Oricine analizează evoluția în timp a producțiilor la C.A.P. Variaș se află in situația să găsească răspuns la întrebarea : cum a fost posibil ca pe cel mai bun pămint, considerat a fi crema cernoziomului din România, in anul Înființării cooperativei să se obțină, in medie, la hectar, producții ce nu depășeau 1 800 kg de griu. 2 180 kg de orz și 6 400 kg de porumb știuieți ? La o primă privire, răspunsul devine cu atit mai dificil cu cit. pe aceleași pâminturi, dar care acum formeazămarea proprietate a cooperativei. In anul 1988. in condiții climatice nu dintre cele mai favorabile, ci dimpotrivă, cooperatorii de aici au obținut producții medii, la hectar, deosebit de ridicate : 8 085 kggriu, 8 167 kg orz. aproape 8 000 kg porumb boabe stas, 4 400 kg de soia, peste 51 tone de sfeclă de zahăr — toate în condiții de neirigare. și a- proape 4 000 litri lapte de Ia fiecare vacă. Cum spuneam. Ia prima vedere. această creștere spectaculoasă a recoltelor este greu de explicat pentru cei din afară. Nu insă și pentru cei ce au trăit, au muncit și au crescut o dată cu cooperativa.Inginerul Lazăr Tveici este fiu al satului. Acum este președintele cooperativei și pentru el, ca și pentru ceilalți cooperatori, problema este de ce nu au obținut recolte și mai bune, întrucît, posibilitățile sînt și Argumentul 7 „Față rudimentar în care
susține el. mai mari, de modul era lucratpămintul la început, cînd ne lipseau mijloacele tehnice, materiale și ști

Akbar Velayati, ministrul afacerilor externe, și Massoud Roghani Zanjani, ministrul planului și bugetului.
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ințifice — spune interlocutorul — nici nu puteam emite pretenții la producții mai mari. Acum datele problemei s-au schimbat radical. Cu timpui am prins cheag. Am intărit proprietatea cooperatistă, a crescut averea obștească și am putut aloca fonduri proprii pentru dezvoltare din ce in ce mai mari. Sint multe de spus aici pentru a explica stadiul la care am ajuns. Pe lingă e- fortul propriu, fără de care nu era de conceput progresul cooperativei, este de menționat ca avind un rol decisiv sprijinul permanent primit din partea statului pe linia mecanizării complete a principalelor lucrări agricole, extinderii chimizării. realizării unor vaste lucrări de imbunătățiri funciare și, nu in ultimul rind. aportul cercetării științifice. Toate aceste elemente explică nivelul actual, tot mai științific al activității pe care o desfășurăm. care se situează la nivelul cerințelor privind înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare".Facem o paranteză aici pentru a ilustra un fapt ce a devenit reprezentativ pentru toate cooperativele a- gricole din județ, in general, pentru întreaga agricultură cooperatistă. Dezvoltarea puternică a cooperativei agricole din Variaș, întărirea averii obștești și creșterea veniturilor unității au creat condițiile materiale și financiare necesare a- locării unor importante fonduri bănești, reprezentind intre 15 și 20 lș sută din fondul de dezvoltare al unității, pentru cercetarea proprie, experimentarea tehnologiilor și a noutăților tehnico-științifice, pentru aplicarea programelor speciale privind creșterea producției agricole Ln toate sectoarele de activitate.Ilustrativ pentru nivelul științific și tehnic al activității desfășurate de cooperativele agricole este și faptul că cele mai multe cooperative au
(Continuare in pag. a Il-a)

Dezvoltarea socială contemporană este însoțită de o adevărată „explozie" a preocupărilor teoretico-ideolo- gice. de prospectare a căilor progresului. de prefigurare a tendințelor, a proceselor viitoare, cu alte cuvinte de pregătire a societății, ln ansamblul ei. pentru a trece cu bine ..examenele" deloc ușoare la care o solicită fluxul mereu mai accelerat al schimbărilor din zilele noastre. Concomitent, se accentuează latura operațională a cercetării teoretico-ideologice. răspunderea ei de adevărat îndreptar al activității practice in cele mai deosebite ipostaze ale saile — de conducere. de organizare, de producție. Fiecare domeniu caută să-și proiecteze intr-o a- numită perspectivă propria devenire, să descifreze mai din vreme tendințele evolutive pentru a a- vea răgazul necesar unor răspunsuri adecvate, potrivite noilor situații. Ceea ce numai cu cîțiva ani ln urmă părea o excepție astăzi a devenit lucru curent, semnul distinctiv al grijii, al preocupărilor pentru viitor. Mai fiecare țară, partid politic, organism național sau internațional elaborează adevărate strategii care cuprind previziuni, includ seturi de variante comparative ale evoluției, pentru a furniza date cit mai complete, mai edificatoare ln vederea unor decizii și opțiuni strategice.într-un profund spirit revoluționar. de amplă deschidere față de problemele construcției socialiste, ale lumii contemporane in general — multe dintre ele inedite, noi — conducerea partidului nostru definește cu limpezime rolul și importanta activității teoretico-ideologice in edificarea noii societăți. „Uriașa dezvoltare a științei, tehnicii, lărgirea orizontului de cunoștințe generale in toate domeniile pun la ordinea zilei analiza științifică a problemelor actuale și dezvoltarea pe această bază a principiilor socialismului științific, — concepției generale materialistdialectice despre lume" — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea la marele forum democratic din noiembrie 1988.Sporirea interdependentelor dintre diferite laturi ale vieții sociale, creșterea complexității proceselor eco-
OBIECTIVE SI SARCINI ECONOMICE PRIORITARE *.

Resursele materiale refolosibile 
— deplin valorificate in producție!Asigurarea bazei materiale pentru îndeplinirea sarcinilor de plan ale fiecărei întreprinderi este tot mai strins legată de colectarea și repunerea în circuitul economic a tuturor materialelor refolosibile. Iată de ce este necesar să sporească spiritul de răspundere și simțul de bun gospodar in fiecare colectiv, la fiecare loc de muncă, pentru a nu lăsa • să se irosească nici un gram de materii prime, iar toate cantitățile ce nu sint înglobate in produse noi și pot fi refolosite să fie adunate cu grijă și predate — pe sortimente și grupe de mărci — întreprinderii specializate. Cum se acționează, concret, pentru indeplinirea acestei sarcini de mare însemnătate 7 Iată tema raidului realizat in două întreprinderi constructoare de mașini de corespondenți ai ziarului.

La întreprinderea de mașini-unelte din Suceava 

Cum se corelează sarcinile cu posibilitățile 
de realizare?Organizarea activității de recuperare a materialelor este, intr-adevăr, foarte bună la întreprinderea de mașini-unelte din Suceava. Astfel, au fost stabilite sarcini concrete de recuperare pentru fiecare echipă, cu un accent deosebit pe colectarea oțelurilor aliate, și a metalelor neferoase, în toate secțiile de producție au fost amplasate conteinere speciale, unde se adună aceste materiale, pe sortimente. în unitate a fost Înființată și o formație de lucru specializată pentru dezmembrarea mijloacelor fixe casate, sortarea reperelor si sUban- samblelor pe grupe de materiale. De asemenea, șe recuperează in totalitate sîrma de cupru din motoarele electrice arse. Materialele recuperate din secții sint predate la magazia de profil numai ne baza unui document ce poartă viza controlului tehnic de calitate, asigurîndu-se astfel intrarea in magazie doar a materialelor bine sortate, curate, fără impurități.Măsuri judicioase de organizare, care se regăsesc, in bună măsură, in activitatea concretă de recuperare, în atelierul de reparații și întreținere mașini-unelte grele, bunăoară. se află conteinere speciale, inscripționate. pentru sirmă de cupru. plăcute de alamă și contactor! cu aliaje de argint. La fel și la atelierul bobinaj. unde există un conteiner pentru „recuperarea sirmei de cupru provenite din rebobinăni‘.în schimb, la fabrica de aparate de măsură și control a întreprinderii, deși vedem conteinere speciale pentru recuperare, ele nu sint inscripționate. Aflăm că. in vederea deosebirii lor. conteinerele au fost vopsite in culori diferite. Cu timpul însă, deosebirea s-a cam pierdut... La secția prelucrări mecanice, de pe platforma veche a unității, intr-un conteiner (șl acesta neinscriptionat) era pus span de cupru si de materiale plastice. Sîntem asigurați că. înainte de predare, se efectuează separarea materialelor, altminteri nu

PITEȘTI. Oamenii muncii de la întreprinderea electrocentrale Pitești pun la dispoziția sistemului energetic national, peste prevederile de plan la zi, o producție de energie electrică ce se cifrează la 1.7 milioane kWh. Utilizarea intensivă a turboagregatelor și caza- nelor de abur din dotare, creșterea gradului de siguranță ln exploatarea instalațiilor și echipamentelor destinate producerii si transformării energiei electrice. 

nomico-sociale. apariția unor fenomene noi. care, firește, nu-și pot afla răspuns în abordări trecute, impun intensificarea activității de elaborare Si reelaborare teoretică, de studiere a acestor probleme, de identificare a unor răspunsuri și a unor soluții novatoare. eficiente. în condițiile in care edificarea societății socialiste se desfășoară in împrejurările deosebite create de afirmarea puternică a revoluției tehnico-științifice — cu toate mutațiile adinei generate de aceasta în întreaga viață economico-socială, de contextul internațional, caracterizat prin cronicizarea fenomenelor de
ACTIVITATEA IDEOLOGICĂ, 

factor al dezvoltării 
societății noastre socialiste

criză, de instabilitate, de adincire a decalajelor dintre state — activitatea teoretico-ideologică are o importanță mereu mai mare in afirmarea conștiinței înaintate și a încrederii in concepția revoluționară, in fundamentarea strategiilor, în succesul operei de construcție socialistă.Creșterea impresionantă a ponderii laturii de concepție în ansamblul activității de conducere si organizare socială, a semnificației pe care o dețin astăzi previziunea și anticiparea, evaluarea atentă a alternativelor, identificarea din vreme a unor evoluții de mare viitor in accelerarea progresului a conferit noi dimensiuni activității teoretico-ideologice. Aceasta a devenit o latură de primă însemnătate a conducerii sociale, a exercitării în bune condiții a rolului de forță politică conducătoare ce revine partidului.în noua etapă de evoluție a societății umane există vii preocupări pentru dezvoltarea activității teoretico-ideologice intrucit astăzi apare din ce în ce mai evident adevărul că performanta economico-socială depinde tot mai mult de calitatea actului de fundamentare teoretică, de întemeiere științifică a deciziilor și opțiunilor. Este ilustrativă, în acest 

se primește viza de control. Nu ar ti insă mai simplu dacă, de la bun Început, materialele ar fi depuse in conteinere separate si nu s-ar mal pierde timp cu resortarea 7în pofida neajunsurilor menționate. care pot fi grabnic înlăturate, in întreprindere există preocupări serioase pentru recuperarea tuturor cantităților de materiale provenite din procesul de producție. Acțiunile întreprinse în această direcție au permis recuperarea, in 1988. a 2 108 tone oțel, din care 13,8 tone oțeluri aliate. 2.65 tone cupru. 12.1 tone bronz, o tonă de alamă. 5 tone aluminiu. 4,8 tone plumb, iar în prima lună a acestui an — 172 tone otel, din care 4,1 tone oțeluri aliate, 0.33 tone cupru. 0.61 tone bronz. 0,3 tone aluminiu. 0,3 tone plumb. Comparativ cu sarcinile primite, planul a fost îndeplinit la cupru și plumb. în ceea
La întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița

Există mult locDin datele furnizate de Mircea Bota, șeful biroului programare-colecta- re din cadrul întreprinderii județene Bistrița-Năsăud pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile. rezultă că, anul trecut, întreprinderea de utilaj tehnologic de pe platforma industrială a municipiului Bistrița a recuperat 18 792 tone oțel, cu peste șase mii tone mai mult decît fusese planificat. In privința metalelor neferoase, precum și a otelurilor ' aliate, rezultatele, cu puține excepții, sint nemulțumi toare, departe de nivelurile stabilite.„Cauza principală a acestui fenomen, ne-a.spus directorul întreprinderii de utilaj tehnologic, inginerul Leon Cudrec. constă în faptul că nu există concordantă intre sarcinile de 
ENERGIE ELECTRICĂ PESTE PLANasigurarea unei asistente tehnice corespunzătoare in toate cele trei schimburi de lucru constituie principalii factori ai acestui succes.DEVA. Colectivele de ener- geticieni din cadrul întreprinderii electrocentrale Deva au produs și livrat economiei naționale, peste prevederile de plan aferente perioadei care a trecut din luna februarie. 31,5 milioane kWh energie electrică obținută în principal pe bază de cărbune. în același 

sens. însăși activitatea teoretico-ideologică dezvoltată de partidul nostru în anii ce au urmat Congresului al IX-lea. Dacă perioada inaugurată în acel iulie 1965 este apreciată astăzi drept cea mai bogată în realizări, J- aceasta se datorează. în primul rind, faptului că s-a părăsit o viziune aim- plistă. lineară și statică despre so- cialism. operindu-se schimbări radi- cale în strategia construcției noii orinduirf. Datorită spiritului novator f și acțiunii practice consecvente ale secretarului general al partidului. 1 tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a | reevaluat într-o perspectivă nouă, j creatoare raportul 3 dintre teorie și 'l practică, dintre a- j devărurile gene- •; rale și cele speci- J fice fiecărei eta- 1 pA dintre națio- J nai și intemațio- rial. Aceasta a fă- cut să pătrundă ln toate articulațiile vieții noastre sociale, politice, economic® suflul novator al gindirii revoluționare, racordate la realitățile țării, la particularitățile epocii con*  temporane, fiind de o Însemnătate principială și practică deosebită faptul că, din inițiativa și cu contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu,, partidul nostru dispune de un program politic general al dezvoltării economico-sociale, iar ca parte componentă a acestuia, de un program ideologic.O asemenea laborioasă activitate de aplicare creatoare a principiilor socialismului științific, de generalizare în plan teoretic a problemelor dezvoltării economico-sociale face ca poporul nostru să dispună de un cadru si de structuri politico-organiza- torice adecvate, de principii economice riguros întemeiate, de o politică în reală concordantă cu interesele naționale, cu cerințele actualului stadiu al construcției socialiste.Dezvoltarea impetuoasă a societății contemporane, diversificarea condițiilor în care are loc construcția socialistă pun în termeni mai nuanțați relația general-particular în dialectica edificării noii orinduiri. Experiența bogată acumulată in edificarea socialismului arată limpede că teoria ..modelului unic" a fost si este total inadecvată. Este o cucerire de mare importantă a gindirii si practicii revoluționare larga acceptare a ce- 
(Continuare in pag. a IV-a)

ce privește oțelurile aliate, realizările nu au bază de comparare pentru că centrala industrială de profil nu a stabilit o sarcină specială, ci a inclus această categorie, in fila de plan, la capitolul „oțel".în finalul acestor însemnări, citeva remarci în legătură cu modul ln care au fost stabilite sarcinile de recuperare. Deși întreprinderea folosește oteluri aliate în producție — și, de altfel, a recuperat și valorificat aproape 14 tone în 1988 — centrala de resort nu a stabilit sarcini distincte. precise de recuperare a acestor materiale de maximă importanță pentru economia națională. Așa incit este greu de spus dacă, valorificlnd cele 14 tone. întreprinderea a făcut tot ceea ce era posibil pentru a nu se irosi nici o cantitate de oteluri aliate.în schimb. In ceea ca privește unele materiale neferoase, sarcinile de recuperări primite sînt exagerat de... optimiste, pentru a nu le denumi altfel. La bronz, de exemplu, ln timp ce. in 1988. consumul întreprinderii a fost de 30 tone, cu un indice de valorificare de 92 la sută, s-a primit ca sarcină de recuperare tot 30 tone. - La aluminiu, consumul a fost de 6,5 tone, iar sarcina de recuperare de... 7 tone. în 1989 situația este și mai de neînțeles : din cele 26 tone de bronz urmează să se recupereze... 35 tone, iar la aluminiu trebuie recuperate 5 tone, deși întreprinderea nu mai consumă nici un gram ! Este evidentă in aceste cazuri discrepanta intre nivelul sarcinilor și posibilitățile reale de înfăptuire. ale cărei urmări nu pot fi decît negative.
pentru mai binepredare a materialelor recuperabila și refolosite cu normele de consum, respectiv cu randamentul pe produs. în atare situație, pentru a îndeplini sarcinile de recuperare, noi ar fi trebuit să livrăm pur și simplu materii prime și materiale unității specializate în acest domeniu".Desigur, nu poate fi vorba de așa ceva. Dar sint rezultatele obținute la nivelul maxim al posibilităților 7 Pentru a ne edifica asupra acestui aspect, pornim de la modul cum este organizată activitatea de recuperare. „Precizez că dispunem de conteinere inscripționate, pe categorii de șpanuri, avem amenajată o incintă în care depozităm table și profile metalice și un alt spațiu unde
(Continuare în pag. a IlI-a)

timp, puterea efectiv utilizabilă pusă la dispoziția dispecerului e- nergetic național a fost cu aproximativ 60 MW mai mare decît cea planificată. Acest succes, datorat exploatării judicioase a utilajelor și agregatelor din dotare, a fost obținut in condițiile gospodăririi judicioase a combustibilului și reducerii la strictul necesar a consumului de energie electrică necesar proceselor tehnologice proprii.(Agerpres)
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Stilul și metodele de muncă a/e organelor $/' organizațiilor 

de partid — intr-un proces continuu de
— începem convorbirea, tovarășe Vasile Șăndulache, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Bacău, cu o întrebare firească : Cum evaluați activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid in anul trecut, ce perfecționări vă propuneți să-i aduceți în acest an 7— Aș putea afirma că întreaga muncă politico-organizatorică s-a desfășurat și se desfășoară la un nivel corespunzător, în spiritul orientărilor și sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului. Organele și organizațiile de partid sint — o dovedesc faptele — factorii dinamizatori ai procesului de perfecționare a activității in toate domeniile, și in primul rind in conducerea economiei. Argumente 7 în toți cei trei ani care au trecut din actualul cincinal, planul de producție in profil teritorial a fost Îndeplinit și depășit la majoritatea indicatorilor. Acest lucru atestă din plin și activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid pentru mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea politicii partidului, la traducerea in viață a programelor eco- nomico-sociale, a hotăririlor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.— Și totuși, numai in cursul anului trecut, o seamă de unități reprezentative pentru industria municipiului, cum sint Combinatul de îngrășăminte chimice, întreprinderea de mașini-unelte, întreprinderea de panouri electropneumatice, au rămas datoare economiei naționale cu mari cantități de mărfuri ; unele colective de muncă nu și-au onorat în întregime contractele încheiate cu partenerii interni și de peste hotare ; în altele, datorită lipsei de exigență din partea brganizațiilor de partid, a unui control de partid exercitat la suprafață, s-au manifestat deficiențe in organizarea muncii. în pregătirea profesională a cadrelor și chiar inerție. Cum v-ați propus să acționați pentru înlăturarea acestor deficiențe 7— Nu ne sînt necunoscute deficiențe. Ele au făcut și fac tul unor atente analize din comitetului municipal de partid, a comitetelor de partid din întreprinderi. mai ales cu ocazia dezbaterii Expunerii din noiembrie îrr toate organele și organizațiile partid. Este adevărat comitetul municipal de fi reușit, prin stilul muncă, să determine ganele și organizațiile cadrele de conducere re mobilizarea energiei t ...... rii tuturor comuniștilor, a tuturor oa-

menilor muncii la nivelul condițiilor materiale și tehnice existente, rezultatele ar fi fost mult mai bune. Iată de ce, Încă de la începutul acestui an, biroul comitetului municipal de partid și-a concentrat toată atenția in direcția perfecționării propriei activități, ca primă condiție pentru înregistrarea unor mutații calitative in 'îmbunătățirea conducerii tuturor domeniilor de activitate, pentru asigurarea unei noi calități a muncii in îndeplinirea sarcinilor economice.— Practic, ce s-a întreprins in acest sens 7— Q primă acțiune o constituie prezența’, in permanență, a membrilor

lui la zi și recuperarea restantelor. „Anul trecut am obținut rezultate bune pină în ultimele două luni, cind ne-am împotmolit — ne spune Viorel Huțu, secretarul comitetului de partid. Analizind cauzele, ne-am dat seama că nerealizărlle se datoresc atit unor necorelări între operațiile tehnologice și cele de întreținere, întirzierilor în executarea unor reparații, dar, . mai ales, unor abateri de Ia disciplina muncii. Atitudinea de superficialitate și indisciplină a unor cadre față de indeplinirea obligațiilor de serviciu a impus luarea de măsuri ferme în fiecare organizație de partid, la fiecare loc de muncă, pentru instau-.

întregii activități, instau- toț un climat de ordine și de spirit revoluționar", că in locul apelurilor ge- a munci mai bine și al

REZULTATELE ÎN PRODUCȚIE
proba practică a spiritului revoluționar

Sondaj în activitatea organizațiilor de partid din municipiul Bacău

aceste obiec- partea
decă dacă i partid ar l său de toate or- de partid, să asigu- și pricepe-

comitetului. a aparatului și activului de partid in organizațiile de bază, în mijlocul comuniștilor, pentru a cunoaște nemijlocit problemele pe care ’ le ridică viața, munca, pentru a ajuta concret organele și organizațiile de partid, mai ales pe cele din unitățile cu probleme, greutăților fruntat. aprilie te din Nicolae rum politic și democratic de la sfir- șitul lui noiembrie 1988, au fost organizate analize temeinice în toate organizațiile de partid asupra activității desfășurate, imprimind dezbate-. rilor un spirit critic și autocritic, partinic, revoluționar.Spre a conferi acestor analize gradul de eficiență așteptat, ele au fost precedate — și acest lucru va deveni o practică — de controale complexe sau pe domenii privind aplicarea ho- tărîrilor de partid, a legilor țării, a modului in care sint transpuse în viață orientările cuprinse sin Tezele din aprilie și in Expunerea din noiembrie. în întreaga noastră activitate urmărim să punem in valoare cit mai eficient marile rezerve existente în economia municipiului, să ridicăm întreaga muncă politico-orga- nizatorică la nivelul gențelor formulate partidului....întrerupem aic.1 vorbirii pentru a prezenta .situația concretă din citeva organizații si unități. De pildă, la Combinatul de celuloză și hirtie „Letea". comuniștii sint angajați in aceste zile, cu toată ființa lor. in ’ bătălia pentru realizarea planu-

în vederea depășirii cu care s-au con- în lumina Tezelor din și a orientărilor reieși- Expunerea tovarășului Ceaușescu la marele fo-

cerințelor și exi- de conducerearelatarea con-

rarea unui climat bazat pe disciplină, ordine și răspundere. Totodată, am întărit controlul asupra activității cadrelor cu munci de răspundere, a tuturor comuniștilor, care trebuie să fie< în primele rinduri ale promovării noului, pentru creșterea eficienței economice a întregii activități. Ca urmare, in locurile-cheie ale producției au fost puși comuniști din rindurile specialiștilor cu o bogată experiență și autoritate. Astfel, în atelierele de preparare a lemnului au fost repartizați să lucreze inginerul loan Hur- ghiș și subinginerul Vasile Anghel. Iar în secția pentru fabricarea hirtiei de scris și tipărit au fost stabiliți ca responsabili pe fiecare mașină și schimburi inginerii Constantin Lupu, ,Doru Ibănescu, maistrul Ion Ursu și alții, care răspund, împreună cu comuniștii și muncitorii de aici, de calitatea producției, îndeosebi a celei destinate exportului".Perioada de după Tezele din aprilie și de după Expunerea din noiembrie se caracterizează print.r-o preocupare stăruitoare și acțiuni mai ferme, care au imprimat muncii politico-organiza- torice un caracter concret și eficient și la întreprinderea de mașini- unelte.'„Dacă nu am obținut rezultatele scontate, aceasta se datorește și faptului că nu am imprimat întotdeauna activității noastre un spirit revoluționar, combativ, mulțumin- du-ne adesea să consemnăm lipsurile. fără a analiza, împreună cu comuniștii, cauzele care le-au generat, fără a acționa prin măsuri hotărite pentru înlăturarea lor — afirmă Gheorghe Ceaușu, secretarul comitetului de partid. Trâgind învățămintele cuvenite din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, am întărit contro-

„Spațiu excedentar" 
pentru... birocrație ?

Marea proprietate cooperatistă
(Urmare din pag. I) tea. Pe aceleași terenuri neirigate, in 1988 am obținut în medie, la hectar : 8 289 kg griu, 8 950 kg orz. 22 920 kg porumb știuleți, 43 600 kg sfeclă de zahăr și 40 850 kg legume. Și pot să spun că păminturile de la noi nu s-au schimbat prea mult. Adică și-au păstrat nivelul inițial de fertilitate". Cum se explică atunci obținerea unor asemenea sporuri de recoltă comparativ cu producțiile realizate in trecut 7 „Dincolo de aportul altor elemente, trebuie să arăt că în ultimii ani 40 pină la 50 la sută din sporurile de producție realizate se datoresc implementării în activitatea de producție a rezultatelor cercetării științifice, introducerii pe scară largă a tehnologiilor moderne, intensiva de cultivare a pămintului. Acesta, este saltul calitativ obligatoriu spre marea performanță, spre a pune deplin în valoare uriașele acumulări cantitative din ultimii ani".La C.A.P. Gottlob activitatea da generalizare în producție a rezultatelor cercetării științifice nu se face in mod întîmplător. Unitatea are organizate de mai mulți ani loturi demonstrative și cîmpuri experimentale comparative, înființate după toate regulile științei, unde specialiștii unității desfășoară o intensă activitate de cercetare proprie. Aici, cu sprijinul Stațiunii de cercetări agricole din Lovrin, aflată în apropiere, sint verificate și testate în condițiile specifice locale toate elementele de tehnologie care se impun spre generalizare pe întreaga suprafață.— Implementarea rezultatelor cercetării științifice în activitatea productivă reprezintă unul din factorii esențiali ai intensivizării producției agricole — ne spunea tovarășul Nicolae Brăiloiu. director cu producția vegetală la direcția agricolă. Iar marea proprietate cooperatistă a creat condiții pentru aplicarea pe suprafețe întinse a metodelor și tehnologiilor moderne elaborate de unitățile de cercetare specializate. Avem în această privință un program județean care cuprinde practic toate unitățile cooperatiste. Acționăm în două direcții distincte. Pe de o parte, unitățile de cercetare de profil din județ și instituțiile de invățămînt superior agricole sînt antrenate cu întregul personal la soluționarea diferitelor aspecte pe care le ridică creșterea producției agricole și, pe de altă parte, personalul de specialitate din unitățile agricole din ju1- deț desfășoară o activitate proprie de cercetare, subordonată în specia' adaptării la condițiile locale a tehnologiilor recomandate.Unitățile cooperatiste la care ne-am referit evidențiază cițiva din factorii esențiali ce caracterizează azi practicarea unei agriculturi moderne, intensive, de înalt randament. Anume, implementarea largă în activitatea productivă a cuceririlor științei și tehnicii agricole, a metodelor moderne de lucrare a pămîntului. Ceea ce se face pe linia aceasta în agricultura județului Timiș reprezintă în mic ceea ce se petrece astăzi la nivelul întregii agriculturi cooperatiste. Pe baza orientărilor, sarcinilor și a indicațiilor trasate de secretarul general al partidului, întreaga strategie a dezvoltării în continuare a agriculturii noastre socialiste este fundamentată pe implementarea puternică în producție a științei și cercetării agricole. aceasta constituind în etapa actuală factorul hotărîtor pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.

Aurel PAPAD1UC 
Cezar IOANAcorespondentul „Scînteii

ment și altele de acest gen nu au rodit dintr-o dată ca în alte locuri. Și aceasta pentru simplul motiv că solurile noastre sint mai sărace : au un grad de fertilitate mai scăzut. din care cauză trebuie lucrate după toate regulile științei. Or. ca să faci știință pe parcele mici, cum era la început, este ca și cum ai vrea să faci un costum frumos din petice. Abia în condițiile marii proprietăți cooperatiste asupra pămintului a fost posibil să trecem la materializarea unor vaste lucrări de îmbunătățiri funciare, realizate atit din fondurile statului, cit și cu fonduri proprii, in scopul îmbunătățirii calității pămîntului, pentru creșterea fertilității lui". Nu vom intra in a- mănunte. Important este că la Belinț. prin executarea lucrărilor de desecare, de combatere a eroziunii solului și, din anul 1981, prin aplicarea sistematică a complexului de lucrări agropedoameliorative, ce au cuprins întreaga suprafață a cooperativei, calitatea pămintulu s-a îmbunătățit substanțial. Anual, pa măsura dezvoltării averii obștești, unitatea a investit pină la 1,2 milioane lei, din care 35 pină la 40 la sută din fonduri proprii, cea mai mare parte pentru realizarea lucrărilor de îmbunătățire a calității pămîntului. Aceasta și explică producțiile mari ohținute în ultimii ani. care sint comparabile cu cele realizate în zonele eu terenurile cele măi fertile din județ : 6 206 kggriu, 7 776 kg orz. 25 750 kg porumb știuleți și 43 843 kg sfeclă de zahăr, toate in medie, la hectar, atit s-a realizat în anul 1988.Dar Belințul reprezintă tn mic experiența acumulată la scara întregului județ. Pentru că în județul Timiș terenurile cu un nivel scăzut de fertilitate reprezintă aproape două treimi din suprafața agricolă. Or. în anii ce au trecut după încheierea cooperativizării. în condițiile marii proprietăți cooperatiste asupra pămîntului, au devenit posibile inițierea și executarea unor ample lucrări de desecare, ce au cuprins aproape toată suprafața a- fectată. de combatere a eroziunii solului și de irigații unde a fost nevoie. La toate acestea trebuie adăugate acțiunile sistematice privind amendarea ciclică a terenurilor cu grad ridicat de aciditate, de fertilizare cu îngrășăminte organice și de afînare profundă a solurilor puternic compactate, acțiuni obligatorii cuprinse în programul național privind organizarea teritoriului, introducerea asolamentelor și creșterea fertilității solurilor. Pe baza determinărilor științifice, de laborator, specialiștii sînt unanimi în a recunoaște că In ultimii ani. prin toate lucrările realizate, potențialul productiv al pămîntului din județul Timiș a sporit cu peste 8 puncte pe scara fertilității.
Tehnologiile moderne, 
cercetarea proprie - 

atributele marilor 
performanțeLa înființare. In anul 1952, C.A.P. Gottlob obținea, pe păminturi dintre -cele mai fertile, in medie, la hectar: 1 405 kg griu. 4 300 kg porumb. 1 610 kg orz, 17 550 kg sfeclă de zahăr și 9 200 kg legume. Prezen- tindu-ne aceste recolte de pe „pă- mintul binecuvîntat" îl simțeam pe Ion Lezeu, președintele cooperativei, vădit încurcat. „De mult n-am mai răsfoit prin arhivă — remarca acesta. De n-ar fi acrise negru pe alb, recoltele obținute la început, comparativ cu cele pe care le realizăm acum, ar părea de domeniul fabulației. Dar aceasta este realita

Iul asupra rind peste disciplină. Constatăm. nerale de criticilor pe ocolite, s-a trecut la măsuri concrete, operative. Pentru întărirea sectoarelor de concepție, unde activitatea șchiopăta, comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii au repartizat să lucreze specialiști cu experiență din secțiile de producție ; noile tipuri de mașini-unelte de înaltă complexitate și tehnicitate sint încredințate acum pentru a fi finalizate unor formații de lucru conduse de comuniști, de specialiști cu o înaltă calificare. Mem- a brii comitetului de partid și ai birourilor organizațiilor de bază au fost reparti-, zați să lucreze și să răspundă de locurile-cheie, a- colo unde se realizează producția destinată tului.Există, o reacție ” tă față de deficiențele semnalate atît In activitatea organizațiilor de partid, cit și in cea de conducere a ’ întreprinderilor. Ar fi neadevărat dacă am spune ca această reacție s-a produs cu aceeași intensitate peste tot. Analizele efectuate la întreprinderea metalurgică arată clar că unele acțiuni inițiate la nivelul comitetului de partid și al organizațiilor de bază continuă să nu aibă forța de convingere și de influențare necesară, nu ajung întotdeauna la inima comuniștilor. a celorlalți oameni ai muncii, activitatea de partid de aici continuă să fie concepută încă In mod general, administrativ. în pofida asigurărilor date că „munca politică a fost mai bine reorientată spre cerințele producției", în secția turnătorie, bunăoară, procentul de rebuturi continuă să fie încă ridicat, nu se respectă disciplina tehnologică, unii oameni, printre ei și comuniști, lipsesc fără motiv de Ia lucru etc.„Rezultatele ne demonstrează clar — afirmă Ion Aioanei. secretarul comitetului de partid — că n-am început cu ceea ce trebuia să începem : întărirea controlului de partid asupra îndeplinirii sarcinilor la toate eșaloanele, de către fiecare comunist, indiferent de funcția pe care o are". Așa se întimplă cînd rolul controlului de partid, spiritul său revoluționar nu sint repuse în drepturile clare pe care le au, cînd conținutul lor este înlocuit cu vorbe. Concluzia secretarului comitetului de partid de aici este bine venită și trasă la timp. Accentuarea caracterului revoluționar, constructiv al criticii și autocriticii, ca una dintre cele mai importante căi de creștere a eficienței muncii de partid, ar trebui să constituie o preocupare majoră șj' la întreprinderea de mecanică, de confecții, de pielărie și încălțăminte „Partizanul" și în alte unități economice din municipiu. Pentru că numai printr-o asemenea abordare a problemelor se pot înlătura, cit mai repede cu putință, deficiențele și greutățile cu care se confruntă colectivul de aici.— Deci, tovarășe prim-secretar, există incă multe argumente care pledează pentru creșterea concreteței și eficienței activității de partid, pentru îndrumarea mai atentă a muncii organizațiilor de bază.— Există. Și ele vor sta permanent în atenția noastră,. .
Gh. BALTAcorespondentul „Scînteii"

expor-așadar, promp-

devenit mari producătoare de semințe. ceea ce înainte constituia apanajul unităților de cercetare specializate. în amil 1988, oele 18 cooperative agricole specializate pe producerea de semințe au produs in total 46 500 tone de semințe de cereale și plante tehnice, atit pentru nevoile proprii, cit și pentru alte județe. în acest an, cantitatea de semințe produsă in cooperativele a- gricole se va ridica la 63 000 tone.C.A.P. Variaș reprezintă, desigur, un exemplu edificator, care probează prin puterea faptelor rolul și importanța pe care o prezintă întărirea și dezvoltarea proprietății cooperatiste ca factor esențial al progresului agriculturii socialiste. Dar evoluția acestei unități este caracteristică tuturor cooperativelor agricole din județ. Datele statistice sint concludente in acest sens. Față de anul încheierii cooperativizării, la sfirșitul anului trecut, proprietatea obștească a cooperativelor agricole din județul Timiș a crescut de la 776 milioane lei la aproape 6 miliarde lei, fondurile fixe — de la 600 milioane lei la 2,7 miliarde lei, in acest interval de timp producția globală agricolă sporind de peste 4 ori. ajungind la 4,7 miliarde lei. „Ceea ce se cuvine accentuat cu deosebire — remarca tovarășul Aurel Lăzureanu, secretar al comitetului județean de partid —este faptul că dezvoltarea și consolidarea proprietății cooperatiste în agricultură a făcut posibilă aplicarea pe scară largă a vastelor programa concepute de conducerea partidului pentru a asigura modernizarea și progresul accelerat al acestei ramuri de bază a economiei naționale. în ce ne privește, consider că am depășit etapa acumulărilor cantitative, problema cardinală constituind-o acum valorificarea acumulărilor calitative pentru practicarea unei a- griculturi moderne, intensive, de înalt randament, bazată pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii agricole". Aplicarea acestor cerințe nu numai că este posibilă, dar mai ales este stimulată de existenta marii proprietăți cooperatiste In agricultură.
Grija pentru calitatea 

pămîntului izvorăște 
din calitatea 

de proprietari ai luiLa 17 mai 1952, cînd s-a înființat, averea obștească a cooperativei a- gricole din Belinț nu trecea de 200 mii lei.în 1988, C.A.P. Belinț, acum una din cele mai puternice unități coo- peratiște din județ sub aspectul in- tensivizării producției agricole, dispunea de o avere obștească de 26 milioane lei, producția globală agricolă a crescut la 36 milioane lei, iar veniturile bănești s-au ridicat la aproape 26 milioane lei. Valoarea unei norme de muncă a fost de 108 lei. Să mai notăm că. in ultimii 5 ani, cooperativa a realizat beneficii intre 3 și 7 milioane lei.Dacă vom arăta că. spre deosebim dg C.A.P. Variaș, C.A.P. Belinț este situată intr-o zonă cu soluri sărace, cuprinse in categoriile a II-a și a IlI-a de fertilitate, se pune firesc întrebarea : care este izvorul dezvoltării impetuoase a acestei cooperative agricole 7 Ne răspunde președintele cooperativei agricole, tovarășul Romulus Vlaiconi, un om care știe să asculte pulsul și glasul pămintului ca un țăran autentic. „Pentru noi — spune acesta — mecanizarea completă, chimizarea, soiurile și hibrizii de înalt randa

străină de principiile eticii și echității noastre socialiste. Dumneavoastră deci, ca să răspundem la întrebarea pe care ne-ați pus-o, locuiți și veți locui în continuare în apartamentul în care v-ați mutat de la început, după cum am fost asigurați la Consiliul popular al sectorului 3. in urma reanalizării atente a cazului dumneavoastră. Ur- mînd ca pentru celălalt a- partament rămas neocupat să primească repartiție un alt om al muncii. Evident, după ce va fi pus la punct. (Eventual pe spezele celor ce se fac vinovați de situația creată).

funcționarului, ba că trebuia să sesizeze neconcor- danța numărului apartamentului — dar de fapt e- rau și altele in aceeași situație pe scara respectivă —, ba că trebuia să se ducă la I.C.R.A.L., și nu direct la constructor, „uitindu-se" faptul că blocul nu fusese recepționat la data respectivă.)în cele din urmă însă, în ciuda tuturor așa-ziselor obiecții și „contraargu- mente", de fapt subterfugii și încercări de eludare a adevărului, s-au limpezit, ce. tovarășe vă putem spune că ați fost victima unei mentalități ce nu are ce căuta la noi.

5și noi aceste întrebări, iată, in esență, răspunsul inspectorului, cel căruia ii aparținea, de fapt, încurcătura : „Sigur că se putea, și de fapt am vrut să-l ajut (de fapt i-a și promis incă de la început, de față cu martori) să rămină acolo unde s-a mutat, dar nu a fost om" (?).Răspunsul. mărturisim, ne-a surprins, căci, ce trebuie înțeles de aici 7 La prima vedere, ce ar putea ințelege orice om de bună credință : un lucru grav cu privire la activita- . tea și comportarea celui în cauză. Ca atare, am stat de vorbă, am întrebat la locul

SiMărturisim, tovarășe Ion Drăgan, cg scrisoarea dumneavoastră ne-a dat de lucru.vedere ne simplu : ajutați să locuiesc", tr-adevăr, vedit-o ulterior faptele, nu era vorba de nici o glumă in rugămintea dumneavoastră, ci de o problemă foarte serioasă, care a necesitat din pceleași motive multe eforturi pentru a fi elucidată. Dar iată faptele.Pe. două pagini bătute la mașină istoriseați avatarurile și alergăturile pe multele și încurcatele drumuri de muncă (întreprinderea ale birocrației la care ați fost supus timp de aproape un an de zile. Adică din momentul în care vi s-a repartizat o frumoasă și spațioasă locuință din fondul de stat intr-unui din noile cartiere ale Capitalei. Pe scurt, e vorba deci de faptul că după ce ați primit cheile din mina constructorului (la fel ca toți ceilalți locatari care se mutau in acele zile de aprilie ale anului trecut în bloc), după ce ați muncit să puneți apartamentul la punct și ați plătit nu puține remedieri chiar celor care de fapt trebuiau să lucreze bine de la bun început (de asemenea, la fel ca mulți al ti locatari), ați fost invitat. mai exact somat, să părăsiți apartamentul respectiv și să vă mutați cîteva blocuri mai încolo, într-un alt apartament identic. (Identic numai ca număr de camere, căci, deși nou, rămas deschis și neocupat, se afla in stare de degradare, cu echipamentele sanitare și electrice lipsă sau deteriorate).De ce era necesară această mutare 7 Pentru că pur și simplu funcționarul de la spațiul locativ al sectorului 3. inspectorul Chirciu Ion. a scris greșit adresa pe repartiția pe care i-a dat-o locatarului I.D. Mai exact, a notat-o incomplet, scriind doar „Blocul 7". fără să mai adauge inițiala acestuia. cum era firesc. Lucrul acesta funcționarul amintit îl și n-ar avea să-1 nege, pe același adăugat, zile, litera „B“, a pus data modificării și ștampila). întrebarea este de ce a notificat, litera „B“ și nu „D“, aceea a blocului în care cetățeanul în cauză locuia mai bine de o lună 7 De ce nu a vrut apoi cu nici un chip să o schimbe 7 De ce i s-a părut mai simplu să se mute cetățeanul in alt blcc în condițiile amintite d°cit să opereze el modificarea necesară 7 Chiar nu se putea accepta situația creată nu din vina cetățeanului 7 (Așa cum avea să se rezolve pină la urmă). Am pus

mult Numai la prima cereați un lucru „Vă rog să mă știu și eu unde Pentru că în- așa cum au do-

recunoaște (nici de altfel cum din moment ce act el însuși a peste o lună de

„Suveica") și pe vecinii săi de apartament și am aflat, dimpotrivă, că cetățeanul respectiv, muncitorul I.D.. este un om de omenie, care își vede de munca lui, de familia lui, de educația celor trei copii minori.Așadar, obiecția „de fond" a celui care a găsit de cuviință să poarte pe drumuri un om nevinovat, să încerce cu tot dinadinsul dea afară din car să-1 facă chiria pentru tamente an de Atunci ră oare cate precum că I.D. fost om" 7 Sigur, nu să răstălmăcim aceste cuvinte. însă oricum le-am lua ele denotă cel puțin o atitudine arogantă, un vădit dispreț față de cetățean, un mod inadmisibil de a înțelege și exercita raporturile cu publicul, mai cu seamă că ele au fost „agrementate" și cu expresii deloc măgulitoare la adresa locatarului in cauză, a „reclamagiului", care, tracasat și purtat pe drumuri. aproape un an de zile, după multe audiente rămase fără rezultat (ar trebui ca factorii de răspundere care au a- cordat. aceste audiente să reflecteze mai mult la eficienta lor. atita vreme cit unele probleme cu care oamenii li se adresează, in Ioc să se rezolve, se complică mai mult) a îndrăznit să se adreseze ziarului pentru a-i cere ajutorul in rezolvarea problemei ce-i măcina timpul și liniștea. Si totul dintr-o simplă eroare ce ar fi putut fi îndreptată fără multe plicații, dar cu mai înțelegere fată de țean, cu mai multă nie. Omenie care se pare însă că nu-și mai află locul atunci cînd birocrația găsește un cîmp (sau. folosind termenii domeniului respectiv, un „spațiu excedentar") de afirmare. (Așa, de pildă, cei in cauză au susținut, rind pe rind, ba că cetățeanul a ocupat In mod abuziv apartamentul, ignorîndu-se chiar fondul problemei, adică eroarea

să-lcasă sau masă plătească ambele apar- aproape a ce sepe zile, la acele vorbe un căzut refe- arun- „nu a vrem

com- multă cetă- ome-

■ ■■■■■ @ ■ ■ n ■ n ■ ■
lucrurileIată de I. Drăgan.

M. ION

TrenuriPe adresa redacției au început să sosească, alături de scrisorile referitoare la intirzierile unor trenuri, și scrisori care ne relatează despre așa-zisele „trenuri grăbite". Despre ce - este vorba 7 Redăm, din sesizarea cititorului nostru Cristian Nicolau din Perlș : „în luna ianuarie am fost nevoit să fac naveta cu trenul personal 5 003, de pe ruta București — Bacău. «Ei bine, aproape în fiecare zi trenul a fost la peronul din București in ultima clipă, incit călătorii abia mai apucau să urce. Trenul are plecarea, conform graficului, la ora 3,10 și a fost tras la peron în ziua de 11 ianuarie la ora 3,05 ; pe data de 14 ianuarie trenul a fost și mai grăbit, a rămas la peron doar 4 minute, de la 3,06 la 3,10. pe 25 ianuarie de la 3.08 la 3,10 ș.a.m.d. E de imaginat ce îmbulzeală s-a pro-

grăbitedus de fiecare dată, cînd, în miez de noapte, in numai citeva minute (față de 15—20 minute, cum se procedează de obicei) au trebuit să escaladeze scările vagoanelor (datorită peroanelor joase) sute și sute de călători cu bagaje, unii cu copii in brațe. Ca să nu mai spun că nici cei de la vagonul poștal și de la coletărie nu au mai a- pucat să Încarce tot ce trebuia expediat, rămînînd numeroase colete pe peron".întrucit semnalele primite la redacție privind „trenurile grăbite" din gările Bucureștiului privesc și alte trenuri, în afara celor amintite, propunem factorilor în drept a analiza situația creată și cauzele care o determină. E- vident. pentru a le înlătura. Așteptăm rezultatul.
I. MUTAI

O stație de autobuz 
prea mult... așteptatăDin august 1988, autoga- ■ ra nr. 1 din municipiul Cluj-Napoca s-a mutat intr-un sediu nou. Toate bune și frumoase. Dar a- ceasta a fost amplasată la extremitatea orașului. Pentru a ajunge la noua static, toți cetățenii orașului care merg spre Turda sau care se reîntorc la Cluj- Napoca sînt nevoiti a străbate peste 5 km cu mijloacele de transport *a!e  I.J.G.C.L., pină la autoga- ră. Pe lingă aglomerația produsă în orele de vîrf pe aceste autobuze — ne scrie ing. Viorel Pinteadin Cluj-Napoca — se pierde și foarte mult timp cu deplasară. Pentru a se evita această trambala- re. pentru a veni in sprijinul publicului călător care se deplasează zilnic la Turda, in interes de serviciu sau pentru studii și alte interese la Cluj-Napoca — preciza corespondentul nostru — am solicitat în mai multe rinduri ca I.T.A.-Cluj să înființe-

ze o stație și un chioșc de bilete in zona Cipariu, zonă .propice instalării unei astfel de stații. Propunerea a fost tratată insă cu indiferență. Abia după ce au revenit cu o nouă sesizare la forurile județene — arăta cititorul nostru — I.T.A. Cluj s-a decis să răspundă (adresa nr. 117/245 SR 29/1988). in- științîndu-i că „problema înființării acestei stații este in studiu, ur'mînd a fi rezolvată, pină la sfîr- șitul lunii decembrie a.c." (adică 1988).Dar, după cum se vede, studiul a fost devansat cu încă aproape două luni și problema semnalată de cetățenii care folosesc a- ceastă rută a rămas tot nerezolvată. Avem certitudinea că noul apel cetățenesc va stimula pe specialiștii de la I.T.A.-Cluj •să finalizeze, în sfîrșit, studiul respectiv.

în urmă cu aproape zile, ziarul nostru a colul intitulat „Și cu lipsuri calitative 7“ 14179), in care erau rie de serioase muncii _________ ______locuințe din municipiul Călărași, care au condus la neindeplinirea indicatorilor de plan, la numeroase deficiențe în ce privește calitatea lucrărilor.Ce s-a întîmplat de atunci. în perioada trecută 7 De la bun început, trebuie spus că deși sint și în prezent încă departe de prevederile programului de locuințe al municipiului. constructorii călărășeni și forurile județene, în primul rind comitetul județean de partid, au luat măsuri pentru o ma.1 bună desfășurare a activității de construcții, pentru redresarea ăntre- "prizei județene și desfășurarea normală a muncii brigăzilor sosite in ajutor din alte județe. astfel că cele mat multe dintre i neajunsurile semnalate anul trecut au fost înlăturate. Desigur, toate acestea s-au făcut cu sprijinul forurilor centrale competente, dată fiind importanța cu totul deosebită a realizării numărului de apartamente necesare viitorilor muncitori ai noilor capacități de producție din cadrul Combinatului siderurgic Călărași. Dar, subliniem și de data aceasta, majoritatea deficiențelor la care ne refeream anul trecut erau generate de cauze subiective, ă căror soluționare stătea și stă in puterea factorilor locali. Astfel, in primul rind s-au luat măsuri pentru întărirea disciplinei pe șantiere, pentru folosirea mai bună a timpului de lucru. S-a renunțat aproape in totalitate la „sistemul" dispersării forțelor, acestea fiind concentrate în prezent la un număr restrins de obiective, ceea ce asigură posibilitatea organizării și îndrumării mai bune și, ca atare, o productivitate a . muncii și o calitate a lucrărilor superioare. în același timp, s-a ’tre- echipelor, la numerică, de imbu- tehnico- de asigu- muncă și

un an de publicat arti- restanțe, și cu („Scinteia" nr. criticate o se- organizatorice,neajunsuriabateri de la disciplina intilnite pe șantierele de

cut la reorganizarea întărirea și creșterea lor Notabile sint și eforturile nătățire a aprovizionării materiale, precum și cele rare a unor condiții de viață din ce in ce mal bune pentru muncitorii constructori. Toate acestea ău făcut ca productivitatea muncii să crească in mod simțitor, astfel că, pentru prima dată, după mal multi ani. Întreprinderea nu a mai înregistrat pierderi, cl Fapt ce s-a resimțit și în substanțială a veniturilor torilor. Tot pentru prima reușit creșterea numărului lului lucrător (cu circa 15incă la nivelul forței de necesare. Este adevărat că apartamentelor planificate în folosință nu a fost reali- în 1988, dar nu numai din
deși nu muncă numărul a se da zât nici _ ,vina constructorilor călărășeni.

beneficii, creșterea construc- dată s-a personala sută),

R. ȘERBAN

CÎND UNII CONSTRUIESC. IAR 
ALȚII REFAC IN URMA LOR. Desigur, constructorii călărășeni poartă principala răspundere și au prin-

cipalele atribuții tn realizarea construcțiilor de locuințe din municipiu, astfel că deficiențele ce mai persistă, „reminiscențe" ale stilului de muncă pînă nu de mult practicat, nu trebuie și nu pot fi în nici un caz trecute cu vederea. Să ne oprim la un singur aspect. Cind am poposit pe șantierul blocului C-3, constructorii băcăuani, veniți ca și în anii tre- cuți in sprijinul celor călărășeni, tocmai spărgeau zidurile pentru a putea monta instalațiile electrice și sanitare. O anomalie care a determinat muncă in plus, de săptămini de zile, pentru că pur și simplu orificiile și șanțurile respective nu au fost asigurate de la bun început prin turnare. Pereții fuseseră turnați de către o echipă de constructori călărășeni, care, culmea, deși îi vedeau pe „oaspeții" lor asudind din

muncă de pe șantiere, și deci un ajutor obștesc, cit mai substanțial ar fi cît se poate de bine venit, tn municipiul Călărași, viitorii locatari nu prestează aproape nici un fel de muncă pentru grăbirea dării in folosință a apartamentelor in care vor locui. Privesc cum muncesc constructorii și așteaptă să li se inmineze cheia. In mai toate localitățile țârii, antrenați de consiliile populare, numeroși cetățeni, și nu doar cei care urmează să primească apartamente, prestează zeci și sute de ore de muncă patriotică pe șantierele de locuințe, vin cu diverse propuneri menite să impulsioneze organizarea și modernizarea localităților, soluționarea problemelor locuințelor acolo unde mai există, deși în cele mai multe locuri nu se pune problema atit de
Pe urmele materialelor publicate

Schimbări in bine, dar și multe 
probleme rămase nerezolvate

La Călărași, pe șantierele de locuințe

greu, fără rost la tronsoanele gata turnate, procedau în același mod, turnind în continuare chiar la același bloc pereții fără orificiile și șanțurile necesare. Constatind asemenea lucruri, te întrebi, pe bună dreptate : dar maistrul, dar șeful brigăzii ce păzesc 7 De ce nu pun capăt acestei anomalii? Ce fel de organizare a muncii poate fi pe un șantier in care unii construiesc și alții sint nevoiți să spargă după ei 7 Multe asemenea neajunsuri — ca de pildă modul necorespunzător în care a muncit anul trecut brigada numărul 4 Oltenița, care „a tras înapoi întreaga întreprindere" — au fost criticate și in darea de seamă a recentei adunări generale a oamenilor muncii. Fără îndoială, sporirea spiritului de exigență, dezvoltarea unei atitudini critice și autocritice constituie nu numai o schimbare pozitivă de optică la întreprin- derea-antrepriză de construcții- montai (I.A.C.M.) Călărași, ci și garanția că progresele de pină acum nu vor rămine un simplu foc de paie. Dar pentru ca ele să fie și mai pregnante, să se materializeze intr-un număr cit mai mare de apartamente construite, la un bun nivel calitativ, este necesar ca antrepriza, constructorii din oraș să fie sprijiniți la rîndul lor de către toți factorif implicați.
RIDICAREA UNUI NOU ORAȘ 

NU REVINE NUMAI CONSTRUC
TORILOR, Deși se confruntă in continuare cu problema lipsei forței de

acut ca la Călărași. Numai aici, In loc de un sprijin concret dat constructorilor, de organizare a unor adevărate șantiere de muncă patriotică in care să fie cuprinși în primul rind tinerii, beneficiarii principali ai marelui efort constructiv căruia ii sînt martori, consiliul popular municipal se mulțumește să ofere „explicații" : „Călărașiul are o situație specială — ne spune tovarășul Gheorghe Dragomir, primarul municipiului. Viitorii locatari, muncitori și specialiști care vor lucra la capacitățile încă nepuse în funcțiune la combinatul siderurgic, nu sînt în oraș. Nu-i cunoaștem încă".Așadar, explicații, adică justificări în locul organizării unor acțiuni de masă pentru sprijinirea șantierelor.
„GROSIMEA" PEREȚILOR SUB

ȚIRI. Panourile subțiri din beton, care înlocuiesc unii pereți interiori din cărămidă sau B.C.A., constituie un ajutor important in munca constructorilor, conducînd la ‘creșterea productivității muncii, la urgentarea dării in folosință a blocurilor. Pentru nevoile șantierelor din Călărași acestea se fabrică la întreprinderea de materiale de construcții (I.M.C.) chiar din localitate. care realizează, de altfel, toate celelalte prefabricate necesare șantierelor călărășene. Prin urmare, pereților subțiri nu ar trebui să li se ducă In nici un fel lipsa la Călărași. Lucrurile stau însă cu totul altfel și nu de ieri, de azi. tn ce ne privește, am asistat în mai

multe rinduri cum echipele de mon- tori își disputau sus-zisele panouri, total insuficiente. Explicabil, pentru că în lipsa lor nu se mai pot monta nici celelalte elemente — pereții exteriori, pereții interiori groși, plafoanele etc. — panouri care abundă. Ba, sint cu mult peste necesar, con- stituindu-se in stocuri supranorma- tive la constructor. Explicațiile sînt diverse. Conducerea I.A.C.M. susține că întreprinderea pentru materiale de construcții aleargă să-și facă planul fizic, care se măsoară nu în apartamente complete (cum ar fi cazul), ci in... metri cubi. Or. pereții subțiri sînt „subțiri" și in volumul metrilor cubi. Așa incit întreprinderea acordă întîietate altor elemente. Conducerea întreprinderii pentru materiale de construcții susține că : ,.Nu avem abur pentru a usca pereții subțiri, cărora le sint necesare niște condiții speciale". Iar aburul necesar se livrează de către combinatul de celuloză și hirtie din apropiere...Ca atare, am mers direct în hala unde se toarnă acești pereți buclucași. Și, in ^inal, ne-am«notat concluzia șefului secției, inginerul M. Dumitrescu : „Pentru a putea dubla producția zilnică de asemenea panouri (ceea ce, practic, ar rezolva in bună măsură problema) ar trebui să mai dispunem de cîte unul- două tipare pentru fiecare tip din aceste panouri". Deci ar fi nevoie de vreo zece tipare, noi, respectiv niște cadre din bare sudate. Cine ar trebui să le realizeze 7 „Noi înșine" — a venit răspunsul. Și cît v-ar trebui pentru realizarea lor 7 „Pînă di- seră, cel mult miine, le-am putea face". Iată, dar, cît de „complicată" era soluția pentru ca astfel constructorii să nu-și mai piardă timpul pe schele, așteptind pereții subțiri. (După calculele antreprizei de construcții, numai anul trecut circa 150 de apartamente nu au putut fi realizate din cauza lipsei acestor panouri). Iar panourile Ia care ne-am referit nu constituie nici pe departe singurul „diferend" dintre cele două Întreprinderi.Nu ne-am propus, desigur, nici de data aceasta, să facem o inventariere a tuturor problemelor nerezolvate existente incă pe șantierele construcțiilor de locuințe din Călărași. Așa cum am fost asigurați de tovarășul Dumitru Simionescu, vicepreședinte al consiliului popular județean, căruia i-am semnalat neajunsurile constatate, ele vor fi in continuare analizate cu toată răspunderea și luate toate măsurile pentru asigurarea unui sprijin mai substanțial acordat constructorilor, îmbunătățirii în continuare a muncii lor. Iar în această privință trebuie să spunem că posibilitățile reale existente la îndemina factorilor locali nu au fost nici pe departe epuizate. după cum o demonstrează șt cele constatate cu prilejul anchetei de față.
Ion MARIN
Mihai DUMITRESCUcorespondentul „Scînteii*



SCÎNTEIA — duminică 26 februarie 1989 PAGINA 3

T

IN SISTEMUL AUTOCONDUCERII MUNCITOREȘTI

L ANGAJARE FERMĂ,
V

ÎNALTĂ RĂSPUNDERE
prima parte a dezbaterii, publicată în ,nr. 14 469 al ziarului, a pus în evidentă vasta acțiune desfășurată in direcția perfecționării organizării si conducerii activității economico-sociale, modul în care acționează consiliile oamenilor muncii din unele întreprinderi ale municipiului Oradea pentru perfecționarea stilului de muncă, pentru realizarea unei fuziuni totale intre activitatea colectivă și răspunderea personală. Noi elemente ale acestei vaste problematici sint relevate in partea a doua a dezbaterii.

Obiective și sarcini precise 
răspunderi precise

sar- 
mem-al in- de

Redacția : Ceea ce s-a spus in pri
ma parte a discuției privitor la re
partizarea echilibrată a sarcinilor pe 
■fiecare membru este un fapt îmbucu
rător. Din păcate, pe alocuri conti
nuă să rămină incă o lacună, persis
tenta unei anumite imprecizii in for
mularea anumitor obiective și 
tini ce decurg pentru fiecare, 
bru al C.O.M.-ului.Teodor Cristea, inspector-șefspecției teritoriale financiare stat : Observația este intru totul îndreptățită. In acțiunile pe care Ie-a întreprins inspecția teritorială financiară de stat in unitățile județului in anumite cazuri am constatat că unele prevederi cuprinse îndeosebi in programele speciale privind creșterea productivității muncii, reducerea costurilor materiale sau perfecționarea organizării și modernizarea producției suferă de formulări mult prea generale in ce privește obiectivele urmărite sau ny sint cuantificate. De aici și pină ’ la imprecizia răspunderii nu-i decit un pas. Astfel se intreține un climat de improvizație, se creează posibilitatea eludării răspunderii, a angajării tuturor specialiștilor intr-un efort de durată, cu certă finalitate pentru ridicarea eficienței e- conomice a întregii activități productive. Fie că este vorba de director sau de muncitor, de inginer sau de tehnician, fiecărui membru al organelor de conducere colectivă ii revin și trebuie să-i revină în fiecare moment răspunderi concrete in finalizarea unor sarcini, de asemenea concrete, cuantificabile, asumate în colectiv.Dumitru Blaga, siliului oamenilor „muui ue ia. „înfrățirea" Oradea: Cu unele tendințe de asemenea' natură ne-am confruntat uneori și noi. fenomen pe oare ne-am preocupat să-l eliminăm tocmai pentru a realiza acea angajare directă, individuală a fiecărui membru al C.O.M.. al fiecărui specialist. După cum nu încurajăm nici tendința de a plasa răspunderea îndeplinirii, unei sarcini pe umerii mai multor oameni. Practica a dovedit că proce- dînd âstfel adeseori se ajunge la situația că fiecare din cei desemnați să lase finalizarea pe umerii celorlalți. Astfel, finalizarea unor măsuri, in esență bine gindite și elabo-

președintele con- rauncii de la „In-

rate, ajunge să fie tergiversată sau tratata superficial. in practica C.O.M.-ului nostru s-a ’ statornicit ODiceiul ca răspunderea inaeplimrii unei sarcini sa fie clar precizată și atribuita unuia, cel mult aoi membri ai sai. Numai in situații cu totul deoseoite, cind este vorba de acțiuni de largă anvergura, constituim, corective, hi caarul carora insă stabilim' pe fiecare om în parte „felia" sa exacta ae răspundere.Prin precizarea răspunderilor se asigură o puternică mobilizare a fiecărui membru din colectivul de conducere pentru gasirea celor mai bune soluții, se declanșează o intensa vehiculare de idei, dintre organul de conducere spre colectivele de oameni ai muncii și invers, ceea ce creează condiții pentru cunoașterea cit' mai exactă a pulsului activității productive, a climatului de muncă.Deosebit de utilă s-a dovedit în activitatea organului nostru de conducere colectivă și practica de a examina in detaliu la Începutul fiecărei reuniuni modul in care s-au rezolvat sarcinile stabilite în ședința precedentă. Desigur, in cazurile in care constatăm rezolvări parțiale sau tergiversări, intervenția este promptă și fără menajamente la a- dresa celor care și-au „uitat" datoriile pe care le au față de colectiv.Gheorghe Maxim, prim-vicepre- ședinte ăl consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de confecții din Oradea: Exercitarea in bune condiții a autoconducerii și autoges- tiunii și afirmarea răspunderii colective și personale impun ca fiecare membru al consiliului oamenilor muncii să știe exact care sint' răspunderile sale, cu ce se angajează el, concret, în soluționarea unor probleme curente și de perspectivă. Evident, răspunderea personală nu trebuie stabilită mecanic, ci in funcție de capacitatea profesională și politică a fiecăruia, de posibilitățile sale. Aceasta impune o bună și permanentă cunoaștere , a calităților... profesionale și politice ale fiecărui participant Ia actul conducerii, astfel incit in fiecare moment să se știe precis care sint oamenii ce prezintă cea mai mate garanție în finalizarea promptă, optimă a unei acțiuni.
încredere deplină în capacitățile oamenilor - 
exigență maximă față de activitatea fiecăruialoan Chivari, președinte al C.U.A.S.C. Sinmartin : Principiile autoconducerii și autogestiunii care stau la baza actualului nism economico-financtar ză cu maximă rigoare cimpul relațiilor de muncă ale sectorului nostru de natura proceselor turii, nouă, celor această ramură de naționale, ni se cere să manifestăm permanent un inalt dinamism, stare de spirit care in anumite perioade ale anului trebuie să se confunde cu eroismul, cu dăruirea de sine. Pentru că, o dată pierdut, in agricultură timpul nu mai poate fi recuperat. Or, irosirea timpului optim la o lucrare agricolă sau alta înseamnă inevitabil pierdere. Tocmai

meca- operea- și inactivitate. Prin specifice agricul- care activăm in bază a economiei

de aceea, in cazul nostru, afirmarea plenară a răspunderii personale are o importanță covirșitoare în exercitarea conducerii colective.. în ce ne privește, am optat pentru acordarea unei încrederi depline in capacitatea profesională și organizatorică a fiecărui cadru de conducere și specialist, a șefilor de fermă, ceea ce a limitat, pină la inlă- turarea definitivă, imixtiunea in atribuțiile ce le revin acestora. Bine- .ințeles, funcția controlului a operat și continuă să opereze cu maximă rigoare. Iar atunci cind constatăm abdicări de la normele înaltei exigențe in muncă, măsurile de corectare a lucrurilor nu întirzie cituși de puțin, mergind pină la Înlocuirea din funcție a celor ce se dovedesc delăsători sau nepricepuți. „Omul

potrivit Ia locul potrivit**  a devenit deviza organului nostru de conducere colectivă. Ori de cite ori am constatat abateri de la această deviză, și din păcate au existat și asemenea situații, am operat neintîrziat corecțiile necesare. Efecte pozitive remarcabile in planul creșterii răspunderii personale a cadrelor și specialiștilor generează analizele întreprinse la fața locului, in unități, cit și schimburile de experiență realizate între unitățile care beneficiază de condiții asemănătoare.Sint convins că tocmai schimbarea stilului de muncă al conducerii C.U.A.S.C.-ului, implicit al conducerilor cooperativelor agricole și al unităților agricole de stat, ne-a permis să obținem in 1988 unele dintre cele mai bune rezultate din istoria noastră : producția globală agricolă planificată a fost depășită cu 60 milioane, iar beneficiile cu 25 milioane lei. Dacă in 1987 din cele 9 cooperative agricole ale C.U.A.S.C.-ului doar 2 înregistrau beneficii, anul trecut s-au aflat in această dorită situație 8 cooperative, iar cea de-a noua se află angajată cu șanse de succes pe drumul eficienței. Să mai notăm in contul revirimentului și faptul că la o seamă de culturi și produse C.U.A.S.C. Sinmartin deține cele mai bune producții din județ, iar unele dintre unitățile sale componente întrunesc condițiile pentru a fi onorate cu înaltul titlu de■ „Erou al Noii Revoluții Agrare".Consider că un rol deosebit de important in creșterea răspunderii personale q tuturor cadrelor de conducere și specialiștilor il are „Programul personal de muncă al organizatorului de partid". în ce mă privește, el începe cel tîrziu la ora 6 dimineața, cind descind în prima unitate, și continuă pină tîrziu in seară, incheindu-se oricum cu mult după ce activitățile productive din unități au luat sfirșit. Nu trece nici o zi ‘din an fără ca pină la ora opt dimineața să nu controlez modul in care se desfășoară munca in 3—4 unităti. Este deosebit de important ca oamenii cu care muncești să te simtă in orice moment alături de ei. Altfel gindesc. altfel se mobilizează.Gheorghe Maxim : Sint intru totul de acord cu părerea mai înainte susținută că autocondu- cerea și autogestiunea trebuie să incumbe, pe lingă o largă inițiativă in muncă, și o inaltă exigență față de modul în care fiecare om al muncii iși face datoria. Rețin atenția asupra acestui aspect avind in vedere remarca deosebit de im- . portantă pe care o*  făceta tovarășul Nicolae Ceaușescu rn Expunerea la marele forum democratic .din luna' .noiembrie anul trbeut. cind atrăgea atenția că „mulți au considerat că autoconducerea, autofinanțarea le dau dreptul de a cheltui și consuma fără să mai dea socoteală statului și poporului".O asemenea mentalitate, care ignoră interesele generale, iși mai face pe, alocuri apariția și în alte ipostaze', in sensul că dacă eu mi-am rezolvat, „felia" mea de indatoriri sint liber să plec in vacanță sau să-mi văd de cine știe ce alte lucruri. O asemenea situație am avut de cu- rind chiar in întreprinderea noastră. Desigur că nefireasca stare de lucruri și-a primit replica meritată, mergindu-se chiar pină la desfacerea contractului de muncă a acelui maistru care a uitat de indatoririle sale tocmai intr-un moment cind întreprinderea lucra cu toate motoarele la turație maximă pentru a încheia anul 1988 cu unul dintre cele mai rodnice bilanțuri. Autoconducerea și autogestiunea nu înseamnă in nici un caz voluntarism și arbitrar in mpncăt ci afirmarea unei atitudini intransigente, apte să asigure creșterea ordinii și disciplinei, întărirea răspunderii in buna condu-

cere a activității, in gospodărirea mijloacelor încredințate.Or, tocmai o asemenea stare de spirit promovează C.O.M.-ul din Întreprinderea noastră. în numele sporirii ordinii și disciplinei, al creșterii eficienței muncii n-a intir- ziaț să ia în cursul anului trecut măsuri de înlocuire a' unor șefi de schimb, maiștri sau șefi de compartimente. Autoconducerea și autogestiunea trebuie să se regăsească înainte de toate în autoexigență fiecărui om al muncii față de activitatea de ansamblu, dar și față de propria activitate.Sint convins că promovarea cu stăruință de către consiliul oamenilor muncii a unei asemenea atitudini a asigurat condițiile p'entru ca anul 1988 să fie cel mai rodnic an din istoria unității noastre, sub toate aspectele. Este relevant faptul că producția-marfă și cea fizică produsă peste plan s-a ridicat la aproape 90 milioane lei. producție realizată in exclusivitate pe seama creșterii productivității muncii. Deosebit de semnificativ este și faptul că exportul, care deține peste 80 la sută din volumul total al producției, a fost realizat cu importante depășiri .atît pe relația cliring țări socialiste, cit și pe devize convertibile.Teodor Cristea : Un efect deosebit pentru întărirea climatului de răspundere al oamenilor muncii față de modul in care este apărată și dezvoltată proprietatea socialistă au reglementările adoptate in ultimii ani pe linia creșterii răspunderii colective și personale a întregului personal muncitor, și in primul rind a cadrelor de conducere și a membrilor organelor de conducere colectivă. Perioada de cind acționează a- ceste reglementări se remarcă prin- tr-o scădere semnificativă a volumului daunelor aduse proprietății socialiste. Schimbarea calitativă, de atitudine este tranșantă acum, cînd directorii, contabilii-șefi și celelalte cadre de conducere din întreprinderi, centrale etc. trebuie să acorde aceeași însemnătate nu numai problemelor producției, ci și celor legate de patrimoniul întreprinderii și de eficiența activității economice, intrucit poartă răspunderea materială. solidară sau subsidiară, pentru eventualele pagube.Concluzia generală a dezbaterii poate fi rezumată în următoarea frază : munca și participarea, ordinea și disciplina, legalitatea și responsabilitatea, conștiința civică, revoluționară sint in etapa actua- ' lă a făuririi societății sâcialiste multilateral dezvoltate , categorii- j-. ;(ifv.nd,Qrnentale'aie democ^pției.noas-' (re socialiste in acțiune.Dezbatere organizată de
Ioan ERHAN
Ioan LAZAcorespondentul „Scînteii"

Măsuri luate la timp pentru cultivarea cartofilor timpurii * ducție muncim cu toată răspunderea incă din aceste zile".Și in unitatea vecină, cooperativa agricolă din Gogoșu, volumul de muncă din această primăvară a fost repartizat pe formații de cooperatori. In perimetrul sectorului zootehnic se muncește de zor. Cele 36 atelaje transportă Îngrășăminte naturale pe sola unde vor fi cultivați cartofii. „De o săptămînă — ne spune Nistor Marius, inginerul-șef al unității — au fost puși la preincol- țit tuberculi pentru cele 70 ha. Cum solul are o structură nisipoasă și se lucrează ușor, ara și trecut la pregătirea terenului. Toate instalațiile de irigat au fost verificate și puse pe poziție de lucru. întreaga suprafață cu cartofi va fi plantată manual și vom urmări' cu sporită grijă asigurarea densității corespunzătoare pe unitatea de suprafață".Pentru pregătirea viitoarei producții de cartofi timpurii, intens se acționează — după cum ne-am convins in ziua 'raidului nostru — și in cooperativele agricole din Salcia, Cioroboreni, Burila Mare. Scăpău și in asociațiile horticole Aurora, Vî- nători și Gruia. Se cuvine evidențiat faptul că specialiștii cărora 11 s-a repartizat această cultură urmăresc, zi de zi. modul cum se aplică tehnologiile stabilite, nu admit nici un fel de abatere, intervin acolo unde se impune pentru a se a- . sigura de pe acum toate condițiile in vederea realizării producțiilor planificate.
Virgilîu TATARUcorespondentul „Scînteii*

în unitățile agricole din județul Mehedinți se vor cultiva, in această primăvară. 500 hectare cu cartofi timpurii. S-a prevăzut obținerea unei producții medii de 11 tone la hectar și livrarea la fondul de stat a 4 700 tone. Ce acțiuni au fost întreprinse pină la această dată pentru realizarea sarcinilor de plan stabilite ?„încă din toamnă — ne spune tova- ■rășul Marin Durac. directorul trustului horticol — ne-am . asigurat cantitățile de cartofi pentru plantarea întregii suprafețe. în unitățile nominalizate — 8 cooperative agricole si 3 asociații economice de stat și' cooperatiste horticole — au fost pregătite spații speciale pent.ru preincolțire. Din experiența dobin- dită, cit și din unele neajunsuri care s-au mai manifestat, mai ales in ceea ce privește aplicarea corectă a tehnologiilor de lucru specifice acestei culturi, urmărim să fie respectate citeva cerințe : amplasarea culturii pe terenuri cu o structură nisipoasă și care se află in perimetrul sistemelor de irigații ; repartizarea întregii suprafețe în acord global, astfel incit toate lucrările să fie executate la timp și de calitate ; nominalizarea in fiecare unitate a unui specialist care are in răspundere această cultură incă de la plantare pină la valorificarea producției".Cooperatorii din Jlana sint recunoscu ți ca pricepuți legumicultori. Cum timpul este favorabil lucrărilor in cimp, aici campania agrico-

la de primăvară s-a declanșat din plin. „După cum se poate vedea — ne spune Iulian Oprican, președintele unității — am trecut Ia asigurarea unei baze trainice producțiilor mult sporite pe care ni le-am propus pentru acest an la toate culturile. Pentru suprafața de legume pe care o avem in plan ne-am pregătit răsadurile in structura stabilită și acum efectuăm repicarea a-
EHEDINȚI

cestora. Cartofii sint puși în lădițe pentru preincolțire și. intrucit avem suficientă forță de muncă, cele 90 hectare vor fi țflantate manual".In cimp, pe sola destinată culturii cartofilor timpurii, cooperatorii fertilizează cu îngrășăminte naturale ................... .. 'al nă de de mun acord, acolo unde este cazul, se .stabilește ce anume remedieri mai trebuie făcute in zilele următoare. „Facem de pe acum această treabă — precizează inginerul-șef al unității — pentru a avea garanția că vom putea aplica, dacă va fi nevoie, atitea udări cite vor fi necesare. în zona noastră se pot rea-. liza rii

ultimele 15 hectare. Itlginerul-șef unității, Nicolae Bordinc, impreu- cu un reprezentant al sistemului irigații din zonă, verifică modul funcționare al instalațiilor. De co

pină la 16 tone cartofi tlmpu- la hectar. Pentru această pro-

LA ÎNTREPRINDEREA DE CONTACTOARE BUZĂU

5or$e proprii de apă pentru irigarea legumelorCum se desfășoară pregătirile in județul Giurgiu in ce privește extinderea irigațiilor in legumicultura ? Problema comportă cel puțin două aspecte : primul se referă la asigurarea apei prin irigații atunci cind plantele au nevoie de ea ; iar al doilea — la aplicarea celei mai eficiente metode de udare, și anume conducerea apei prin brazde, metodă practicată -întotdeauna cu cele mai bune rezultate in legumicultura.De la început trebuie subliniat faptul că in 1989 in județul Giurgiu trebuie să se obțină o producție de aproape 400 000 tone legume, din care 250 000 tone urmează să fie livrate la fondul de stat. Dacă avem in vedere că, la majoritatea legumelor, pentru, a se. realiza o tonă de. produse sint necesari 60—80 metri cubi de apă. avem imaginea efortului ce trebuie depus la irigarea a- cestor culturi. La prima vedere s-ar părea că in județul Giurgiu, județ cu peste 180 000 hectare amenajate pentru irigat, asigurarea apei pentru culturile legumicole nu ar constitui o problemă. Și totuși este. Iată de ce. In legumicultura este nevoie de ană incă din luna martie, cînd incep plantările in cimp, și pină in septembrie, cind continuă să se irige varza și conopida de toamnă, virful udărilor con- stituindu-1 lunile iulie și august. Or. nici in anul trecut și nici in ceilalți ani, în multe locuri, nu s-a asigurat apa necesară grădinilor de legume pe toată această perioadă. Necazul constă în aceea că, prin cuprinderea grădinilor de legume in marile sisteme de irigații, acestea n-au mai putut beneficia de apă atunci cind plantele au nevoie de ea-, adică din martie și pină in septembrie, așa cum am arătat. Normal, nimeni nu-și poate permite să cheltuiască energie pentru a pompa apa intr-un sistem mare, din care să se irige citeva sute de hectare de legume. Și adevărul este că nici nu s-a pompat, multe legume rămînind neirigate, fie la plantare, fie în perioadele cind ele aveau un consum maxim de apă. Cum poate fi rezolvată problema ?„Am luat măsuri ca apa neoesară irigării culturilor de legume să mai depindă în exclusivitate funcționarea sistemelor mari — spune tovarășul Cornel Bemat,rectorul Trustului horticol Giurgiu, Și la noi, ca și în alte județe, de altfel, cind s-au făcut sistemele noi de irigații, la cele locale s-a renunțat și aceasta in condițiile in care sistemele mari nu asigură apa cind

avem nevoie pentru irigarea culturilor. Intrucit in sistemele deja a- menajate nu se mai poate face a doua investiție, aplicăm alte soluții de asigurare a apei pretutindeni acolo unde este posibil. Amenajăm stații de pompare care să preia apa din sursele locale și să o introducă in conductele existente. Ca atare, vom avea apă la nevoie. Totodată, este și mai economic, deoarece folosim surse de apă aflate la 50—100 metri . de terenurile cultivate și nu ne bazăm pe cea adusă din .Dunăre, de la o distantă de 50 km. Proce- dind în acest fel, rezolvăm și altă problemă importantă pentru producția legumicolă : asigurarea debitului necesar de apă“.Iată, așadar, o soluție bună, care
în legătură cu acțiunile ce 
se întreprind în acest sens 

în județul Giurgiu

putea fi prevăzută de mult. Esta bine că, trăgindu-se învățăminte din greșelile trecutului, se înlătură neajunsuri păgubitoare pentru producția legumicolă. Cum se procedează practic ? Asociația economică legumicolă Izvoarele are terenurile cultivate cu legume in apropierea unui mare lac, dar folosea apa pompată din Dunăre, de la o distantă de 45—50 km. După cum • afirmă tovarășa Cornelia Batori, directorul asociației, prin instalarea unor stații de. pompare simple se va putea iriga cu apă din lacul respectiv o suprafață de 200 hectare cu legume. In numeroase alte unități cultivatoare de legume s-a trecut la instalarea de stații de pompare a apei din surse locale. Altele vor folosi primăvara și toamna apa din sursele locale, iar vara, in virf de udări — și pe mari.Există și alte sint utilizate dinEste vorba de cea din pinza freatică. scoasă la suprafață prin puțuri forate. în cooperativele agricole Vărăști, Colibași, Grădinari, Bolin- tin-Deal, Ogrezeni și altele, unde pinza de apă freatică este mai la suprafață, au fost forate puțuri, re- zolvîndu-se astfel problema Irigării legumelor pe La Vărăști și există puțuri pătrat, iar Iagrupul electrogen, care

cea dinsurse de ce in ce
sistemeleapă care mai mult.

nu de ne di-în cei 12 ani care au trecut de la intrarea in funcțiune a întreprinderii de contactoare Buzău, tînărul colectiv de oameni ai muncii de aici, in frunte cu comuniștii, a reușit 'ă se impună in industria electrotehnică românească prin realizarea unor produse de înalt nivel tehnic și calitativ, competitive atit în țară, cit și peste hotare.— în momentul de față — ne spune inginerul Cristian Gonțescu, directorul unității — nu există produs complex românesc din domeniul automatizării care să nu conțină cel puțin un subansamblu realizat la întreprinderea noastră. Avind în vedere că întreaga industrie românească se află intr-un amplu proces de dezvoltare intensivă și de modernizare este absolut necesar ca noi să fim in primele rinduri ale bătăliei pentru nou, competitivitate și e- ficiență. Iată de ce, o dată cu elaborarea și aplicarea programelor de organizare și modernizare a producției, am intensificat colaborarea cu institutele de cercetare științifică și inginerie tehnologică din Capitală și din țară, cu diferite catedre de profil de la universitățile din București, Iași, Timișoara. De asemenea, a- proape toți tinerii ingineri stagiari au fost incluși in cele opt nuclee de cercetare de pe lingă atelierele de proiectare ale întreprinderii, mulți dintre ei implementînd in producție roadele cercetărilor proprii din facultățile de unde provin, prin finalizarea lucrărilor de absolvire sau prin aprofundarea unor capitole din acestea. Ca urmare a colaborării fructuoase cu institutele de cercetare, gradul de înnoire a producției a înregistrat în ultimii cinci ani o creștere considerabilă prin asimilarea unor serii de tehnologii și produse noi, dintre care multe au constituit premiere tehnice de nivel național.Despre felul cum se desfășoară concret această colaborare și se pot aplica în producție rezultatele cercetării științifice ne-a oferit amănunte tinărul inginer Dumitru Vasi-

loiu, șeful biroului pregătirea fabricației :— O primă realizare de seamă a colaborării cu Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică București este asimilarea reușită a unei serii unitare de transformatoare de sudură prin puncte, destinate liniilor de montaj de la întreprinderea de autoturisme „Dacia**  Pitești. Cercetătorii și proiectanții de la institut au găsit in rindul tinerilor noștri specialiști nu numai entuziasm și pasiune pentru nou, ci mai ales o gîndire tehnică proprie valoroasă, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea și perfecționarea parametrilor teh- nico-funcționali ai transformatoarelor in perioada de proiectare tehnologică și de pregătire a fabricației. Practic, de multe ori. am lucrat împreună, atit la planșetă, cit și cu muncitorii in secții, preintimpinind astfel eventualele greșeli de proiectare sau execuție. Rod al aceleiași strinse colaborări este și seria de transformatoare și autotransformatoare cu reglaj sub sarcină, de 5—63 kVA. pentru echipamentele automate din industria textilă, care au fost lansate în fabricația de serie anul trecut. în momentul de față, lucrăm la asimilarea condensatoarelor de medie frecvență de 2 500 hertzi, pe care îi vom utiliza in realizarea unor instalații complexe de tratament termic prin inducție.în aceeași ordine de idei să precizăm că incepind din luna iulie a anului trecut specialiștii din întreprindere au început colaborarea cu Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru automatizări București, in vederea realizării unor utilaje tehnologice, module și agregate pentru sisteme flexibile de montaj automat, destinate industriei electrotehnice. Faza de studiu s-a încheiat deja și s-a trecut la cea de proiectare și experimentare. Finalizarea acestei colaborări va permite realizarea unor secții automatizate flexibile. In care partea de echipament tehnic poate fi schimbată și

coordonată funcțional în caz de modificare a producției intr-un timp foarte-foarte scurt. Realizarea liniilor flexibile de montaj automat cu utilaje tehnologice, module Și agregate tipizate va conduce la reducerea considerabilă a costurilor liniilor automate, a cheltuielilor de proiectară tehnologică și de lansare în fabricație. Timpul de recuperare a investiției este de aproape trei ani, cu mult sub durata normată a utilajelor respective. De asemenea, productivitatea muncii in secțiile in care se vor introduce aceste de montaj automat 2,2 ori.O bună colaborare și cu Facultatea de fizică din Iași, in cadrul căreia s-a realizat, printre altele, un aparat de măsurare a intensității luminii ultraviolete, necesar in aplicarea noilor tehnologii de control nedistructiv al materialelor feromagnetice.Din discuțiile purtate cu mulți specialiști din aceasta unitate reprezentativă a industriei electrotehnice românești a rezultat însă și un fapt care merită supus atenției institutelor de profil. Cu toate rezultatele obținute, în domeniul aparatajului electric de joasă tensiune procesul de înnoire și modernizare a produselor șe desfășoară prea lent. Iată de ce, așa cum apreciază specialiștii, ar fi util ca la unul din institutele de profil să se specializeze un sector pentru aparatajul electric de joasă tensiune, creindu-se astfel posibilitatea obținerii unor progrese mai rapide in modernizarea și creșterea nivelului tehnic al producției. Totodată. în felul acesta, ar fi mai bine coordonate cercetarea și proiectarea 'f care se desfășoară în unitățile de profil din București, Buzău, Titu, Focșani și Botoșani, cu efecte benefice pe ansamblul economiei naționale.

ta atelierul pentru tehnica de calcul al întreprinderii de' electrotehnică industrială și automatizări din Cluj- NapocaFoto : S. Cristian
suprafețe apreciabile. Colibași, de exemplu, în baterie, așezate in mijloc este amplasat furnizează

energia necesară pompelor instalate în puțuri. Acestea nu epuizează nici pe departe sursele de apă care sint și pot fi folosite la irigarea culturilor.Să presupunetn că măsurile care s-au luat și vor fi luate. în continuare, de către .organele de specialitate vor conduce la înfăptuirea dezideratului legumicultorilor, acela de a avea apă in cantități îndestulătoare și la timpul potrivit, pentru a efectua in bune condiții irigarea culturilor. Din acest punct, este rindul legumicultorilor să asigure losirea eficientă a apei pentru a obține cele mai bune rezultate. ~ primul plan se pune problema tinderii, intr-o măsură cit mai mare, a irigării, prin brazde. La trustul horticol sintem informați că 80 la sută din legumele * răsad Acest După mulți irigarea prin aspersiune a culturilor de legume, cu urmări negative asupra nivelului producției. Pentru a se reveni la Irigarea prin brazde, cu doi ani în urmă, toți șefii fermelor legumicole din județ au participat la un schimb de experiență la întreprinderea pentru producerea legumelor Ozun. Aici s-a demonstrat pe viu ce diferențe mari erau intre legumele irigate prin . brazde și cele prin aspersiune. Plantele de ardei și vinete erau grav afectate deoarece terenurile respective fuseseră irigate prin aspersiune. Apa rece, căzind peste plantele aflate în bătaia soarelui, a determinat distrugerea frunzelor, culturile irigate prin brazde nătoase, încărcate de rod. demonstrație. însoțită de tehnice corespunzătoare, a determinat extinderea irigării pe brazde, specialiștii înșiși găsind soluții tru folosirea acestei metode, ce trebuie întreprins acum, timpul permite acest lucru, îl stiituie pregătirea terenului, exact executarea canalelor și delarea parcelelor.După cum s-a văzut. In județul Giurgiu s-a acumulat o experiență bună în ce privește irigarea legumelor. Este necesar ca organele ju- ■ dețene de specialitate să acționeze, in continuare, pentru ca în acest an toate suprafețele cultivate cu legume să fie irigate, condiție hotări- toare pentru obținerea de recolta mari și de calitate bună.

ToPaex
inmulțite prin, pot fi irigate pe brazde, rezultat nu este intîmplător. cum se știe, în ultimii ani. specialiști au optat pentru

Alături, erau să- Această măsuri
pen- Ceea iar con- mal mo-

Ioan HERȚEG

linii flexibile va crește des-a statornicit

Stelian CHIPERcorespondentul „Scînteii

■ ii n ■ ■ ■ ■ » ■

Resursele materiale refolosibile deplin valorificate in producție!
(Urmare din pag. I)centralizăm și efectuăm expedierea materialelor recuperate, aflăm de la tehnicianul Ioan Radu, responsabil cu activitatea de recuperare. In dotare mai există o instalație de mărunți re a șpanului. precum și o stație de mare capacitate pentru bri- chetarea acestuia. în privința șpalturilor de oțel, noi le două categorii, respectiv inox și oțeluri nealiate, sate și plăcuțele Widia foarte atent gestionate. în fiecare secție, iar eliberarea de scule noi și plăcuțe noi se face numai după e- fectuarea predării și in limitele cantităților predate1*.Față de situația prezentată in birou. terenul ne-a oferit o seamă de surprize. Cu excepția sectoarelor prototipuri și sculărie, in nici o altă secție de prelucrări mecanice sau sectoare de debitare nu am intîlnit conteinere inscripționate. Iar in cele existente erau amestecate diferite materiale. în special am sesizat faptul că in contelnerele cu șpanuri erau aruncate resturi menajere, hirtii, rumeguș, deși există tomberoane speciale pentru astfel de resturi. Chiar și la secția de radiatoare. care, din punct de vedere al dotărilor, al amenajărilor, constituie realmente un exemplu, intr-un con- teiner am găsit, alături de benzi din cauciuc? uzat, bucăți de sirmă . de aluminiu.

sortăm pe cel din oțel Sculele cauzate sint

In secțiile de prelucrări mecanice, șpanul de la oțelurile inoxidabile este amplasat în conteinere distincte. Am fost insă curioși să vedem dacă muncitorii cunosc mărcile oțelurilor din care prelucrează piesele. Cei care dispuneau de desenele de execuție, le știau, ceilalți insă, nu. Chiar și unii maiștri s-au descurcat cu greu atunci cind a fost vorba să ne spună ce elemente de aliere intră. bunăoară, in componenta otelurilor rapide. Atunci, cum se separă materialele respective, așa cum prevăd reglementările in vigoare ?Un aspect dezolant ne-a oferit platforma de centralizare și expediere a șpanului. care nu este împrejmuită, așa incit oricine are acces pentru a lua și a depune tot ceea oe crede de cuviință. De asemenea. stația centralizată de mărun- țire și brichetare a șpanului nu funcționează, urmind ca in lunile următoare să i se aducă o serie de modificări constructive.Din discuțiile purtate cu factori de conducere, cu o serie de șefi de a- teliere, am aflat că de circa o lună de zile a fost complet reorganizată activitatea de recuperare, fiecare secție productivă avînd un responsabil, numit prin decizie. în a- cest domeniu, care este, de obicei, adjunctul șefului de secție. Un prim instructaj cu acești responsabili a și fost realizat, dar realitatea arată că nu toți și-au intrat in atribuții, considerind sarcina de-a dreptul se-

cundară. De asemenea. în momentul actual se află în plină desfășurare acțiunea de perfecționare a organizării întreprinderii, ce vizează atît activitatea.de producție — prin trecerea la debitarea centralizată a tablelor și profilelor și reorganizarea fluxurilor in cadrul secțiilor — cit și activitatea de recuperare a materialelor refolosibile, acțiune ce va fi finalizată pină la sfirșitul actualului an. Pină atunci insă, exigența nu trebuie -slăbită, ci. dimpotrivă. așa cum se acordă importan

ță realizării ritmice a producției, calității produselor, așa trebuie să sa acționeze și în domeniul recuperării. iar aceasta cu atît mai mult cu cit întreprinderea dispune de o turnătorie și o forjă, ambele de mare capacitate, care au nevoie de cantități mari de metal recuperat.Posibilități există, ele trebuie puse cu promptitudine in valoare.
Sava BEJINARIU 
Gheorghe CR1ȘAN corespondenții „Scînteii*

, NOTA REDACȚIEI :Din sondajele efectuate de reporterii și corespondenții „Scînteii" în citeva mari unități industriale din mai multe județe ale țării a rezultat că nici acum, la mai bine de o lună de la data elaborării, noile reglementări privind recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile feroase aliate nu au ajuns in întreprinderi, pe filiera ministerelor și centralelor de resort. Acțiuni pentru popularizarea, în citeva unități mal mari, a noilor reglementări au fost întreprinse sporadic de întreprinderile județene pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile. De asemenea, în foarte multe unități economice nu au fost incă transmise sarcinile de plan privind recuperarea materialelor refolosibile pentru acest an și, in consecință, nu au fost perfectate contractele economice aferente,Aceste tergiversări, care au Consecințe directe asupra care se acționează în acest domeniu în întreprinderi, nu pot justificare. Avind în vedere orientările clare stabilite de partidului pentru buna, organizare, pe principii eficiente, ași readucerii in circuitul economic a. materialelor refolosibile — ca resurse de bază ale producției — se pune întrebarea : cînd se va pune ordine in cunoașterea și aplicarea noilor reglementări ?
modului în avea nici o conducerea recuperării

pent.ru
activitatea.de
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'Urmare din pag. I)-intel aplicării creatoare a adevărurilor generale ale socialismului științific. Se intensifică activitatea in direcția improspă tării. îmbogățirii socialismului științific cu aprecieri aoi. ceea ce corespunde esenței con- tepției despre lume si societate a :lasei muncitoare, spiritului său ordfund dialectic, innoitor. Intensificarea preocupărilor în această direcție aduce in actualitate, cu putere, modalitățile de înțelegere, de raportare si de înfăptuire a principiilor de bază, a aliniamentelor teoretice, a opțiunilor valorice, cu alte cuvinte a ceea ce conferă identitate specifică marxismului ca teorie revoluționară, concepția despre lume și viată a clasei muncitoare.Un adevărat model despre raportul dintre spiritul creator. îmbogățirea teoriei revoluționare Si apărarea, promovarea principiilor sale de bază i-au oferit fondatorii teoriei socialismului științific. Este exemplară poziția lor consecventă, fermă față de o serie de principii și categorii care defineau esența socialismului, constituind punctele nodale ale teoriei revoluționare. De fiecare dată, ei au apărat cu o pilduitoare consecvență aceste principii, chiar împotriva deformărilor din partea unor autori socialiști. Dintre multe asemenea exemple este, în această privință, mereu actuală critica deschisă făcută de Marx lui Proudhon, care susținea că noua orînduire s-ar putea înfăptui si în condițiile fărîmițării proprietății. Intr-o polemică notorie, autorul „Capitalului" arăta că a fărimița proprietatea înseamnă a submina baza materială a socialismului. posibilitățile de înfăptuire a valorilor sale, a nu asigura condițiile generalizării relațiilor sociale de tip nou. care definesc esența, fundamentul orînduirii socialiste.Spiritul creator, ca trăsătură caracteristică a socialismului, științific, nu trebuie să semnifice eludarea bazelor principiale ale teoriei revoluționare despre lume si viată, ci. dimpotrivă. să se manifeste în primul rînd prin creșterea preocupărilor în direcția sporirii forței lor, asimilării noilor probleme apărute in cimotii dezvoltării, a stimulării continue a capacității sale de interpretare analitică. obiectivă, in concordantă cu legile generale, obiective ale progresului istoric.„Noi ne-am pronunțat întotdeauna Ji am acționat conform tezei că fiecare popor, flecare partid trebuie să-și elaboreze de sine stătător linia sa general-politică, să aplice legile generale și principiile socialismului la realitățile si condițiile din fiecare țară — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușeșcu. Dar. am subliniat întotdeauna — si nu pot să nu subliniez și acum — că toate acestea presupun o poziție clară, consecventă fată de principiile revoluționare, față de apărarea intereselor clasei muncitoare, care reprezintă forța și clasa conducătoare in societate".Socialismul, ca tip de formațiune

socială, a înscris în evoluția omenirii o serie de inovații de importanță Istorică — în modul de conducere a societății, in înfăptuirea practică a unor aspirații seculare, în participarea poporului la făurirea propriului său destin. Referindu-se la aceste inovații, cu precădere la modul în care societatea socialistă a orientat in direcții prioritare potențialul de progres de care a dispus, a angajat statul în soluționarea unor probleme esențiale ale dezvoltării eco- nomico-sociale, la influența pe care toate acestea au exercitat-o asupra societății contemporane, chiar asupra societății capitaliste dezvoltate, un politolog nemarxist făcea o remarcă plină de ințeles : „Capitalismul trăiește prin partea de socialism pe care o conține". Nu s-ar putea spune. și în orice caz nu s-ar putea susține cu argumente cît de cit logice. că socialismul, orînduire nouă, superioară, ar putea fi perfecționat,

bind despre principiile de bază ale socialismului științific, cele care alcătuiesc structura sa teoretică, și în acest cadru despre conceptele de clasă muncitoare, partid, ideologie socialistă, conștiință revoluționară, despre relațiile dialectice ale acestora cu existența socială, despre raporturile dintre partid și stat, dintre partid și organismele de conducere economică ș.a., se cuvine să distingem permanent între deformările pe care, în anumite etape ale istoriei, ele le-au cunoscut, deformări cu repercusiuni politice și sociale grave, si viabilitatea, forța, perenitatea acestor principii. Este 0 cerință cu atit mai actuală cu cit, uneori, eforturile depuse pentru debarasarea de folosirea îngustă a principiilor fundamentale ale teoriei revoluționare, operația de „curățire" a categoriilor sale de bază de sedimente dogmatice, sint însoțite de tendința părăsirii principiilor înseși,

de păturile tot mai largi ale intelectualității tehnice și științifice, de pildă, prezentă în toate fazele perfecționării producției, ale ridicării calității actului de conducere. Nu este aici, cum ar putea părea, o problemă strict teoretică, ci o cardinală opțiune politică. De felul cum e definită clasa muncitoare depinde înfăptuirea rolului cu care a fost învestită de Istorie, depinde sistemul său de alianțe politice etc. Preocupările privind definirea si redefi- nirea conținutului categoriei de clasă muncitoare în zilele noastre nu pot și nu trebuie să ducă însă ■ la eludarea. într-un fel sau altul, a rolului său de clasă conducătoare a societății socialiste, de principala forță politică a progresului contemporan.Astăzi au apărut multe fenomene și procese noi ; socialismul se construiește și se perfecționează in condiții mult diferite
ACTIVITATEA IDEOLOGICA

modernlzat prin introducerea de elemente ale vechii orînduiri. Există parcă în unele lucrări și poziții de peste hotare o anumită neîncredere că principiile de bază care alcătuiesc matricea teoretică a socialismului științific ar mai putea oferi o bază explicativă, o bază politică suficient de fermă pentru progresul și maturizarea neîntrerupte ale noii orin- duiri, pentru afirmarea valorilor și idealurilor sale.Capacitatea orînduirii noi de a asigura progresul mereu ascendent, soluționarea multiplelor probleme pe care le ridică dezvoltarea contemporană sînt viu probate, asa cum se subliniază în documentele partidului nostru, de mărețele realizări dobîn- dlte de România in toate planurile construcției socialiste in economie, în știință și cultură. In invățămînt și sănătate, în ridicarea calității vieții , în general. Anii tumultuoși ai socialismului. cu deosebire cei cuprinși în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, au așezat pe chipul min- dru al patriei ctitorii demne de acest ev socialist, au dovedit ce realizări deosebite poate dobindi un popor liber, un popor animat de idealurile dreptății si egalității, ale libertății și independentei. Fără îndoială că munca pentru țară a constituit izvorul tuturor acestor împliniri. dar este la fel de adevărat că munca și lupta întregului popor au rodit pe bazele generoase ale principiilor dc organizare socialiste, la lumina valorilor și idealurilor a- cestei orînduiri, a adevărurilor pe care le-a propus, a perspectivelor pe care le-a deschis devenirii întregii societăți, vieții tuturor cetățenilor.Este, de altfel, semnificativ adevărul peremptoriu că forța de atracție a socialismului constă și în realizările practice, și în ideile sale de bază, avînd în centru pe cele de dreptate, egalitate, demnitate, care au exercitat și vor exercita mereu și pretutindeni o neslăbită fascinație. Vor-

de contestare, chiar dacă numai implicită. a valabilității, a actualității acestora.Firește, spiritul creator, mereu necesar teoriei revoluționare, efortul de înnoire a unor teze și aprecieri ale socialismului științific în raport cu viața, cu practica nu pot să lase în afară înseși categoriile de bază, cele care conferă, cum menționam, identitatea specifică, esența revoluționară a concepției despre lume și viață a clasei muncitoare, îmbogățirea și împrospătarea continuă a acestor categorii, asimilarea de noi concepte, cerință cu caracter de necesitate asigură și amplifică forța teoriei revoluționare, capacitatea sa de asimilare și interpretare a fenomenelor noi. de formulare a unor răspunsuri adecvate. Dar preocupările atit de necesare în această direcție nu trebuie să ducă la depărtarea de principiile de bază ale socialismului științific, uneori chiar la eludarea lor. Pentru că astfel își fac loc tendințe sau practici străine de esența concepției despre lume și viată a clasei muncitoare, de natura șl valorile noii orînduiri. ceea ce. Dină la urmă, nu poate să nu alimenteze un gen de erodare a încrederii în idealurile revoluționare, impresia că ele nu ar mai fi adecvate unei lumi în plină transformare. . ,lată, dacă ne-am referi la conceptul de clasă muncitoare — concept central al teoriei marxiste — apare limpede că astăzi el trebuie folosit într-o viziune mai largă. în- tr-o epocă de puternică afirmare a revoluției tehnico-științifice, într-o epocă in care cunoașterea se afirmă ca factor primordial al progresului, clasa muncitoare nu poate fi redusă doar Ia cercul, prin forța lucrurilor mai restrins, al celor ce depun o muncă fizică propriu-zisă. Astăzi, in spiritul criteriilor marxiste care stau la baza definirii claselor sociale, al aprecierilor partidului nostru, clasa muncitoare nu mai poate fi despărțită

de cele prevăzute de fondatorii marxismului. Descifrarea acestor fenomene, orientarea evoluției societății, a organizării ei nu pot fi concepute decît în lumina' și din perspectiva voinței politice de a Împlini, de a înfăptui cerințele de bază, de a promova șl întări valorile ideologice fundamentale ale socialismului. în sensul lor esențial. Desigur, in procesul complex ăl înfăptuirii programelor de dezvoltare este firesc, este chiar imperios necesar să fie studiate diverse experiențe, forme organizatorice menite să accelereze procesul de dezvoltare socială. Dar această raportare, această studiere trebuie • să urmărească nu dizolvarea propriilor valori si idealuri în alte experiențe. structuri, forme de organizare. animate de alte mobiluri si scopuri, ci valorificarea a tot ce a- pare mai bun din perspectiva și în scopul întăririi structurilor, asigurării bazei materiale, organizatorice șl sociale pentru înfăptuirea idealu- . rilor socialiste.Cerința mereu actuală de a îmbogăți teoria revoluționară — cerință formulată chiar de întemeietorii ei —, de a regindi multe din conceptele și tezele sale în lumina exigențelor actuale trebuie să aibă ca reper fundamental comandamentul central al zilelor noastre — așa cum reiese el din documentele partidului nostru — sporirea contribuției proprii la dezvoltarea științei și tehnicii, integrarea cuceririlor acestora proiectului socialist de organizare, subsumarea lor valorilor politice și sociale ale clasei muncitoare, ale umanismului revoluționar. Sînt răspunderi care implică, pe lingă atașamentul profund la rile socialiste, o convertire politică ririlor cunoașterii, că a socialismuluificarea potențialului său de progres in scopul înfăptuirii nobilelor aspirații de egalitate, dreptate, progres, al îmbunătățirii autentice a condiției . umane.

valorile și idealu- uriașă operă de și umană a cuce- împletirea organi- cu știința, valori-
Paul DOBRESCU

Centrul de cultură și creație „Cintarea României" ol sindicatelor din Miercurea-Ciuc
Foto : S. Cristian

Mai multe cadre didactice ne-au scris pe adresa redacției formulind opinii, sugestii referitoare la profilul moral al educatorului comunist, la relația stabilită între profesor și elevii săi, la efortul de autoperfec- ționare al profesorului, ca ecou al dezbaterii publicate în ziarul „Scinteia" (nr. 14431 din 12 ianuarie a.c.) sub titlul „Prin muncă, pentru muncă". Multe dintre aceste scrisori cuprind idei, atitudini, experiențe care conturează un portret in mișcare al cadrului didactic, un portret al educatorului reflectat prin prisma exigențelor de astăzi ale procesului de învățămint, în care latura formativă — prin aceasta subințelegînd crearea conștiinței morale și profesionale comuniste, for- să pro- să asi- care activitate, generale,
marea unor tineri capabili nu numai feseze în mod mecanic o meserie, ci mileze organic informațiile și noutățile apar mereu într-un domeniu de deopotrivă tineri cu solide cunoștințe educați in spirit revoluționar — dobîndește o importanță primordială. Pentru realizarea acestui obiectiv esen-

țial al activității de educație sînt necesare din partea cadrelor didactice, pe lingă pregătirea profesională la nivelul cel mai înalt de cunoștințe dintr-un domeniu sau altul, pe lingă o modernă și eficientă concepție pedagogică, și un inventar bogat de tehnici didactice stă- pinite cu dezinvoltură — suplețe, echilibru și simțul valorii, rigoare, înțelegere și: afectivitate, dragoste de meserie, toate dublate de capacitatea de a transmite atitudini și convingeri, și evident, de autoritate. Dar autoritatea nu se ciștigă printr-o severitate îngustă, rău înțeleasă, prin obtuzitate și grabă. O hotărîre pripită a profesorului poate avea. în timp, grave consecințe In sufletul elevului, la fel cum un comportament rece, distant, suficient de „egoist", al omului de la catedră poate produce deziluzii, nu o dată soldate cu eșec în munca didactică. Articolul pe care il publicăm mai jos reprezintă un punct de vedere referitor tocmai la această complexă și atit de importantă latură a activității profesorului : nevoia sporită de apropiere și înțelegere față de elevi.

Una din realitățile ușor sesizabile ale ultimilor ani este o dinamizare a sistemului expozițiilor, o extindere și diversificare a tipurilor de manifestări. In concordantă. desigur, cu dezvoltarea artei contemporane, cu complexitatea problematicii pe care pictura, sculptura, grafica sau artele decorative românești le impun, ca și cu implicarea lor tot mai pronuhțată in spațiul social. Schimburile de expoziții între Capitală și orașele țârii au devenit o permanentă. Dar dacă tot mai multe expoziții personale sau de grup ale artiștilor din întreaga țară se deschid in București, dacă expoziții ale bucureștenilor sint itinerate în multe orașe ale țării, mai rare sint expozițiile care iși propun să prezinte activitatea unui întreg centru artistic. O a- semenea manifestare capabilă să schițeze traiectorii variate, să contureze familii stilistice capahjle să exprime bogăția preocupărilor unui întreg colectiv de creatori are fără indoială și caracterul unui popas retrospectivă O retrospectivă a etapelor parcurse, a stadiilor atinse la uri moment dat, o retrospectivă care conține în sine și sugestia posibilităților de dezvoltare viitoare.în sălile „Dalles" din Capitală s-a deschis de curind o asemenea manifestare, o nuanțată și stimulatoare in- tilnire intre variate ipostaze ale sensibilității artistice. Creatori care iși desfășoară activitatea în cadrul filialei Uniunii artiștilor plastici din Baia Mare își prezintă lucrările într-o expoziție care impresionează prin dimensiuni, dar și prin calitatea demersurilor artistice. Valorificatoare, a- ceastă expoziție prezintă lucrările unor artiști ajunși la deplină maturitate, a căror întreagă activitate se leagă de centrul artistic din care fac parte, alături de creațiile unor tineri aflați la începutul drumului lor artistic. Este accentuată astfel o anume continuare, în spirit contemporan, a tradițiilor spirituale care au caracterizat activitatea cunoscutei școli de la Baia Mare. Prezența pe simeză a unei lucrări de mici dimensiuni, intitulată de Iosif Balla „Colonia pictorilor", punctează cu discreție filonul a- cestei continuități. Este vorba de o tradiție care se re- înnoadă interesant in creațiile citorva dintre cei ce au participat sau au prins ecourile tîrzii ale cursurilor Academiei libere de la Baia Mare, dar mai ales o tradiție care trăiește în evocarea, cu sensibilitate modernă, a artei precursorilor țărani, a manifestărilor de spiritualitate ale acestei bogate zone folclorice. Ne gindim, de exemplu, la lucrările lui Iile Cămărășan, care ocupă unul din panourile centrale ale expoziției. „Cinstire secerătorilor". „în ceasurile după-amiezii" sau „Marea împlinire" — compoziție dedicată momentului solemn al Unirii din 1918,Sînt doar citeva titluri compoziții amDle. în care

folclorul maramureșean este o prezentă vie. pusă in valoare de forța insorită a culorilor capabile să contureze un univers artistic limpede, calitățile unei arte care se întoarce, constant, spre realitățile mediului înconjurător. Dar de la culorile privite parcă in lumina amiezii de 11 ie Cămârășan la compozițiile lui Traian Hrișcă, in care culorile fuzionează imperceptibil in armonii stinse pentru a da chip concret unor adevărate cicluri cu caracter simbolic („Moment dacic", „Pietre de hotar"), a dată cu mijloacele concrete de expresie ale celor doi creatori, în- tîlnim aceeași putere de a concretiza un anumit mediu de viață, de a realiza o armonioasă și necesară fuziune intre creația contemporană și spiritualitatea u- nei întregi colectivități.Manifestările filialei băimărene, dincolo de cunoscu-

fecundă a realității, capacitatea multor pictori de a îmbogăți registrul expresiv și problematic al domeniului. Există insă și mult balast, lucrări doar parțial izbutite din punct de vedere artistic, pe care exigența indulgentă a organizatorilor Ie-a plasat mai ales la etajul sălii de expoziție.Privite din interiorul formulei adoptate de fiecare dată, cit și din perspectiva motivelor, am putea remarca, de asemenea, faptul că mutația generală a valorilor de sensibilitate a antrenat și în domeniul picturii modificări corespunzătoare capabile să rețină atenția. Ne gindim, de pildă, la spațiile picturale'de o reală calitate sensibilă 'create de Simion Pop („Ceramist", „Dans"), la libertatea și forța de expresie a compozițiilor lui Viorel Nimigea- nu, la adevăratele virtuozități cromatice din lucrările
Mesajul tradiției

și spiritul
contemporan

te și necesare diferente individuale. se dovedesc capabile să se prezinte ca un tot menit să pună in valoare un climat spiritual și social specific, o anumită efervescență, care a dus la crearea unor lucrări reprezentative pentru zona și timpul în care au fost plăsmuite. In acest sens, lucrările lui Iosif Balla — unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai filialei băimărene — pun în valoare o anumită energie a expresiei, marchează parcă dorința pictorului de a exprima intens felul în care motivele oferite de realitatea înconjurătoare i-au impresionat retina. Concepute monumental, lucrări ca „Tocilar", „Poștașul", „Dansul fetelor" se înscriu intr-o direcție stilistică ce se afi- liază expresionismului, do- bindind, în aceste condiții, o accentuată forță de generalizare. Ca și selecția de lucrări semnate de Alexandru Șainelic — un alt artist maramureșean care, de peste trei decenii, își desfășoară activitatea la Baia Mare. „Conducători ai Unirii din 1918", „în fața porții", „Car cu lemne" sînt lucrări inspirate de istoria și realitățile zonei geografice în care artistul își desfășoară activitatea, lucrări în care ecouri ale cubismului se împletesc cu armoniile calme ale culorii.Creația băimărenilor — așa cum ne este ea prezentată pe simezele sălii „Dalles" — impune o apreciere lucidă a valorii. Spațiul generos de expunere a permis prezentarea mai complexă, cu un număr mai mare de lucrări a fiecărui creator. A- ceasta ne Îndreptățește să remarcăm, mai ales in domeniul picturii, existența unor tendințe de explorare

lui Ștefan Magyar, la planurile largi de culoare luminoasă create de Nicolae Bălaj, de exemplu, in „Familia" sau „Flori de pădure". in care cîteva repere puternice dau imaginilor o anumită îndrăzneală a sugestiei, la accentul predominant pus de loan Anghel Negrean sau Dorel Petre- hus pe expresivitatea culorii. De la genuri devenite aproape tradiționale, ca peisajul și natura statică, pină la compoziții de mari dimensiuni, cu caracter simbolic, in care forța de expresie artistică este subordonată unor Idei generoase cu caracter uman și social, întreaga selecție de pictură aduce o firească și necesară diversitate stilistică. O diversitate al cărei registru amplu cuprinde atît compozițiile și portretele de mari dimensiuni ale Danei Sabău Urda, țesute din delicate armonii de griuri nuanțate, cît și construcțiile riguroase, cu intenții metaforizante ale lui Nicolae Suciu („Plicul", „Omul") sâu evocările pline de lirism ale aceluiași Nicolae Suciu („Peisaj din Firiza", „Gospodărie din Lăpuș"). Peisajul atit de minunat al Maramureșului a constituit, de altfel, punctul de plecare a numeroase lucrări. Am remarcat în acest sens pastelurile semnate de regretatul Mircea Hrișcă, lucrări de un delicat și echilibrat ritm cromatic. De mici dimensiuni, ele dezvăluie resursele expresive ale unei arte care exprimă cu claritate idealul estetic propus — acela de a releva frumusețea vizibilă a lumii. Sinteza expresivă a liniei și petei de culoare deosebită putere nicare în aceste stenograme ale capătă o de comu- adevărate peisajelor

străbătute odată. De altfel; peisajul și natura statică — genuri tradiționale, cu succes verificat la public — au reunit și de această dată preferințele unor pictori înzestrați ca Valentin Muște, Mihai Pop, Aurel Dan, Natalia Sigartău Grigore și Dorina Scridonesi Nimi- geanu.în domeniul graficii, rigoarea desenului este acum predominantă. Talentul cî- torva graficieni care-și desfășoară activitatea la Baia Mare a impus, in interpretarea temelor, o logică și o armonie care trădează in primul rind dimensiunile inteligenței artistice. Așa cum o arată sinteza expresivă a imaginilor create de Alexandru Szabo, lucrări de o remarcabilă acuratețe tehnică a limbajului, sau lucrările de mari dimensiuni („Doja“, „Pegas", „Lupii") de Walter Friedrich, imaginile de o elocventă expresivitate create de Andrei Szanto și Mircea Bochiș sau amplele și ingenioasele „respirări" ale desenului din ciclul cu același nume de Mihai Pamfil.O privire asupra sculpturii băimărene, prin intermediul lucrărilor citorva dintre reprezentanții "ei, dezvăluie o raportare mereu mai încărcată de sensibil la elementele furnizate de realitate. Fondul de tradiție și sensibilitate pe care înaintașii, creatori în mare parte anonimi ai artei populare, l-au adus mai ales in prelucrarea lemnului asigură parcă filonul de viață al unei întregi direcții de evoluție în sculptura băimă- reană de astăzi. Patlrta caldă a lemnului, forța lui evocatoare, in originale îmbinări cu marmura, au constituit pentru Traian Moldovan puncte de plecare in desfășurarea unei originale fantezii creatoare. Mihai Borodi („Unirea") sau Va- sile Comeștean („Fetița". „Oglinda", „Basm"), res- pectind specificul aceluiași material — lemnul —, au creat lucrări armonioase, o- riginale. Sculpturi de o elocventă, expresivă au creat Gavril loan Marchiș în Carol Kondrac mură.Prezența designuiui prin cîteva propuneri ingenioase de Petru Muțiră, lucrările de tapiserie (Simion Pop, Edit Lugosi) sau obiectele de ceramică și sticlă (Nicolae Suciu, Cornelia Manea, Gheorghe Crăciun. Ju- dita Crăciun) întregesc a- ceastă complexă privire de ansamblu asupra celor mai bune dintre rezultatele obținute de nucleul artistic ce-și desfășoară activitatea la Baia Mare. In acest context, sensul noțiunii de „creator" ni se relevă o dată mai mult legat de capacitatea de a cuprinde în conștiinței și de cu personalitate dintre cele mai tive ale rfealității rane, șl, nu în ultimul rînd. de a fructifica, la un nivel superior, bogăția unor tradiții atît de vii încă în zona Maramureșului.
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aveam Insă voie să-lsemnificativ. Nu resping, să-l tratez cu indiferență. Cind un elev îți face o asemenea mărturisire înseamnă că l-ai cîștigat încrederea și il poți modela cu ușurință. înseamnă că. prima treaptă a succesului pedagogic, premisa comunicării sincere, directe, fiind asigurată, poți interveni eficient într-un moment de cumpănă.Personalitatea profesorului se realizează in primul rînd la lecție. Cla-

să știi tu însuți să respecți"• • A

Nu modelăm lut sau metal, ci modelăm, se spune pe drept cuvînt, ființe pure, sensibile, pline de farmec, aflate la o vîrstă căreia ii e proprie, mai mult ca oricînd, dorința de a cunoaște și de a se afirma.Adolescenții au nevoie sporită de afectivitate. Există — se știe — o strinsă legătură intre dezvoltarea a- fectivă și dezvoltarea generală a personalității. Adolescentul trebuia să se simtă iubit și protejat. De a- ceea, nu trebuie abordată în conduita la clasă și in afara ei o atitudine rigidă, dură și îngustă, sau folosirea unui limbaj inadecvat. Nu be impui prin- tn-o-atitudine rece, de îngimfare. de ridiculizare și nîinimălizafeposibilităților și cunoștințelor elevului, deoarece el a venit la școală și informa, fiind omul de la catedră cel mai apropiat model.Severitatea e, desigur, necesară, dar ea nu trebuie confundată cu comportamentul „absolutist", obtuz, din capul locului nepedagogic. Apll- cind-o unde și cum nu trebuie, o golim de adevăratul conținut pedagogic. Sufletul imaculat al copiilor nu trebuie vulnerat. Copiii cărora nu li se arată dragoste și înțelegere ajung să nu mai iubească nimic, și de aici înainte poate incepe calea blazării, a izolării, a comportărilor nefaste. Căci sufletul tinăr nu este un vas pe care vrem să-1 umplem cu ce știm noi, ci o vatră pe care trebuie să o încălzim. Și apoi, după cum știm, cine pedepsește, fie numai cu o vor- ‘bă brutală, un nevinovat, poate avea surprize neplăcute. Căci fiecare tinăr în formare reprezintă nu numai o individualitate, ci un univers de gînduri, de idei, de sentimente....Intr-o seară sună la ușa apartamentului meu un elev din clasa a Xll-a, căruia îi eram profesor diriginte. îl poftesc înăuntru și-mi mărturisește că este pentru prima dată cind a băut și a fumat Motivul, de ordin

pentru a se forma dispus să vadă in

sentimental, putea să pară ne-

sa trebuie să reprezinte o a doua familie, timpul .pe care il petrece elevul în școală este aproximativ același cu cel ce și-1 petrece acasă cu părinții. Atmosfera plăcută trebuie creată și întreținută de profesor. Elevul trebuie să simtă că iți place meseria, că o faci cu plăcere, că o iubești, trebuie să simtă acel plus de afectivitate, fără care vocația pedagogică rămîne o simplă lozincă.Un elev scos la tablă tremura de emoție și mi-am spus că nu așa se învață matematica, ci pnntr-o atmosferă destinsă, plăcută, într-un permanent dialog cu clasa, pentru ca fiecare să capete curaj și încredere în forțele sale, iar nota să nu reprezinte doar un scop in sine ori un instrument de constrîngere pentru elev. El trebuie încurajat, are nevoie de Intervenția — adesea salutară — a cadrului didactic în momente-cheîe, cind pare descurajat, demobilizat. Procedeul de a descuraja un elev mai puțin conștiincios — pe care îl mai practică, din păcate, unele cadre didactice — nu conduce decit Ia a ți-1 Îndepărta iremediabil pe acesta, la a-i reteza orice elan, exact în momentul în care el are mai mult ca oricînd nevoie de sprijin moral.In mod deosebit îi afectează pe

UtilitateaIntre bolile digestive, ulcerul reprezintă un procent destul de ridicat, fiind răspindit în toate țările. Una din caracteristicile acestei boli cronice este revenirea sezonieră — primăvara și toamna — a crizelor dureroase. Pentru prevenirea acestor manifestări și in general a bolii, conf. dr. Dumitru DONA, director al Spitalului clinic Titan, face cîteva recomandări :— Ulcerul se caracterizează prin leziuni eroziv-iritative pe mucoasa stomacului sau in prima porțiune a duodenului. Boala poate să apară la orice vîrstă. fiind însă mai răspin- dită la bărbații adulti. intre 20 și 40 de ani. Cercetări recente au arătat că ulcerul gastric și cel duodenal reprezintă două forme ale aceleiași boli, avînd aceleași manifestări. dar mecanisme diferite de producere sau de apariție.In ambele forme, deci în orice ulcer, factorul nociv principal este secreția clorhidro-peptică neadecvată necesităților digestive, \ Există insă multiple alte cauze. în ulcerul gastric, de exemplu, mucoasa gastrică — adică partea internă a peretelui stomacului — este prima care suferă, fiind mai fragilă, din cauza unei flore microbiene descoperite recent, campilobaoter pilori- dis. fie din cauza unei proaste circulații a singelui ori datorită unor factori ereditari.Dar indiferent de cauzele apariției bolii, indiferent de mecanismele ei intime, se știe din practica medicală că ulcerul gastric si mal ales cel duodenal debutează și evoluează apoi ca boli cronice, cu episoade active mai ales în sezoanele de primăvară și de toamnă. Deși nu este deplin clarificat de ce se acutizează ulcerul in aceste sezoane. se pâre că factorii meteorocli- matici sînt si ei de natură să influențeze intr-o oarecare măsură apariția durerilor.

tratampractică se știe însă bine căDinulcerul poate fi declanșat de unele excese, și anume de consumul alimentar cu rol excito-secretor. cum sint condimentele : piper, boia, ar- d«ri iuti, acrituri. murături, otet, dulciuri concentrate, abuz de cafea, tutun, berea, vinul sau băuturile cu concentrații mari de alcool. Facem aceste precizări deoarece ulcerul poate fi prevenit luînd măsuri din timp, iar în cazul celor care știu că sint suferinzi se poate evita producerea crizelor, a episoa-

elevi nedreptatea, incorectitudinea, dâre iși mai fac loc uneori in aprecierea lor. O elevă afirma că o notă slabă luată pe nedrept o doare mai mult decît zece note slabe primite pe drept. Calificativele acordate preferențial creează cele mai multe nemulțumiri in rindul elevilor șl consecința imediată e că ei nu vor mal avea nici un fel de respect pentru asemenea profesori. Pe de altă parte, rubrica notelor la obiectul predat nu trebuie confundată niciodată cu rubrica notelor la purtare. Dacă pentru un act de indisciplină pedepsești un elev cu o notă mică la materia pe care o predai ■ — „practică", a drept., rară, dar cît se poate de nepedagogică — riști să-1 îndepărtezi nu numai sub as- profesional. Obiec-pect uman, cl șltul pe care îl predai ii poate părea „ostil", și riscul pedagogic este, în acest caz, imens. Fără o apropiere și în plan afectiv de un domeniu sau altul, de obiectul de studiu, de o structură de cunoștințe, mai ales atunci cind ele sînt, prin natura faptelor, pretențioase ori par mai greu abordabile, nu se poate realiza climatul necesar, acela al comunicării firești — ș! cît de greu ajvngem uneori la firesc și la simplitate... Înveți mai ușor — e un adevăr bine cunoscut — cînd omul de ia catedră reușește, printr-un efort numai de el știut, să asigure o stare sufletească, o dispoziție intelectuală — care să-l facă pe elev mulțumit de sine și totodată dornic să afle cit mai mult, „lacom" de a ști, curios și înflăcărat în dorința de a parcurge un proces de cunoaștere. Dar toate acestea devin imposibile fără pasiune, înțelegere, dragoste. Fiecare dintre noi ar trebui să se gindească, atunci cînd intră îri clasă, cît șl ce a făcut pentru a fi prețuit și respectat de elevii săi.
Mihai ERMACprofesor. Liceul „B. P. Hasdeu*  Buzău

entului preventivnavi care nu îl pot metaboliza datorită unor deficiente enzimatice la nivelul tubului digestiv. Pentrubolnavii care suportă bine laptelese recomandă să îl bea chiar și în timpul nopții pentru a nu lăsa să crească aciditatea. Bolnavii cu ulcer vor evita în timpul crizelor dureroase alimente excito-secretorii, cum sînt sosurile, rîntașul. afumăturile, acrituri, sărăturile în general, grăsimile care staționează mult mac și îngreunează efortul gestie, apoi alimente cu
OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

delor active. Prin respectarea unor recomandări, crizele dureroase pot să dispară sau să fie de durată cit mai scurtă si de mică importantă.După ce a fost diagnosticat un ulcer se impun două atitudini terapeutice. In primul rînd, se va respecta regimul igieno-dietetic care se referă atit la dietă, cit și la modul de viată. Practica a demonstrat că. în prevenirea si tratarea ulcerului. mai importantă decît medicatia este dieta alimentară. Spre bire de alți bolnavi, cel cu trebuie să consume alimente tervale mai scurte de timp, că stomacul secretă tot chiar si noaptea. în timpul somnului. -ceea ce duce la creșterea acidității. Hrana pe o zi va fi repartizată. din acest motiv. în cantităti mai mici pentru 5—6 mese, din care trei principale si alte două intercalate. După masă se va lua o mică pauză de 15—30 minute, in funcție de momentul zilei, iar seara nu ne vom culca imediat după masă, cu stomacul plin.Laptele reprezintă alimentul cel mai util In ulcer, dar sint si bol-

deose- ulcer la In-, pentru timpul.

in sto- de di- conținut

mare de celuloză, deci greu diges- tibile.In ce privește modul de preparare. se știe că prăjelile excită secreția gastrică și de aceea se recomandă consumul de alimente fierte in apă sau în aburi, preparate în grăsimi vegetale, fără a fi prăjite. Foarte indicate sînt Supele de legume. peștele slab, ouăle fierte sau ochiuri românești in apă. brinză de vaci, sufleurile de legume, budinci de orez, paste făinoase, plăcintă și prăjituri de casă fără creme, biscuiți.Ca mod de viață se recomandă, și nu numai bolnavilor, să nu se plece dimineața de acasă fără a mînca ceva: să nu se fată pauze lungi Intre mese. A mînca rapid" este nesănătos pentru orice om. indiferent de vîrstă. Bolnavul trebuie să observe ce alimente îi fac rău pentru a le evita : el trebuie să se cunoască bine și din acest punct de vedere, al reacțiilor proprii. Medicamentele de orice fel si in orice suferință nu se vor lua fără a fl mîncat ceva înainte, cit de puțin.Ca principiu general de alimen

tație. în scopul prevenirii îmbolnăvirilor. se recomandă respectarea orelor de masă. în timpul mesei trebuie să fie o atmosferă de tihnă, fără discuții în contradictoriu, fără enervări, fără a citi ziarul sau a răsfoi o revistă. In acest sens părinții trebuie să creeze copiilor deprinderi sănătoase. Să nu mîncăm repede, să se asigure o bună mas- ticare, pentru aceasta fiind necesară și o dantură îngrijită. Să nu se bea lichide în țimpul mesei, ci numai la sfirșitul ei.In ce privește medicatia ulcerului, deși există numeroase preparate, specialiștii au ajuns la concluzia că ulcerul se vindecă mai ales prin alimentație dietetică adecvată. Bogata experiență acumulată a demonstrat că tratamentul ulcerului este in primul rind igieno-dietetic și în al doilea rînd medicamentos.Tratamentul medicamentos poate fi în general antiacid — ca pansament gastric, bazat pe bicarbonat de sodiu, hidroxid de aluminiu, mag- nezie calcinată, oxid de calciuTratamentul cu medicamente antispastice urmărește domolirea cpn- tracțiilor violente, dureroase. Arsenalul terapeutic este bogat si accesibil. dar nu este indicată auto- administrarea de medicamente fără avizul medicului. deoarece fiecare bolnav are un mod de reacție particular. fiecare organism fiind o individualitate de care medicul tine seama. Ca să nu mai vorbim de faptul că există chiar medicamente, cum sînt aspirina, fenilbutazona si în general antireumaticele. care pot declanșa o criză de ulcer. Pe baza experienței acumulate în practipa medicală, specialiștii sînt de acord că ulcerul este vindecabil și cu episoade de acutizare sau criză ce pot fi evitate prin alimentație dietetică și mod de viată echilibrat.
Elena MANTU

etc.
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încheierea vizitei oficiale a președintelui Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

ZIUA NAȚIONALA a republicii dominicane

Republicii Islamice Iran
COMUNICAT COMUN

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaIn numele partidului, al guvernului și al Întregului nostru popor, Îmi este plăcut să vă adresez mulțumiri pentru felicitările frățești pe care ni le-ați transmis cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a Victoriei Revoluției.Cu dorința ca legăturile de nezdruncinat existente între țările noastre să continue să se întărească și cu hotărîrea de a acționa pentru o lume In care să domnească pacea, dreptatea socială și progresul pentru toate popoarele, vă exprim dovada celei mai înalte considerații.

FIDEL CASTRO RUZ

Domnului JOAQUIN BALAGUER
Președintele Republicii DominicaneSANTO DOMINGOCu ocazia Zilei naționale a Republicii Dominicane, cea de-a 145-a aniversare a proclamării independentei, îmi este plăcut să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, călduroase felicitări și cela mai bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate poporului dominican prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

, Republicii Socialiste RomâniaLa Invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România,, președintele Republicii Islamice Iran, Seyyed Aii Khamenei, a efectuat o vizită oficială în Republica Socialistă România, în perioada 22—25 februarie 1989.Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Islamice Iran, Seyyed Aii Khamenei, au purtat convorbiri oficiale desfășurate într-o atmosferă cordială, de prietenie și înțelegere reciprocă.In cadrul convorbirilor, conducăto- xrii celor două state s-au informat reciproc asupra realizărilor economice și sociale ale țărilor lor, au examinat stadiul actual și perspectivele relațiilor bilaterale și au efectuat un schimb util de vederi cu privire la principalele probleme ale vieții internaționale.Președinții celor două țări au dat o apreciere pozitivă relațiilor dintre România și Iran în domeniile politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de interes comun. S-a exprimat satisfacția fată de cursul ascendent al acestor relații, bazate pe respectarea principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Au fost subliniate rolul hotăritor al convorbirilor la nivel înalt, precum și importanța contactelor la alte niveluri, pentru dezvoltarea relațiilor în diverse domenii și s-a exprimat dorința dezvoltării colaborării dintre cele două țări atît pe plan bilateral. cit si internațional.Președinții celor două țări au exprimat hotărirea lor de dezvoltare și diversificare a relațiilor fructuoase de prietenie și colaborare româno- iraniene in diferite domenii și au definit în mod clar direcțiile fundamentale in care' vor evolua aceste relații.Cele două părți au subliniat importanța dezvoltării colaborării economice pentru ridicarea niveluljji relațiilor pe multiple planuri dintre cele două țări. în acest scop, s-a convenit ca ministerele și instituțiile competente din România și Iran, ți- nind seama de potențialul economiilor ambelor țări, să stabilească contacte pentru dezvoltarea cooperării In producție în domeniile industriei grele și construcțiilor de mașini, chimiei și petrochimiei, electrotehnicii, energiei, transferului de tehnologie, agriculturii, transporturilor și în alte sectoare. De asemenea, s-a subliniat necesitatea creșterii mai dinamice a schimburilor comerciale bilaterale pe baze echilibrate.Relevînd importanța dezvoltării continue a relațiilor bilaterale in domeniile științei, culturii și invăță- mintului pentru mai buna cunoaștere reciprocă a valorilor materiale șl spirituale ale celor două popoare, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Seyyed Aii Khamenei au convenit ca organele competente să înceapă convorbiri in vederea încheierii unui Program pentru aplicarea Acordului de colaborare culturală' și științifică existent intre România și Iran.Președintele Republicii Socialiste România și președintele Republicii Islamice Iran au relevat importanța contactelor la nivel parlamentar și au convenit să fie continuate și intensificate schimburile de vizite in acest domeniu.în cursul schimbului de vederi a- supra situației internaționale actuale, președinții celor două țări au constatat cu satisfacție că Republica Socialistă România și Republica Islamică Iran au poziții similare sau
■ ■ b n ■ ■ ■

INFORMAȚII SPORTIVE
HANDBAL : Azi, în cupele europene feminineAstăzi se vor desfășura meciurile retur contind pentru sferturile de finală ale cupelor europene la handbal feminin.In Sala sporturilor din Tg. Mureș. în cadrul „Cupei campionilor europeni", echipa locală Mureșul va •întîlni formația spaniolă Iber Valencia.

★A Simbătă. la Paris s-a disputat meciul pentru locul trei. din cadrul Campionatului mondial masculin de handbal (grupa B). meci in care s-au întîlnit reprezentativele României și Spaniei. Handballștil români au obținut victoria cu scorul de 31—24 (12—10). Golurile formației noastre au fost marcate de
FOTBAL : „Cupa României”Simbătă, la Timișoara s-a disputat' meciul dintre formațiile C.F.R. Timișoara și F.C. Argeș Pitești, con- tind pentru ,,16“-imile de finală ale „Cupei României" la fotbal, competiție ce se desfășoară sub genericul „Daciadei". Fotbaliștii timișoreni au furnizat o surpriză, obți- nind victoria cu scorul de 2—0 (0—0), prin golurile marcate de Costescu (min. 68) și Bungău (min. 79, din lovitură de la 11 m).Astăzi se vor juca 11 partide din „16“-imile popularei competiții „Cupa României", care se desfășoară sub egida „Daciadei". Cele mai echilibrate meciuri sint acelea in care se vor intilni echipe din prima divizie : F.C. Inter — F.C. Olt și F.C. Farul — Corvinul. Celelalte partide : Unirea Slobozia — „U“ Cluj-Napoca. Gloria Buzău — Oțelul Galați. ROVA Roșiori — Rapid București, Mureșul Deva —ATLETISM. Proba feminină de săritură in inăltime, din cadrul concursului internațional de atletism din Berlinul occidental, a fost cîști- gată de românca Alina Astafei, cu rezultatul de 1,93 m. Pe locurile următoare s-au situat Heike Redefzky fR.F. Germania) — 1.93 m și Tamara Dikova (U.R.S.S.) — 1,90 m. în proba similară masculină nrimul loc a fost ocupat de Carlo Thrun- hardt (R.F. Germania) — 2.36 m, urmat de Patrick Sjoberg (Suedia) — 2.36 m și Dietmar Mogenburg (R.F.G.) — 2,34 m. Cu o surpriză s-a incheiăt concursul la săritura cu prăjina, in care victoria a revenit polonezului Miroslaw Chma-ra —5,85 

apropiate in principalele probleme cu care se confruntă omenirea.S-a subliniat necesitatea ca in raporturile dintre state să fie respectate cu strictețe principiile dreptului internațional — independența și suveranitatea națională, integritatea teritorială, egalitatea în drepturi, neamestecul in treburile interne, nefolosirea forței și a amenințării cu forța.Președinții celor două țări au exprimat profunda lor preocupare față de situația internațională, care continuă să fie gravă și complexă. Avînd în vedere că se mențin încă stocuri de arme nucleare, se acționează în direcția modernizării și perfecționării acestor arme, persistă politica de forță și dictat, de amestec in treburile interne ale altor state, de încălcare a dreptului popoarelor la existență liberă, independentă și demnă, președintele României și președintele Iranului s-au pronunțat în favoarea intensificării eforturilor pe plan internațional pentru a se pune capăt unor asemenea stări de lucruri.Cele două părți s-au pronunțat pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru interzicerea producției, proliferării și stocării armelor nucleare, chimice, a tuturor mijloacelor de distrugere în masă, au condamnat recurgerea, sub orice formă, la aceste arme și au subliniat necesitatea lichidării lor complete.A fost exprimată în mod deosebit îngrijorarea in legătură cu folosirea noilor cuceriri tehnologice pentru producerea de tipuri de arme tot mai perfecționate și ucigătoare, averti- zîndu-se asupra pericolului crescînd al transferării cursei înarmărilor în Cosmos.în același timp, cele două părți s-au pronunțat pentru reducerea substanțială a armelor convenționale și a cheltuielilor militare.S-a subliniat, totodată, necesitatea ca mijloacele obținute prin măsurile de dezarmare să fie orientate spre dezvoltarea economică, în primul rind a țărilor în curs de dezvoltare, în cur«ul convorbirilor, președintele Nicolae Ceausescu și președintele Seyyed Aii Khamenei au examinat principalele conflicte regionale și s-au pronunțat pentru soluționarea lor justă pe cale pașnică, în interesul popoarelor din zonele respective, al păcii și destinderii internaționale.Cele două părți s-au pronunțat! în favoarea continuării eforturilor pentru asigurarea securității și cooperării în Europa. în acest context, s-a subliniat, necesitatea transformării Balcamlor într-o zonă a Dării, colaborării și bunei vecinătăți, liberă de arme nucleare și chimice. kfără trune si baze militare străin".Președintele Republicii Socialiste România si președintele Republicii Islamice Iran s-au pronunțat pentru aplicarea integrală a Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate, au remarcat eforturile O.N.U. și ale secretarului general al O.N.U. pentru încetarea conflictului dintre Iran și Irak și au subliniat necesitatea retragerii trupelor în cadrul frontierelor recunoscute pe plan international. a continuării convorbirilor. în vederea soluționării ‘problemelor existente între cele două țări, pe baza dreptului international. pentru stabilirea unei năe.i juste și durabile în regiunea Golfului.Cele două părți s-au pronunțat pentru desființarea bazelor militare și retragerea trupelor străine de pe teritoriul altor state. Ele s-au pronunțat ferm împotriva prezenței trunelor militare străine in Golf și pept.ru retragerea necondiționată a acestor forțe din zonă.

în „Cupa cupelor", echipa Știința Bacău va juca pe teren propriu cu formația Vasas Budapesta.în „Cupa federației internaționale". echipa Chimistul Rm. Vilcea va evolua in deplasare în compania formației sovietice Rostelmaș Rostov pe Don.
★Stingă — 7, Zaharia — 6. Mocanu — 5. Lieu, Vomea. Dumitru — cite 3. Ghimeș. Berbece — cite 2. Si- tuindu-se pe locul 3 la această competiție. echipa României s-a calificat pentru grupa A a Campionatului mondial, ale cărei întreceri vor avea loc anul viitor, in Cehoslovacia.

F.C. Bihor. Armătura Zalău — Universitatea Craiova, Automatica București — F.C.M. Brașov. Steaua Mecanică Huși — Flacăra Moreni. Toate jocurile anunțate mai sus vor începe la ora 13. Meciurile Gaz metan Mediaș — S.C. Bacău și Gloria Bistrița — A.S.A. Tg. Mureș vor avea loc de la ora 11.Jocul Electromureș Tg. Mureș — Sportul studențesc este programat la 2 martie.
A în etapa a 14-a — prima a returului — a campionatului de fotbal al R.D. Germane, formația Dynamo Dresda. care va intilni marți, la București, pe Victoria, in sferturile de finală ale „Cupei U.E.F.A.", a terminat la egalitate : 2—2. meciul susținut in deplasare în compania echipei F.C. Rot-Weiss Erfurt, în clasament. Dynamo Dresda se află pe primul loc. cu 25 puncte, urmată de Dynamo Berlin — 17 puncte.m, locul secund fiind ocupat de sovieticul Serghei Bubka, campion olimpic și mondial, deținătorul recordurilor lumii in această probă, care n-a reușit decit o săritură de 5,60 m.SCHI. Duminică dimineața se va desfășura, in apropiere de Miercu- rea-Ciuc. cea de-a 9-a ediție a crosului popular de schiuri „Maratonul sănătății", competiție înscrisă in calendarul „Daciadei" și care, in mod tradițional, reunește mii de participant, amatori de sport de toate virstele din întreaga țară. Startul se va da la ora 10, de la Băile Miercurea-Ciuc, traseul măsurind 12 km.

România și Iranul sprijină cauza justă a poporului palestinian, lupta sa pentru înfăptuirea dreptului la autodeterminare și se pronunță pentru reglementarea echitabilă a problemelor din Orientul Mijlociu.Cele două părți sprijină lupta poporului libanez pentru suveranitate. independentă națională și menținerea integrității sale teritoriale.Președinții celor două țări au salutat măsurile in direcția soluționării situației din Afganistan și se pronunță pentru un Afganistan unit, independent și nealiniat, în care poporul să poată decide asupra propriei sorți, fără nici un amestec din afară.România și Iranul condamnă politica de apartheid promovată de regimul de la Pretoria și se pronunță împotriva oricăror manifestări de dominație și asuprire a altor popoare. Totodată, ele sprijină mișcările de eliberare și lupta popoarelor pentru independență și libertate.Cele două părți consideră necesar să se acționeze de urgență pentru o soluționare globală a problemelor subdezvoltării, inclusiv a problemei datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare, și pentru instaurarea noii ordini economice internaționale bazate pe echitate.Președinții celor două țări au a- preciat că lichidarea subdezvoltării, a marilor decalaje dintre statele sărace și cele bogate constituie o necesitate obiectivă pentru asigurarea progresului și păcii in lume.Președintele Republicii Socialiste România și președintele Republicii Islamice Iran au reafirmat importanța mișcării de nealiniere și rolul său pozitiv în soluționarea problemelor internaționale. în afirmarea unei politici noi, de libertate și independență. în acest context, s-a subliniat necesitatea participării active. pe bază de egalitate, la viața internațională a tuturor statelor. îndeosebi a țărilor mici și mijlocii, a întăririi colaborării lor.Cele două părți s-au pronunțat pentru creșterea rolului și eficienței Organizației Națiunilor Unite in soluționarea conflictelor dintre state și a problemelor actuale din lume și sprijină eforturile secretarului general al O.N.U. în această direcție.Președinții celor două țări au a- preciat colaborarea și consultările dintre România și Iran la O.N.U. și în alte foruri internaționale și au evidențiat necesitatea promovării în continuare a acestei cooperări in problemele majore ale omenirii.La încheierea vizitei, președinții celor două țări și-au exprimat satisfacția față de rezultatele vizitei și ale convorbirilor purtate, care se înscriu ca o contribuție de seamă la dezvoltarea in continuare a relațiilor de prietenie și colaborare reciproc avantajoasă dintre România și Iran.Președintele Republicii Islamice Iran. Seyyed Aii Khamenei, a exprimat. în numele său și al membrilor delegației, aprecieri și sincere mulțumiri președintelui Republicii Socialiste. România, Nicolae Ceaușescu. și poporului român pentru primirea cordială și calda ospitalitate de care s-au bucurat în timpul vizitei.-Președintele Republicii Islamice Iran, Seyyed Aii Khamenei, a adresat președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. invitația de a efectua o vizită oficială in Republica Islamică Iran. Invitația a fost acceptată cu plăcere. Data vizitei va fi stabilită pe cale diplomatică.București. 25 februarie 1989

cinema
• De ce are vulpea coadă : FAVORIT 
(45 31 70) — 9:11 ; 13; 15; 17; 19. VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15: 
17; 19
« Chirlța în Iași : DOINA (16 35 33) - 
15; 17; 19. FLOREASCA (33 29 71) — 9: 
11; 13; 15; 17: 19
• Aripi de zăpadă : DOINA — 9 :
II; 13
• Morometii : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 12; 15; 18
9 Expediția : COTROCENI (81 68 83) - 
15: 17; 19, POPULAR (35 15 17) — 15: 
17 ; 19
3 Cțne eștJ, călărețuleTî LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Substituirea : FESTIVAL (15 63 84)
- 9; 11; 13; 15; 17; 19
3 Unde este un „nofelet**  ? : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8.45; 10,45 ; 12,45 ; 
15; 17,15; 19.30 * *

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Ploșnița — 10: Titanic vals
— 18; (sala Amfiteatru) : Torquato 
Tasso — 10: Drumul singurătății — 
18; (sala Atelier) : Faleza — 10; Fata 
din Andros — 14: Clovnii — 18,30
• Opera Română (13 1 8 57) : Cosette
— 11; Capodopere simfonice în vi
ziuni coregrafice — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30; 
O noapte Ia Veneția — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*

• 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
0 O farsă pentru cuscru : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
e Sora 13J DACIA (50 35 94) — 9: 11,30; 
14; 16,30; 19, FERENTARI (80 49 85) - 
12; 14.30; 16,45: 19, ARTA (21 31 86) - 
9: 11.30: 14; 16.30: 19
• Zece negri mititei : SALA MICA A
PALATULUI — 10: 12.30: 15: 17,30.
LIRA (31 71 71) : — 9; 12: 15; 18
9 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
0 Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30 
19.45

teatre

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 

și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba

Importante investiții pentru regularizarea Jiuluiîntr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de Comitetul județean Gorj al P.C.R., se exprimă cele mai călduroase mulțumiri, gratitudinea nemărginită pentru adoptarea recentelor acte normative privind amenajarea riului Jiu pe sectorul Valea Sadului — Vădeni. deschiderea și punerea in exploatare a carierelor de lignit Fărcășești și Valea cu Apă.
TELEGRAMĂPrimul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Constantin Dăscălescu. a trimis o telegramă primului-ministru al Japonie,, Noboru Takeshita. cu ocazia aniver

Cronica zileiîn zilele de 20—24 februarie a.c., o delegație de activiști ai Partidului Muncitoresc Unit Polonez, condusă de tovarășul A. Czyz. șeful Secției ideologice a C.C. al P.M.U.P., a efectuat, la invitația C.C. al P.C.R.. o vizită pentru schimb de experiență in țara noastră.Oaspeții polonezi au avut convorbiri la Comitetul Central al P.C.R., la Comitetul municipal București și Comitetul județean Galați ale P.C.R., au vizitat întreprinderi economice,
vremea

Prognoza meteorologică pentru inter
valul cuprins intre 2S februarie (ora 
20) — 28 februarie (ora 20). In țară : 
vremea va fi in general instabilă, cu 
cerul temporar noros. Precipitații, în
deosebi sub formă de ploaie, se vor 
semnala In primele zile pe arii relativ 
restrinse, frecvența lor fiind mai mare 
in regiunile din sudul țării. Izolat, 
ploile pot avea ș! caracter de aversă, 
iar in zonele deluroase cantitățile de 
apă, pe alocuri, pot atinge și depăși

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției — 

4 Direcția circulație
Pietonii și stradaO prezentă permanentă în tabloul cotidian ăl străzii o constituie pietonii. Cel mai multi dintre ei respectă disciplina rutieră. Cu toate acestea, aproape zilnic unii pietoni cad victime imprudenței, mai ales datorită grabei și neasigurării la traversarea arterelor rutiere. Majoritatea accidentelor în care sint implicați pietonii se produc in primele ore ale dimineții și la lăsarea serii, cînd gradul redus de vizibilitate nu permite celor de la volan să-i observe la timp. Multe accidente se datoresc neatenției cu care pietonii traversează, fără să se asigure, prin apropierea unor vehicule staționate, dar și unor auto- mobiiiști care nu reduc suficient viteza în asemenea locuri. Astfel, la Constanța, un pieton a traversat strada în fugă și fără să se asigure, ivindu-se brusc în fața unul autoturism. ■Fiind seară, cel de la volan l-a observat tirziu. în localitatea Peștișani. județul Gorj. o femeie a traversat in fueă prin fața unui autovehicul staționat, fiind surprinsă de sun autocamion aflat in depășire. Se cuvine subliniat și pericolul pe care-1 reprezintă oprirea ori stationarea unor autovehicule,- mai ales de gabarite mari, in zone cu circulație pietonală intensă. în afară de crearea de obstacole care obliâă la depășiri. există pericolul apariției inopinate a pietonilor. fără ea ei să fie observați de către conducătorii auto și. la rindul lor. să poată sesiza la timp autovehiculele aflate in mers.

Pătrunderea in intersecțiiUna din cerințele desfășurării In deplină siguranță a traficului rutier este pătrunderea corectă in intersecții. prin reducerea din timp a vitezei, respectarea semnalizării rutiere si a regulilor de prioritate. Valorile mai ridicate de trafic in centrele urbane, îndeosebi la orele de virf. cind și circulația pietonilor este mai intensă, reclamă prudentă sporită in intersecții, unde neasigu- rarea la schimbarea direcției de mers, neincadrarea din timp pe benzile pentru virajele la stingă sau neacordarea de nrioritate autovehiculelor și pietonilor pot genera accidente grave. Faptul că nu s-a asigurat la pătrunderea intr-o intersecție din municipiul Giurgiu ar fi putut să-l coste viață pe un mo- toretist. intrind in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar pe artera de prioritate. Multe coliziuni in cazul deplasărilor in coloană la orele de virf pe arterele din municipii și orașe se produc
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Trenurile mele — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul 
englezesc — 10,30; Amurgul burghez 
— 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Goethe mi-a spus — 11; Joc ciudat 
după scăpătat — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 10; Scaiul — 18
• Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03. sala 
Magheru) j Taifun — 10: într-o dimi
neață — 18; (sala Studio) : Craii de 
Curtea Veche — 10.30; Amintirile Sa
rd Bernardt — 18,30
0 Teatrul Giuleșt.i (14 72 34, sala Ma
jestic) : Să nu-ți faci prăvălie cu sca
ră — 11; Iarna cind au murit can
gurii — 18; (sala Giuleștl, 18 04 85) : 

în telegramă se arată că noile decrete determină o ascensiune și mai viguroasă a județului Gorj. care se prezintă astăzi ca o puternică citadelă minieră, energetică, de țiței și gaze, de alte produse necesare economiei. ca un județ in care pulsează impresionante ritmuri de dezvoltare economică și socială. Se exprimă, totodată, angajamentul comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Gorj de a realiza la timp marile obiective de investiții ce au fost aprobate.(Agerpres)
sării zilei de naștere, prin care îi adresează sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate si fericire personală.

instituții și obiective social-cultura- ie din Capitală și municipiul Galați.La incheierea vizitei, membrii delegației de activiști ai P.M.U.P. au fost primiți de tovarășul Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.La convorbirea care a avut loc cu acest priiej a fost prezent M. Szczerski. însărcinat cu afaceri a.i. al R.P. Polone la București.
15 litri pe metrul pătrat în 24 de ore. 
La munte va ninge și. trecător, zăpada 
va fl viscolită, vîntu! va sufla mode
rat, cu intensificări in sud-vestul și 
estul țării, cu viteze de pină la 55—60 
kilometri la oră. Temperatura aeru
lui va continua să scadă. îndeosebi la 
valorile maxime, incit minimele noc
turne se vor situa intre minus 2 și plus 
8 grade, izolat mai scăzute în depre
siuni. iar maximele diurne, in general, 
intre 2 și 12 grade. In București : vre
mea va fl in general instabilă, cu 
cerul mai mult noros. Temporar. în 
primele zile, va ploua, vlntul va sufla 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila intre 2 șl 5 grade, iar cele ma
xime intre 6 șl 9 grade.

in apropierea intersecțiilor, datorită nereducerii din timp a vitezei și ne- păstrării unei distante corespunzătoare intre autovehicule in timpul mersului. Asemenea tamponări, datorate in bună măsură și neatenției celor de la volan, produc perturbări ale traficului, care pot fi evitate printr-o comportare preventivă. Fri- nări-le violente, care ii surprind pe conducătorii auto care circulă la pătrunderea in intersecții,, se pot evita prin reducerea vitezei înainte de a intra în perimetrul rutier respectiv; chiar dacă se circulă pe un drum cu prioritate. Precauția cu care a pătruns intr-o intersecție din Buziaș, deși se deplasa ne o arteră cu prioritate, i-a permis conducătorului autoturismului 4-TM-J950 să evite accidentarea unui biciclist care ignorase semnificația indicatorului de oprire.
Starea tehnică 

a autovehiculelorPregătirea și verificarea temeinică a autovehiculelor înaintea plecării la drum și in timpul deplasărilor. vizind Îndeosebi funcționarea corectă a mecanismelor și sistemelor ce concură la siguranța călătoriei. sint cu atit mai necesare acum, cind pe toate arterele se înregistrează valori de trafic ridicate. Controalele tehnice, inclusiv verificările tehnice anuale la autoturismele proprietate personală, efectuare» reparațiilor numai de către personal calificat și înlăturarea la timp a defecțiunilor pot să prevină situații periculoase. Conducătorii auto sint primii interesați să urmărească Îndeaproape efectuarea la timp a reviziilor și funcționarea perfectă a tuturor subansamblelor autovehiculelor. Este necesar să se acorde o atenție sporită și sistemului de ilu- minare-semnalizare al autovehiculelor. menținerii curate a lentilelor farurilor. a geamurilor autovehiculelor. funcționării ștergătoarelor de parbriz. Sondaje întreprinse de către agenți de circulație au relevat faptul că unul din zece autovehicule circulă cu farurile reglate irtcorect sau arând eficacitatea luminoasă a acestora diminuată datorită depunerilor d.e mizgă și noroi pe arterele afectate de precipitații. în alte cazuri, controlul presiunii in pneuri a relevat că nu toți automobiliștii acordă insemnătatea cuvenită acestui aspect, aparent lipsit de însemnătate, dar care, la frinări sau alte manevre bruște pe șosele alunecoase. poate genera deraparea — cu toate consecințele 'ce decurg de aici. De aici necesitatea ca toate autovehiculele să circule în .perfectă stare de funcționare.
Cocoșelul neascultător — 11; Regina 
baiului — 18
0 Teatrul satiric-muzical ,.C. Tâna- 
se“ (15 56 78. sala Savoy) : Mi se pare 
că mă-nsor — 18; (sala Victoria,
50 38 65) : Cavalcada risului — 18
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română“ (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 11; Dacă e marți, e spectacol — 18 
• Teatrul „Ion Creangă**  (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 10.30
0 Teatrul „Țăndărică**  (15 23 77, sala 
Victoria): Bu-Ali — 11; (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) : Tigrișorul Petre
— 11,30
0 Circul București (10 41 95): Stelele 
circului — 10; 15,30; 18,30
0 Studioul de teatru I.Â.T.C. 
(15 72 59) ; Steaua fără nume — 10,30; 
Dalbul pribeag — 18,30

Poporul din Republica Dominicană sărbătorește astăzi proclamarea independenței.Situată in zona Caraibilor. Republica Dominicană are o suprafață de 48 764 kmp și o populație de peste cinci milioane de locuitori. Datorită situării sale în zona tropicală, particularităților solului, această mică țară caraibiană a devenit o mare producătoare de trestie de zahăr, cultură care, de altfel, domină și în prezent economia națională. reprezentînd peste 40 la sută din exporturi. Se mai cultivă cafea, tdtun și cacao. Subsolul țării dispune de bogății minerale. între care zăcăminte de bauxită, fier, cupru, nichel, aur, argint.Ultimii ani au fost marcați de sporirea eforturilor pentru diversificarea economiei naționale, in special prin dezvoltarea industriei. în acest sens, au fost create unele ra
REPOR TAJE • NOTE • INFORMA ȚH

SĂLAJ: Panoramic județean• Prin aplicarea măsurilor din programele de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție. In unitățile Industriale din județul Sălaj s-a obținut, in primii trei ani ai actualului cincinal, un spor de producție industrială de 431,8 milioane lei, gradul de innoire și modernizare al produselor șl tehnologiilor a ajuns la 58,8 la sută, cu 10 la sută peste nivelul planificat.• Două premiere la întreprinderea de conductori electrici emailați din municipiul Zalău: au fost asimilate conductoarele de bobinaj emailate de 20 microni și conductoarele din bronz fosfo- ros. care se utilizează in industria chimică. Să mai notăm că la a- ceastă întreprindere se realizează în prezent 17 familii de produse. in peste 1 200 sortotipodimen- siuni, deosebit de solicitate pe piața internă și la export.• A fost dat in exploatare, la întreprinderea minieră Sălaj- Sărmășag. un nou a- bataj. dotat cu complex mecanizat, care va asigura un spor de 140 tone cărbune pe zi din subteran. Și cariera Bobota a fost dotată cu patru excavatoare electrice de mare capacitate, cu a-

jutorul cărora se realizează o producție mai mare șl se elimină consumul de motorină. La aceeași întreprindere a fost lansată inițiativa ca in fiecare zi. pe fiecare post, să se realizeze un randament sporit.• Se desfășoară în ritm susținut tăierile în pomicultură, rezultate deosebite obținînd pină in prezent fermele I.A.S. Piersică- rie. Dorobanți, Mera, Silvania și Măgură din renumitul bazin pomicol Șimleu Silva- niei.
O A fost dat in folosință, în municipiul Zalău, modernul hotel „Stadion", cu o capacitate de 76 M paturi.
O Noutăți și la întreprinderea de armături industriale din Zalău, cu deosebire in ceea ce privește promovarea progresului tehnic. Au fost asimilate supapele de siguranță pentru oxigen și s-au introdus, tehnologii noi, de mare randafnent, între care cea de căline superficială prin inducție, și au fost realizate prin autoutilare mașini-agregat moderne.• Zestrea mecanizării agriculturii județului Sălaj s-a îmbogățit cu 134 tractoare, 10 semănători pentru păioase, 140 remorci, 20 combine de

PLOIEȘTI : Noi tipuri 
de rulmențiPreocuparea constantă a colectivului de muncitori, tehnicieni și specialiști de Ia întreprinderea de rulmenți grei Ploiești pentru modernizarea și diversificarea producției s-a materializat in realizarea unor produse cu caracteristici superioare.— Concomitent cu eforturile depuse de toți oamenii muncii din unitate pentru realizarea exemplară a producției fizice, in primul rind a exportului — ne spunea directorul adjunct al Întreprinderii, Nicolae Oprea — dovedite, intre altele, și de faptul că lucrăm in avans atit pentru beneficiarii interni, cit și pentru partenerii de peste hotare, avem in atenție asimilarea de noi tipodimen.siuni de rulmenți. începînd din acest an am executat în premieră două tipuri de rulmenți cu role cilindrice, in clase superioare de precizie, destinați industriei constructoare de • mașini-unelte. De asemenea, am modernizat un tip de rulment cu role conice pe patru rinduri. inlo- cuind colivia din alamă cu o colivie din tablă ambutisată, ceea ce conduce la o economie importantă de materiale: (Ioan Marinescu).

HUNEDOARA : 
Sporește zestrea 

edilitar-gospodăreascăîn cele 12 orașe ale județului 'Hunedoara, unde numai in actualul cincinal s-au construit aproape 8 600 apartamente, creindu-se astfel condiții tot mai bune de confort și civilizație pentru locuitori, consiliile populare, unitățile de gospodărie comunală și locativă manifestă o deosebită grijă pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare, bunei întrețineri a fondului locativ. Concomitent, au fost extinse rețelele de termoficare. de alimentare cu apă și canalizare. Funcționează in județ. 14 stații de epurare a apei. (Sabin Ccrbu).
Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :A intrat in tradiția lunii martie, „ca in fiecare an. între surprizele deosebit de bine primțte de către cei dragi și apropiați. să se înscrie și un bilet (sau mai multe) la marea și avantajoasa TRAGERE LOTO A MĂRȚIȘORULUI. Nici in anul acesta așteptările nu vor fi înșelate, avind in vedere că o asemenea acțiune este programată să aibă loc vineri, 3 martie 1989. Fiind cotată drept una din ocaziile de mare rezonantă ale anului, TRAGEREA LOTO A MĂRȚIȘORULUI, similară cu cea care a avut loc la inceptul anului 

muri ce Incorporează tehnologii moderne. cum sint siderurgia, petrochimia, industria lemnului, cea textilă și altele. In același timp, au fost adoptate o serie de măsuri vizind sporirea producției de energie, inclusiv din surse neconvenționale. Paralel, a avut loc o diversificare a producției agricole. fiind extinse culturile cerealiere, mai cu scamă cele de porumb și orez.Poporul român urmărește cu simpatie eforturile poporului dominican in direcția accelerării progresului economic și social. Legăturile de prietenie și colaborare dintre cele două popoare au cunoscut un curs ascendent o dată cu stabilirea de relații diplomatice între Republica Socialistă România și Republica Dominicană. Dezvoltarea continuă a colaborării pe multiple planuri româno-dom'nicano este in interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

recoltat porumb, 14 cultivatoare, 10 mașini , fitosanitare, 20 de mașini de recoltare a furajelor, 15 mașini de plantat cartofi, 27 mașini pentru afinat solul și altele. Acestea. împreună cu cele aflate pină acum în dotare vor contri-' bui la creșterea operativității și calității lucrărilor agricole.• La întreprinderea de țevi din Zalău au fost puse in funcțiune liniile 5 și 6 din cadrul importantului obiectiv de investiție „Optimizare ajustaj". Ca urmare, s-a creat posibilitatea diversificării și asimilării unor produse solicitate la export. Tot aici a fost pusă în funcțiune o nouă capacitate pentru piese <!e schimb.® Venituri mari din industria mică obțin și lucrătorii din cadrul cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor din comuna Someș O- dorhei. Secția repre-ir i zentativă a industriei mici din comună este cea de tricotaje. Dotată cu mașini de înaltă productivitate, unitatea realizează produse pentru export, deosebit de solicitate. Ultimul lot de 10 006 bucăți expediat în Franța a adus colectivului felicitări și noi comenzi.
Eaqen TEG1AȘ

VRANCEA : Piese 
și agregate de schimb 

recondiționateAproape 75 la sută din necesarul de piese și agregate de schimb pentru dotarea tehnică a /unjtățilot ce aparțin de întreprinderea forestieră de exploatare și transport este asigurat in prezent prin recondițio- nări. în atelierul centralizat: din Focșani au fost asimilate pină acum tehnologii de recondiționare pentru un număr de 1 895 repere. Acest sector de muncă este organizat pe echipe specializate, pe ansamble și subansamble, pe tipuri de utilaje și activități (exploatare, indusțria- lizare și transport). în acest an urmează să fie asimilate noi tehnologii de lucru de mare randament și eficientă, iar prin autodo- tare să fie întregită baza materială de producție. (Dan Drăgulescu).
IAȘI : Valorificarea 

energiei solareîn județul Iași se acordă o atenție deosebită pentru valorificarea surselor de energie neconvenționa- fă in vederea îmbunătățirii balanței termoen^rgetice și acoperirii intr-o măsură cit mai mare a necesarului de energie termică. Astfel, pentru valorificarea ener-, giei solare, in județ funcționează în prezent peste 150 de instalații cu panouri solare, amplasate pe acoperișurile unor întreprinderi industriale și blocuri de locuințe din Iași și Pașcani, în incinta unor unități economice și instituții, consilii populare, întreprihderi agricole de stat și cooperative agricole ele producție, stațiuni de mecanizare a agriculturii, la alti diverși beneficiari. Ageniul termic captat pe această cale este utilizat îndeosebi Ia prepararea apei calde menajere. economisindu-se în acest fel anual peste 1 060 tone combustibil convențional. Numai instalațiile solare puse in funcțiune în cartierele Canta și'Nicolina din Iași și in orașul Pașcani asigură, pe perioada însorită, apă caldă menajeră pentru peste 2 300 apartamente. (Manole Corcaci).
(și care.' după cum se știe, a înregistrat peste 200 000 ciștiguri. intre care 19 autoturisme). oferă largi posibilități de valorificare a șanselor prin cele 120 de numere extrase (in cadrul a nu mai puțin de 12 extrageri „legate" cite două) și cele 21 categorii de ciștiguri, cu numeroase autoturisme „Dacia 1300“, excursii peste hotare si importante sume de bani. Se poate ciștiga si cu 3 numere din 20 extrase, biletele în valoare de 25 de lei (întregi sau fractionate) fiind cele mai avantajoase. Ultima zi pentru jucarea numerelor favorite este joi, 2 martie.
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Prin înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de președintele Nicolae Ceaușescu 

? România cunoaște o dezvoltare dinamică 
pe calea progresului și a păcii

TOKIO

Mesaj de cTOKIO 25 (Agerpres). — După cum s-a anunțat, la Tokio a avut loc ceremonia funeraliilor fostului împărat al Japoniei, Hirohito.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis împăratului Akihito, familiei imperiale, guvernului și poporului japonez un mesaj de condoleanțe. împăratul Akihito a mulțu-

ondoleanțemit și a exprimat profunda recunoștință pentru sentimentele de compasiune adresate de președintele României.Mesajul a fost transmis cu ocazia primirii la împăratul Japoniei a tovarășului Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, in calitate de reprezentant personal al președintelui Republicii Socialiste România.

ORIENTUL MIJLOCIU

-

Comentarii și relatări ale presei de peste hotare

Pentru noi măsuri de întărire 
a încrederii și securității în Europa

înaltul prestigiu internațional at președintelui Nicolae Ceaușescu, inițiativele sale de amplu ecou vizind soluționarea problemelor cardinale ale contemporaneității, edificarea unei lumi a păcii și înțelegerii intre noțiuni continuă să fie reflectate in paginile unor ziare și reviste de peste hotare.Diverse publicații înfățișează, totodată, realizările dobîndite de țara noastră în industrie și agricultură, pe planul științei și culturii, precum ți în domeniul ridicării continue a nivelului de trai material și spiritual al poporului, cu deosebire in epoca de adinei prefaceri revoluționare care a urmat Congresului al IX-lea ai P.C.R.
Epoca unui puternic 

elan constructiv

ROMANIA VS. 
THE POLICY 
OF ..FORCE.

Sts- iSssf /țîițS ■'

' «ti ssftsM W

PRAG A 25 (Agerpres). — Refe- rindu-se la inițiativa cehoslovacă privind crearea , unei zone de incredere. colaborare și relații de bună vecinătate la linia de contact dintre statele membre ale Tratatului de la Varșovia și țările N.A.T.O., secretarul general al-C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Milos Jakes, s-a pronunțat, intr-un interviu acordat ziarului „Rude

Pravo“. pentru noi măsuri de Întărire a încrederii și securității în Europa, informează agenția C.T.K.. M. Jakes a arătat că. în opinia țării sale, in această zonă de contact trebuie să rămină numai o cantitate de mijloace militare care să fie suficientă pentru asigurarea apărării, pentru a face imposibile un atac prin surprindere și desfășurarea unor acțiuni ofensive.

Sub titlul „Un om, o țară, un 
destin", revista „NOUVEAU i MAGAZINE" din Liban a consacrat un articol personalității ți activității președintelui Nicolae Ceaușescu, făuritorul României moderne.Ginditor clarvăzător, președintele Nicolae Ceaușescu știe să mobilizeze masele și ' să promoveze neîncetat idei novatoare — se subliniază in articol. „Epoca Nicolae Ceaușescu", marcată de un puternic elan constructiv, este cea mai dinamică din istoria poporului român. Președintele României a știut să revitalizeze și să valorifice energiile creatoare ale națiunii sale, să promoveze o filozofie politică axată pe unitatea orȘanică a trecutului, prezentului și viitorului țării. Șeful statului român a acordat prioritate industrializării, alocîndu-se, în acest scop, o rată de acumulare de circa o treime din venitul național și realizîndu-se astfel dezvoltarea ți modernizarea forțelor de producție, ca și repartizarea lor judicioasă pe întreg teritoriul țării. Aceasta era, practic, cea mai bună cale de a conduce România către progres. Ințele- gind acest adevăr, poporul român ți-a pus întreaga energie în slujba dezvoltării accelerate a țării. Ba- zindu-se pe cuceririle științei și tehnicii, eforturile de modernizare 
a țării sint însoțite de întărirea responsabilității tuturor categoriilor

de oameni ai muncii, care participă în mod democratic la conducerea societății.Industria românească, modernă și puternică, a avut în 1988 o producție de peste 120 ori mai mare decit cea din 1945, iar agricultura, în plină dezvoltare, a realizat o producție anuală de peste opt ort mal mare — relevă „Nouveau Magazine". Se înregistrează, de asemenea, progrese constante în domeniile științei, învățămintulul și culturii, in toate localitățile țării asi- gurindu-se condiții de viață egale cetățenilor țării.In domeniul politicii externe — evidențiază publicația — România, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu. este un promotor consecvent al păcii, poporul român considerind că planurile de dezvoltare nu pot fi puse în aplicare decit într-un climat de securitate internațională.Angajată cu toate forțele, materiale și umane. In procesul amplu de reînnoire și modernizare. România continuă drumul său către obiectivul strategic fundamental al etapei actuale — trecerea in rîndul țărilor mediu dezvoltate din punct de vedere economic. în același timp, prin mesajul său umanist, prin inițiativele constructive ale președintelui Nicolae Ceaușescu, România se situează ferm in rin- dul celor mai avansate forțe ale lumii, ceea ce i-a conferit o creștere continuă a prestigiului său ca țară a păcii,, a înțelegerii șl colaborării între statele și națiunile lumii — se subliniază în încheierea articolului.
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Opțiuni realiste pentru soluționarea 
problemelor majore 

ale contemporaneității

O țară care își făurește liberă 
propriul destin

Cerința intensificării 
realizăriiBERLIN 25 (Agerpres). — Cele două state germane trebuie să-și intensifice eforturile in vederea reducerii armamentelor strategice ofensive, a interzicerii armelor chimice pe plan mondial, a reducerii substanțiale a armamentelor convenționale — a declarat Erich Honecker, secretar general aț C.C. al P.S.U.G.,

eforturilor in vederea 
dezarmăriipreședintele Consiliului de Stat al R. D. Germane. După cum transmite agenția A.D.N., în cadrul unei întrevederi cu Henning Vorschenau, președintele senatului și primar al orașului Hamburg, E. Honecker a reafirmat. hotărirea țării sale de a acționa pentru eliminarea armelor nucleare de pe teritoriul german.

Convorbiri chino-americane

Bazîndu-se. in primul rind. pe propria experiență istorică, România este convinsă că proiectele sale de dezvoltare nu pot fi realizate decît in condiții internaționale de pace, de destindere și colaborare între toate popoarele lumii. O a- semenea filozofie politică fundamentează și inspiră numeroasele sale inițiative și acțiuni pentru dezarmare și pace pe plan bilateral și internațional — evidențiază într-un articol ziarul „BUSINESS TIMES", din Malayezia.Dezvoltarea economică a României în cele peste patru decenii care au trecut de la actul revoluționar din August 1944, cu deosebire după anul 1965 — subliniază co-*  tidianul. — a avut la bază politica de industrializare, care s-a dovedit elementul hotăritor al creșterii economice, al ridicării gradului de civilizație al întregului popor român, al întăririi independentei naționale.Aceasta a dus la ridicarea e- conomico-socială a tuturor județelor și zonelor țării, la realizarea egalității depline in drepturi a cetățenilor României. Intr-o perioadă istorică relativ scurtă. România a cunoscut transformări deosebit de mari.Politica României în domeniul științei — susținută de o concepție clară, de o organizare modernă a structurilor de cercetare, de programe pe termen lung in toate domeniile de activitate — se exprimă azi în capacitatea țării de a rezolva practic cu forțe proprii problemele complexe pe care te ridică dezvoltarea intensivă a economiei românești — arată cotidianul.Creația culturală a dobîndit in toți acești ani dimensiuni calitativ noi, pe măsura adincilor prefaceri pe care le-a cunoscut societatea românească, fixîndu-și drept finalitate făurirea unui om nou, cu un vast orizont de cunoaștere, cu o temeinică pregătire profesională si de cultură generală, cu o înaltă conștiință politică și morală.„Business Times'*  reliefează, în încheiere, prezența activă a României in viața internațională, amplificarea și consolidarea relațiilor politice și economice ale țării noastre cu toate statele lumii.

Economia României s-a afirmat, cu deosebire in ultimele peste două decenii, drept una dintre cele mai dinamice din lume. Principalii indicatori relevă caracterul constant al creșterii, concomitent cu efectuarea unor transformări de structură pe calea făuririi unei e- conomii moderne — relatează zia- tul „UHURU" din Tanzania in articolul „Concepția României asupra 
dezvoltării".Față de anul 1945, producția industrială este astăzi de peste 120 de ori mai mare, iar, in cadrul ei. industria chimică, cea metalurgică, industria constructoare de mașini, industria ușoară au cunoscut creșteri substanțiale — subliniază cotidianul. Incepind cu anul 1965, industria a pășit într-o nouă etapă, de modernizare structurală și de creștere substanțială a eficienței.Mari realizări s-au obținut in această perioadă, relativ scurtă din punct de vedere istoric, și în dezvoltarea agriculturii, reflectate sintetic de faptul că nivelul producției acestei ramuri este de peste opt ori mai mare decit in anul 1945.Ziarul tanzanian pune în evidență apoi dezvoltarea unor ramuri industriale de virf, succesele din sectoarele aeronauticii, e- lectronicii și electrotehnicii, construcțiilor navale, din industria constructoare de mașini, lucrările de anvergură cum sint metroul din București, Canalul Dunăre — Marea Neagră. Transfăgărâșanul, platformele de foraj marin — toate demonstrind spiritul creator al poporului român, capacitatea economiei românești de a rezolva probleme tehnice dintre cele mai complexe.Chipul profund schimbat al României contemporane se regăsește, de asemenea, in înfățișarea orașelor și a celorlalte localități ale țării. Și pe acest plan, efortul constructiv al românilor își află cu greu echivalent, ca ritm, pe plan mondial — subliniază ziarul tanzanian.Viața — se relevă, In încheiere, In articol — a confirmat strategia adoptată de români, in cadrul căreia un rol esențial revine valorificării intr-un inalt grad a resurselor interne, repartizării raționale a venitului național intre fondul de dezvoltare și cel de consum, România urmînd să ajungă, in perspectiva anilor 2000, la nivelul țărilor dezvoltate, stadiu atins incă de pe acum la o serie de indicatori.

Unul din principalele izvoare ale prestigiului și considerației de care se bucură in lume România, președintele Nicolae Ceaușescu îl constituie promovarea cu consecvență, in ultimii 24 de ani, a unei politici îndreptate spre abolirea definitivă a politicii de torță și dictat din raporturile interstatale, spre soluționarea pe căi pașnice, prin tratative, a tuturor conflictelor și litigiilor dintre state — relevă revista ,,MEDIA“ din Pakistan, în articolul intitulat „România 
împotriva politicii de forță".Cu consecvență și deosebită stăruință, președintele Nicolae Ceaușescu a pus in lumină adevărul că recurgerea la forța armată nu poate asigura o soluționare viabilă a litigiilor dintre state, ci. dimpotrivă, agravează vechile probleme și creează altele noi, ali- mentînd, de fapt, conflictele in cauză și diminuînd prin aceasta șansele de soluționare — arată publicația. România, conducătorul său subliniază că singura modalitate de soluționare reală și durabilă a tuturor problemelor litigioase, singura opțiune rațională o reprezintă calea negocierilor; în acest spirit, România a desfășurat și desfășoară o amplă activitate pentru renunțarea peste tot in lume ' Ia politica de forță, pentru reglementarea diferendelor dintre state pe baza echității și. justiției, conform cerințelor edificării unor relații internaționale noi, democratice.In modul cel mai clar, mai ferm, mai angajant — m cadrul dialogului internațional, la O.N.U., în alte foruri mondiale —România a arătat că recurgerea la forță este cu atit mai nocivă și mai primejdioasă in condițiile actuale, ale unei lumi suprainarmate, în care uriașele arsenale nucleare și de alte mijloace de distrugere în masă au determinat creșterea continuă a tensiunii internaționale. în repetate rinduri — evidențiază revista „Media**  — președintele Nicolae Ceaușescu a atras atenția că, mai mult ca ori- cind în zilele noastre, cind flăcările unui incendiu se pot întinde cu iuțeală pe largi zone și pot cuprinde tot globul, punînd în pericol însăși viața pe Terra, calea forței se cere cu desăvirșire înlăturată.Președintele României are meritul de a fi pus în lumină și un alt aspect important al metodei tratativelor, arătind că, dacă rolul hotăritor in soluționarea problemelor litigioase revine părților direct implicate, Întotdeauna va fi bine venită contribuția tuturor acelora care pot să stimuleze apropierea celor in cauză, să ajute la realizarea de înțelegeri, la desfășurarea cu succes a tratativelor, la depășirea stărilor de încordare și conflict. In acest sens, România a- tribuie un rol de seamă Organizației Națiunilor Unite, chemată, prin înseși prevederile Cartei, să acționeze prin toate mijloacele pentru reglementarea pașnică a tuturor diferendelor care apar între state.Demersurile României în direcția abolirii politicii de forță șl dictat, de amestec in treburile interne ale statelor, luările de poziții. inițiativele și propunerile sale pe linia reglementării pe cale pașnică a diferendelor confirmă, o dată în plus, viabilitatea și realismul unei opțiuni fundamentale a politicii externe a României — relevă in încheiere revista „Media**.

In concepția ' președintelui Nicolae Ceaușescu — continuă cotidianul — rolul fundamental revine efortului propriu al fiecărui popor. Progresul tuturor statelor nu •poate fi conceput fără o implidare totală a potențialului material și uman național, fără programe speciale care să cuprindă măsuri eficiente de creștere a potențialului economic.Președintele Nicolae Cepușescu este inițiatorul promovării acestor idei in forurile mondiale și cu prilejul intilnirilor pe care ie-a avut cu șefii de stat și personalități de prestigiu internațional. Președintele Nicolae Ceaușescu a pus in evidență efectul negativ al datoriei externe asupra creșterii economice in țările în . curs de dezvoltare, care influențează direct situația economică internațională și pacea mondială.„El Universal**  trece apoi in revistă unele dintre inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu pentru găsirea de soluții practice problemei datoriei externe, materializate în propunerile concrete avansate de țara noastră la O.N.U. și în alte foruri internaționale. Sint reliefate, astfel, oblișațiile ce revin statelor și băncilor creditoare, instituțiilor, financiare internaționale de a reduce substanțial nivelul* dobînzilor, necesitatea anulării sau reducerii datoriilor țărilor în curs de dezvoltare, a stabilirii, în general, a unor condiții mai avantajoase de rambursare, însemnătatea abandonării de către toate statele a măsurilor protecționiste, de restricții in comerțul internațional.Prezentînd aspecte din activitatea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ziarul venezue- lean relevă în încheiere că aceasta i-a adus președintelui României stima și admirația întregului popor.

BEIJING 25 (Agerpres). — La Beijing au avut loc s'imbătă convorbiri intre președintele R. P. Chineze, Yang Sharigkun, și președintele Statelor Unite ale Americii, George Bush. De ambele părți a fost relevată importanta continuării dialogului dintre cele două țări, conform

principiilor expuse In comunicatele comune privind stabilirea bazelor relațiilor chino-americane. Paralel, în capitala Chinei s-au desfășurat convorbiri între ministrul afacerilor externe al R. P. Chineze, Qîan Qichen, și secretarul de stat al S.U.A.. James Baker, relatează agenția China Nouă.
Declarații ale președintelui S.U.A.BEIJING 25 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat agenției China Nouă, .președintele S.U.A., George Bușh, și-a manifestat „optimismul prudent" in legătură cu situația actuală pe plan mondial, adăugind că lumea răniine încă „un loc frămîn- tat și periculos**.  El a afirmat că se manifestă o tendință mondială spre recunoașterea sporită a necesității de soluții colective la problemele mondiale. Președintele a informat că administrația sa Teatralizează actualul stadiu al negocierilor în toate domeniile armamentelor. dar, a spus el. S.U.A. vor continua cercetările din cadrul programului Inițiativa de Apărare Strategică („războiul stelelor**).Referitor ia problematica Orientului Mijlociu, președintele american a afirmat că S.U.A. se pronunță

pentru o soluționare justă, prin negocieri, a conflictului arabo-israe- lian, pe baza rezoluțiilor 242 și 333 ale O.N.U. In legătură cu situația din America Centrală, președintele a arătat că S.U.A. sprijină acordul Esquipolas-II. El a spus, de ' asemenea. că Statele Unite nu au în vedere retragerea forțelor lor din Coreea de Sud.In legătură cu relațiile dintre S.U.A. și China, șeful executivului american a arătat că există posibilități largi pentru dezvoltarea a- cestora, prin menținerea dialogului deschis, pe baza comunicatelor comune semnate de cele două țări. Statele Unite, a menționat el. recunosc că Taiwanul este o problemă importantă pentru guvernul și poporul chinez.

• Convorbiri lovieto-lrakie- 
ne o In favoarea unei con
ferințe Internationale de pace 
in regiune • Situația din 

sudul LibanuluiBAGDAD 25 (Agerpres). — Președintele Irakului. Saddam Hussein, l-a primit pe ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, Eduard Șevardnadze, informează agențiaT. A.S1S.. Au fost examinata relațiile sovieto-irakiene și perspectivele de dezvoltare a acestora, stadiul convorbirilor iranlano-iraklene, problema palestiniană și cea afgană, precum și alte aspecte de interes reciproc ale actualității internaționale.TOKIO 25 (Agerpres), — La Tokio a avut loc o întrevedere Intre regele Hussein al Iordaniei și Javier Peres de Cuellar, secretar general al O.N.U., in cadrul căreia au fost a- bordate eforturile in direcția soluționării unor situații conflictuale regionale, precum și probleme ale situației internaționale actuale. Interlocutorii — transmite agenția M.E.N.A.— au subliniat importanța realizării unei păci permanente și juste in Orientul Mijlociu in cadrul unei conferințe internaționale de pace in regiune cu participarea tuturor părților implicate. Au fost, de asemenea, evocate eforturile in direcția încetării conflictului iraniano-irakian și situația din Liban.BEIRUT 25 (Agerpres). — Elemente ale așa-zisei Armate a Sudului Libanului, creată și finanțată de Israel, au deschis focul asupra unui punct de control Instalat de Forța interimară a O.N.U. din Liban (U.N.I.F.I.L.) în sectorul central al „zonei de securitate**  creată ilegal in sudul teritoriului libanez. în urma acestui atac, un militar din contingentul irlandez din cadrul U.N.I.F.I.L. a fost ucis. Această acțiune accentuează starea de tensiune in sudul Libanului. După cum relatează agenția F.A.N.A., 160 de militari aiU. N.I.F.I.L. au fost uciși de la amplasarea acestei forțe in regiune in 1979.Depltngind atacul, purtătorul de cuvint al U.N.I.F.I.L. a menționat că forța internațională va continua să-și Îndeplinească mandatul de a proteja cetățenii civili libanezi pină cind forțele armate legitime libaneze vor prelua ele această responsabilitate, transmite agenția KUNA.NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).— Secretarul general adjunct al O.N.U. pentru problema politice speciale, Marrack Goulding, a adresat „un protest energic**  guvernului is- raelian în legătură cu uciderea unul militar irlandez din unitățile U.N.I.F.I.L. (Forța interimară . a O.N.U. în Liban) de către așa-numi- ta Armată a Libanului de Sud — creată și finanțată de Israel — a anunțat Francois Giuliani, purtător de cuvint al Națiunilor Unite.De la începutul anului, Armata Libanului de Sud a deschis focul de 34 de ori împotriva pozițiilor deținute de U.N.I.F.I.L.

Președintele României este ferm convins că înfăptuirea unei noi ordini economice este de neconceput fără democratizarea vieții internaționale, fără garantarea deplinei egalități în drepturi între state, fără un consens general de asigurare a exercitării libere a suveranității și independenței naționale.In baza acestui concept, o nouă ordine economică și politică este un tot unitar, indisolubil și indivizibil — se evidențiază în articolul 
„România — Ceaușescu promovează 
soluționarea globală a datoriei ex
terne", publicat . de ziarul „EL UNIVERSAL**  din Venezuela.

In toate luările de poziție ale președintelui Nicolae Ceaușescu, problematica Balcanilor ocupă un loc distinct, dovedind interesul constant pe care România îl manifestă pentru întărirea păcii, securității și cooperării in zona balcanică — subliniază intr-un articol ziarul turc „SONHAVADIS".In politica externă a României de după război, și in special inultimele două decenii, cooperarea cu celelalte țâri balcanice apare ca o opțiune prioritară. Numărul documentelor, inițiativelor și luărilor de poziție ale României dovedește acest lucru și este suficient să amintim propunerile formulate de România pe plan bilateral sau in cadrul organismelor internaționale, care au ca obiectiv transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, a încrederii și cooperării, într-o zonă lipsită de arme nucleare și de baze militare străine. De asemenea, instaurarea in Balcani a unei zone lipsite de arme chimice va contribui, in mod evident, la întărirea securității popoarelor din regiune și la frinarea cursei înarmărilor în acest domeniu.Consolidind pacea și securitatea in Balcani, favorizind întărirea încrederii și a raporturilor de bună vecinătate, o astfel de zonă al*  fi de natură să faciliteze progresul economico-social al popoarelor implicate și să stimuleze activitatea de cooperare întreprinsă deja de către țările balcanice.Totodată, pentru România dezvoltarea cooperării balcanice bi multilaterale este strîns legată procesul început prin Conferința Ia Helsinki, pacea, securitatea cooperarea în Balcani puțind considerate ca făcind parte din edificarea securității și dezvoltarea cooperării in Europa.Relevind eforturile pe care România nu încetează să le Întreprindă, de mult timp, pentru întărirea securității, încrederii și cooperării în Balcani, ziarul turc notează in încheiere : Este, fără îndoială, o contribuție remarcabilă nu numai la pacea in această regiune a Europei, ci și la procesul global al păcii, securității și cooperării in Europa și in întreaga lume.(Agerpres)
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Recenta acțiune agresivă a trupelor sud-africane 
pe teritoriul Angolei„0 violare flagrantă a acordurilor de la New York privind reglementarea situației din Africa de sud-vest“BRAZZAVILLE 25 (Agerpres). — Recenta încălcare a suveranității și integrității teritoriale a Angolei de către trupele sud-africane care au pătruns pe teritoriul țării pentru a sprijini acțiunile teroriste ale elementelor contrarevoluționare constituie o violare flagrantă a acordurilor cvadripartite de la New York privind reglementarea situației din Africa de sud-vest, a declarat, la Brazzaville, Pasonal Luvualu, membru al Biroului Politic al C.C. al M.P.L.A. — Partidul Muncii din Angola. El a anunțat in cursul unei conferințe de presă că în întreaga perioadă de conflicte militare din

Angola peste 60 000 de civili și-au pierdut viața și 70 000 au rămas invalizi.ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Addis Abeba. Aaron Shittepo, membru al C.C. al S.W.A.P.O. și secretar adjunct al organizației pentru probleme externe, a acuzat regimul rasist de la Pretoria că recrutează cu for- tp tineri namibieni pentru a-i înrola in forțele paramilitare. El a reafirmat că poporul namibian nu va accepta ca portul Walvis Bay să fie anexat de R.S.A.

I
COLUMBIA

Consultări politice pentru 
•depășirea stării 

conflictuale interneBOGOTA 25 (Agerpres). — Guvernul columbian va purta in următoarele zile convorbiri cu principalele partide politice din țară pe tema continuării procesului național de depășire a stării conflictuale interne, s-a anunțat oficial la Bogota, transmite agenția Prensa Latina. Un comunicat guvernamental precizează că la convorbiri vor lua parte ministrul de interne, alte oficialități guvernamentale columbiene, precum șl reprezentanții conducerilor partidelor Liberal, Conservator și ai „Uniunii Patriotice**.
n

Agențiile de presa
e scurt

fi în această țară de 6.1 la sută. In 
trei orașe italiene — Torino, Pa
lermo și Bologna — rata inflației 
pe uftimele 12 luni a depășit 7 la 
sută.

I

„DECLARAȚIA DE LA DAKAR". La Dakar s-au încheiat lucrările 
conferinței la nivel inalt a celor șase țări africane cele mai afectate de 
actuala invazie de lăcuste .— Guineea. Mauritania, Mali. Niger, Senegal 
și Ciad. Participanții au adoptat „Declarația de la Dakar", in care se 
arată că această invazie a afectat eforturile țărilor din vestul Africii in 
direcția obținerii auto suficienței alimentare. După aprecierea participan- 
ților la conferință, in prezent se desfășoară ample campanii de comba
tere a insectelor pe o suprafață de 6—10 milioane hectare.

„ZILELE FILMULUI ROMA
NESC" LA CASCAIS (PORTUGA
LIA). în orașul Cascais din Portu
galia. sub auspiciile Camerei muni
cipale. au fost inaugurate „Zilele 
filmului'românesc". în holul teatru
lui „Gil Vicente", unde are loc ma
nifestarea. au fost expuse fotogra
fii infățișind aspecte ale dezvoltă
rii culturii și invățămintului in 
România, cărți documentare despre 
istoria neamului românesc, o vitri
nă specială fiind dedicată, volume
lor din creația, poetică a lui Mihai 
Eminescu, cu prilejul marcării cen
tenarului celui mai mare poet ro
man.

LA VARȘOVIA s-au desfășurat lucrările unei ședințe a Seimului R.P. Polone, in cadrul căreia a fost examinată informarea guvernului privind' orientările politicii externe a țării, precum și situația internațională. in legătură cu aceasta. deputății forului legislativ suprem au adoptat ' ■' * - *mul a examinat, serie de proiecte agricultura. o hotărire. Sei- de asemenea, o de lege privind
COMITETUL PENTRU SERVT- I CULE ARMATE AL SENATULUI 

S.U.A. A RESPINS NUMIREA LUI 
I JOHN TOWER ÎN FUNCȚIA DE 
I MINISTRU AL APĂRĂRII, cu 11 voturi contra 9. El a fost propus ■ pentru această funcție de președintele George Bush, Cei 11• membri democrați ai comitetului (restul de 9 fiind republicani) l-au respins pe Tower pe temeiul• că nu ar corespunde din punct de vedere etic funcției de șef al Pen-

tagonului. Ulterior, purtătorul de cuvint al Casei Albe a anunțat că președintele George Bush va cere un vot in plenul Senatului in problema numirii lui John Tower ca ministru al apărării.
BANDE ALE MIȘCĂRII ANTI

GUVERNAMENTALE ,.RENAMO" 
DIN MOZAMBIC AU ÎNTRE
PRINS NOI ACTE CRIMINALE, atacind localitatea Macia, situată la 140 km de Maputo. După cum informează sursele oficiale din capitala mozambicanâ, patru grupuri de rebeli au deschis focul asupra localnicilor, ucigind șase persoane. Alți locuitori din Macia au fast luați ostatici, tn timpul celor patru ore cit au săvirșit atacul, bm- dele rebele automobile. au dat foc la case și

UNITE AU EFEC- 
NOUA EXPERIENȚA

STATELE 
TUAT O _______ _____________„
NUCLEARA SUBTERANA, LA 24 
FEBRUARIE — a doua anunțată oficial in cursul acestui an — la poligonul din Nevada, la o adînci- me de 365 de metri. Explozia a avut o putere de 20 kilotone.

RATA INFLAȚIEI A CONTI
NUAT SA CREASCĂ IN ITALIA 
și in luna februarie, confirmând 
preocupările manifestate in ulti
mele luni față de reluarea ritmului . 
in care sporesc prețurile bunurilor 
de consum. Potrivit indicilor dați 
publicității de Institutul central de 
statistică al Italiei (I.S.T.A.T.), se 
estimează că la sfirșitul lunii fe
bruarie rata anuală a inflației va

ACCIDENT AVIATIC ÎN HONO
LULU. La bordul unui avion „Boeing 747", care efectua un zbor de la Honolulu la Auckland, a avut loc un accident prin care au fost smulse, la altitudinea de 7 000 metri, o ușă a aparatului și o parte din fuselaj. In cursul accidentului, ale cărui cauze nu au fost incă stabilite, și-au pierdut viața 14 persoane, care au fost aspirate în exterior. Cu toate acestea, pilotul a reușit să revină cu avionul pe pista din Honolulu. La bordul avionului se aflau 336 de pasageri și 18 membri ai echipajului.

PORGNOZE DEMOGRAFICE. Directorul Fondului O.N.U. pentru activități în domeniul populației (U.N.F.P.A.), Nafis Sadik, a relevat, într-o declarație făcută la New York, că populația mondială se va stabiliza in următorii 100 de ani la circa 10 miliarde de oameni.
REMANIERE GUVERNAMEN

TALA. Primul-mlnistru din Trinidad Tobago, Arthur Robinson, a anunțat reorganizarea cabinetului, desemnindu-i pe Selby Wilson in funcția de ministru al finanțelor și pe Selwyn Richardson la conducerea Ministerului Justiției și Securității Naționale, recent creat
DECLARAȚIE. Ministrul srilan- kez de externe, Ranjan Wijeratne, a relevat că țara sa va continua să promoveze o politică bazată pe principiul nealinierii. El a subliniat, de asemenea, că Sri Lanka va acționa in direcția consolidării colaborării și solidarității în cadrul Asociației Asiei de Sud pentru Cooperare Regională (SAARC).DE HAȘIȘ. Poliția 

confiscat o cantitate 
descoperit la
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portugheză a 
de 1340 kg hașiș, 
bordul unui iaht. Valoarea narco
ticelor pe piața ilicită este apreci
ată la aproximativ șapte milioane 
dolari.
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