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OBIECTIVE SI SARCINI ECONOMICE PRIORITARE
CUM POATE SPORI APORTUL INFORMATICII LA MODERNIZAREA PRODUCȚIEI?

De la experimentări la soluții de mare eficiență
BUZĂU : Producția 

suplimentară
fizică

TEORIA Șl PRACTICA REVOLUȚIONARA
ÎN CONCEPȚIA ȘTIINȚIFICA A PARTIDULUI,

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

un pas important ce trebuie făcut mai ferm
In condițiile dezvoltării calitative, intensive a economiei românești, informatica și tehnica de calcul — aceste „unelte" create de geniul uman pentru amplificarea propriei inteligențe — sint chemate să contribuie din plin la acțiunile de perfecționare a organizării și modernizare a producției. In acest sens, in Expunerea din noiembrie 1988 tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta că este necesar ca electronica și automatizarea să fie intens folosite pentru buna organizare a producției, pentru a da muncii oamenilor un plus de eficientă, de tehnicitate.Industria chimică este ramura în care conducerea complicatelor procese tehnologice implică urmărirea

și analiza unui mare număr de parametri în fiecare fază de fabricație, decizia umană trebuind să intervină și operativ, și eficient. Este limpede deci că. in unitățile cu acest profil, calculatorul poate dovedi extrem de util, proceselor de fabricație, ceea judicioasă a întregii capacități sirea resurselor materiale și generală a costurilor și ridicarea calității produselor.Cum sînt sau cum pot fi valorificate concret avantajele utilizării calculatorului investigațiilor întreprinse pe municipiului Rîmnicu Vilcea.

electronic se ajutînd la optimizarea ce înseamnă folosirea de producție, economi- energetice, reducereade proces ? Iată tema platforma chimică a
Un prim aspect urmărit a vizat stadiul actual al introducerii tehnicii de calcul în conducerea producției. Din acest punct de vedere prezintă importanță atît experiența acumulată, rezultatele concrete obținute, cit mai ales concluziile practice care se pot trage pentru activitatea viitoare.— In esență, strategia adoptată pentru abordarea aplicațiilor informatice a preconizat. intr-o primă etapă, experimentarea la scară redusă a unor soluții la a- numite instalații unde se scontează pe efectele tehnico-eco- nomice cele mai importante spus Enculescu, serviciului din Cen- ințiustriajă

specialiști din centrul de calcul al centralei și cei de la unitatea furnizoare — întreprinderea de calculatoare electronice București — s-au realizat, la patru celule de electroliză, experimentarea urmăririi principalilor parametri și reglarea distanței interpolare cu ajutorul microcalculatoarelor SPOT. Așa cum ne
Pe platforma chimică din Rîmnicu Vîlcea

ing.ne-a Ion șeful tehnic trala „. ( _ , de produse anorganice. în,. acest, fel, cu cheltuieli relativ reduse, lua posibilitățile de introducere pe scară largă a tehnicii de calcul și informaticii și, mai ales, prin preo- , cupările conjugate ale cercetării și proiectării din industria chimică, ale producătorilor de tehnică de calcul și ale tehnologilor noștri s-au făcut pași cpncreți nu numai pentru elaborarea produselor-program adecvate, ci și pentru asimilarea unor echipamente în stare să funcționeze în condiții specifice proceselor tehnologice din această ramură.Iată un exemplu concret : in secția electroliză II, de la Combinatul chimic Rimnicu Vilcea, printr-o strînsă_ colaborare a tehnologilor cu

9 Rezultate care promit • Cine inlâtură „buturuga mică" 
din calea finalizării lucrărilor ? • Eficiența economică — un 
„parametru” neglijat ? • O necesară schimbare de optică in 
activitatea de proiectare • Temeiul progresului in informatică - 
colaborarea intre factorii interesați • Spre o strategie clară a 
modernizării cu ajutorul tehnicii de calcul, ce implică reorien- 

tarea efortului propriua 1  -««MMC «•> a . a&fe
s-au putut eva- Bălță țeanu, calcul, s-a un model datelor cu-relatează ing. Gheorghe directorul centrului de elaborat și implementat matematic, care, în baza lese automat, permite ca încărcările pe liniile de curent și tensiunile pe cadre să fie interpolară.monstrat că, extinzind procedeul la întreaga hală, se pot economisi anual 10 000 MWh. Și aceasta in condițiile in care cheltuielile valutare pentru achiziționarea anozilor de titan se reduc cu circa 20 la sută. Bineînțeles, pasul următor ar fi utilizarea acestei soluții și pentru cealaltă hală. de electroliză ce funcționează pe același principiu tehnolo-

corelate cu distanța Măsurătorile au de-

gic, precum și la alte unități de profil din țară.Foarte bine ! Am fi tentați să aoreciem. Numai că la aceste concluzii îmbucurătoare se ajunsese încă din anul 1987, cind s-a experimentat procedeul. La generalizarea soluției, cel puțin la nivelul unei hale de electroliză, nu s-a ajuns incă. De ce ?— Cea mai mare parte a instalațiilor, inclusiv e- chipamentele de calcul, s-au procurat — ne asigură ing. Teodor Tătar, șef secție coordonator. Ne-am împiedicat insă de unele amănunte, care s-au dovedit a fi „buturuga mică" in calea generalizării soluției. Este vorba, in principal, de neasigurarea de către unitatea de profil din Pașcani a aparatelor de măsurare a debitului de saramură la celule și, respectiv, a celui de recirculare a mercurului. Probleme au fost și cu lucrările de amenajare a camerei calculatorului, în special în legătură cu procurarea cablurilor, precum și cu instalația de climatizare. Apreciem insă că, in primăvară, o dată cu revizia generală a instalației, vom putea face și conectările necesare echipamentul de calcul.
Comeliu CARLAN 
Ion STANC1U corespondentul „Scînteii

Angajați cu toate forțele pla întrecere socialistă ce fășoară pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe 1989. oamenii muncii din industria județului Buzău obțin noi și importante succese. Pregătirea temeinică a producției din acest an, exploatarea Ia \parametrii optimi a instalațiilor și utilajelor din dotare. asimilarea unor noi tehnologii cu consumuri materiale și e- nergetice reduse, creșterea continuă a productivității muncii, a calității și competitivității produselor — iată citeva din măsurile tehnico-organizatorice a căror e- ficiență se regăsește în realizarea ritmică a planului la producția fizică și la export. Ca urmare, in nerioada care a trecut din acest an au fost livrate suplimentar e- conomi-ri naționale 236 000 mp geamuri laminate și trase. 58 tone ti'tei, 1,5 milioane nmc gaze asociate, 1 065 mc prefabricate din beton armat. 586 mc cherestea, confecții textile, mobilier, produs" ale industriei electrotehnice și. sticlărie de menaj în valoare de peste șase milioane Iei. De asemenea. opt unități economice, intre care întreprinderea de utilaj tehnologic. întreprinderea tactoare și întreprinderea metalurgic, și-au onorat contractele cu partenerii (Stclian Chiper).
BACĂU : Sonde

cu
(Continuare in pag. a 11-a)

în am- se des-

de con- de utilaj în avans externi.
noi

în circuitul economicPe cîmpurile petroliere de la Asău, Dofteana, Mihoc și Toporu au fost puse în funcțiune noi son-; de de țiței și gaze prevăzute în programul pe 1989. De la începutul anului și pină acum, muncitorii, tehnicienii și inginerii din cadrul schelelor de foraj Zemeș, Co- mănești. Tîrgu Ocna și Ghelința au predat circuitului economic un număr de 10 sonde de medie adin- cinje. De notat că acestea termen, pozitivă de țițeirește unei mai bune organizări a muncii, aplicării cu consecvență a măsurilor înscrise în programele de modernizare a producției, folosirii forajului intensiv și a fluidelor la echilibru, metode care au condus la scurtarea timpului efectiv de lucru. Alte 17 sonde se află in diferite stadii de execuție și vor fi predate producției pină la finele primului trimestru al anului. (Gheorghe Baltă).

unele dintre au fost forate înainte de fapt ce are o influență asupra producției zilnice și gaze. Succesul se dato-

In strategia generală a dezvoltării economico-sociale a țării tre, turi bază monios _complexului economic național unic. Pe fundalul industrializării socialiste, in procesul edificării unei economii moderne, complexe, echilibrate și dinamice. Partidul Comunist Român a înscris ca obiectiv strategic prioritar înfăptuirea unor profunde transformări în domeniul relațiilor agrare, menite să accelereze dezvoltarea și griculturii și încadrarea ei în sistemul de proporții cerut de dezvoltarea de ansamblu a producției și, f toate, triei, bule la reînnoirea întregii vieți a satului românesc, la progresul general al României socialiste.împlinirea a patru decenii de la începerea procesului revoluționar de cooperativizare testă, prin forța faptelor, strategiei politicii agrare a partidului nostru, confirmată pe deplin de transformările revoluționare petrecute în domeniul forțelor de producție, al modului de gîndire și acțiune al oamenilor muncii din agricultură, al fizionomiei materiale și spirituale a satului românesc. Este meritul istoric al partidului nostru, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi conceput încheierea procesului cooperativizării agriculturii nu ca un moment final in rezolvarea problemei agrare, ci ca un punct de plecare. ca o condiție inexorabilă a dezvoltării și perfecționării multilaterale a agriculturii. „Partidul nostru — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — pornește de la concepția că transformarea relațiilor de producție la sate reprezintă abia începutul operei de făurire a unei agriculturi socialiste puternice. moderne. Valorificarea superiorității orînduirii socialiste în agricultură imnune eforturi materiale și financiare susținute pentru făurirea unei agriculturi intensive, cu o înaltă productivitate socia'ă". Se surprinde astfel ideea originală, ce va deveni ulterior principiu fundamental, privind caracterul continuu al procesului revoluționar în țara noastră. Prin cooperativizarea agriculturii s-a creat cadrul social și organizatoric al trecerii într-o nouă etapă a rezolvării problemei agrare, la etapa făuririi unei agriculturi moderne, cu caracter intensiv și de înaltă eficiență, economică, al integrării ei in ansamblul dezvoltării economiei naționale.Momehtul istoric de referință, care a fundamentat. într-o concepție integratoare, necesitatea reconsiderării locului și rolului agriculturii ca ramură de bază a economiei noastre naționale în cadrul strategiei generale de dezvoltare e- chilibrată. armonioasă și multilaterală a societății românești și care poartă amprenta gîndirii și acțiunii revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, îl constituie Congresul al IX-lea al P.C.R. „In tara noastră — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — agricultura reprezintă o ramură de bază a economiei socialiste : este limpede ci fără o agricultură intensivă, modernă, de inaltă productivitate, organizată pe baza celor mai noi cu-

agricultura dea noas- ală- de arin ansamblulconstituie, o ramurăindustrie,economiei naționale, integrată

modernizarea a-

ceriri ale științei, nu se poate asigura nici făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, nici edificarea comunismului in patria noastră".Pe baza cunoașterii profunde a realităților agriculturii românești au fost sesizate contradicțiile ce se manifestă în cadrul agriculturii și în sistemul proporțiilor economiei naționale, fundamentîndu-se, teoretic și practic, modul de soluționare a lor. Mai ales în perioada de început a construcției socialiste au apărut unele contradicții generate, in principal, de manifestarea unor
sociale, inainte de , a indus- să contri-

Arhitectură modernă la Satu MareFoto : S. Cristian
ALBA

Livrări în devans
la exportColectivul întreprinderii de accesorii pentru mașini-unelte din orașul Blaj și-a asumat in acest an sarcini sporite la export. Pentru realizarea lor, au fost luate din vreme măsurile necesare, indeoseb. pe linia asigurării materiale a fabricației, modernizării și specializării unor fluxuri tehnologice. Ca urmare, planul la export pe primele două luni ale anului a fost realizat in devans, colectivul întreprinderii livrînd suplimentar produse de mecanică fină în valoare de 1,5 milioane lei. (Ștefan Dinică).

chilibrului dintre industrie și agricultură.In calitate de proporție economică fundamentală a economiei naționale, proporția dintre industrie și agricultură implică, in continuare, Întărirea industriei ca ramură decisivă in promovarea și încorporarea progresului tehnic in întreaga economie națională, inclusiv in agricultură. concomitent cu dezvoltarea agriculturii pe baze intensive, moderne. Această opțiune strategică constituie un principiu fundamen- partidului nostru.evident voltarea agriculturii — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să tină pasul cu progresul industriei socialiste, că industria poate fără « tură cu un randament sporit, cu o înaltă productivitate. De partidul pune pe plan atit tarea cit si dezvoltarea agriculturii, considerindu-le ca două ramuri fundamentale socialiste multilateral înaintării nisin".Trecerea nale la o intensivă impune integrarea organică și eficientă a tuturor ramurilor sale in angrenajul economic și. în primul rînd. realizarea unei proporții optime intre industrie si agricultură, cerință care, in condițiile economiei noastre, impune dezvoltarea mai accentuată a agriculturii. Drept urmare. în procesul continuării și înfăptuirii strategiei sale agrare. Congresul a] XII-lea al P.C.R. a înscris agricultura în rindul priorităților esențiale ale dezvoltării economico-sociale, alături de dezvoltarea puternică a bazei de materii prime și energetice. Politica de optimizare a proporției dintre industrie și agricultură, de integrare armonioasă a agriculturii in complexul economic național unic se fundamentează pe necesitatea realizării eficiente a funcțiilor economico- sociale ale celor două ramuri economice de bază, care se întrepătrund și se intercondiționează. pe cerințele formării unei agriculturi moderne, avansate, de înaltă productivitate. In acest sens, o semnificație teoretică si practică deosebită, care poartă pecetea gindirii originale prospective a tovarășului Nicolae Ceaușescu, prezintă fundamentarea conceptului de nouă revoluție agrară, a conținutului și obiectivelor acesteia, a căilor concrete de realizare a acestui proces revoluționar, etapă hotărîtoare în optimizarea proporției dintre industrie și agricultură. în rezolvarea problemei agrare în tara noastră. Prin caracterul său global, conceptul de nouă revoluție agrară cuprinde, într-o viziune sistemică. unitară, atit revolutionarea forțelor de producție, cu prioritate pe planul accentuării acțiunii factorilor calitativi, cit și perfecționarea tuturor relațiilor da producție, a mecanismului econo- mico-financiar. ridicarea generală a civilizației materiale și spirituale a tuturor locuitorilor din mediul rural. Prin realizarea obiectivelor sale — aceasta are ca principal scop sporirea substanțială a randamentului la hectar și pe animal, ridicarea la nivelul dotării tehnico-materiale a eficientei economice în toate unitățile agricole, realizarea unui nivel superior de bunăstare și progres al tuturor oamenilor muncii de la sate —

tal al politicii „Este un lucru că dez-
AGRICULTURA
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a agriculturii a- justețea
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Românieieconomiei dezvoltare

ELOCVENTĂ ILUSTRARE A POLITICII PROFUND UMANISTE

A PARTIDULUI DE CREȘTERE A BUNĂSTĂRII POPORULUI

De mîine, 1 martie începe o nouă etapăde majorare a retribuțiilor și pensiilor
• începe etapa a lll-a de majorare eșalonată a retribuții
lor personalului muncitor mai mari de 2 250 lei lunar • Se 
măresc pensiile de asigurări sociale de stat pentru munca 
depusă și limită de vîrstă

lei
cuprinse între 1 501—3 000 

lunar

• •

nu se dezvolta agricul- inaintată,
aceea, nostru același dezvol- industriei,ale societății dezvoltate ai spre comu-noastre națio- preponderent

Intr-o succesiune in care în alte țări, inclusiv in unele țări dezvoltate din punct de vedere economic, se anunță creșterea numărului șomerilor, majorarea prețurilor, reducerea puterii de cumpărare a populației, amplificarea procesului inflaționist, la noi în țară se aplică cu consecvență noi măsuri de îmbunătățire a nivelului de trai, a calității vieții întregului popor, nostru — sublinia recent NICOLAE CEAUȘESCU. general al „Partidul tovarășul secretarul „______ _ partidului — porneșteconsecvent de la principiul că desfășurarea in bune condiții a construcției socialiste nu poate avea loc decit acordind o grijă permanentă condițiilor de muncă, de viață ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale întregului popor".După cum se cunoaște, la 1 ianuarie a.c. s-a încheiat etapa de majorare a retribuțiilor oamenilor muncii cuprinse intre 2 001—2 250 lei, in perioada 1 august — 1 octombrie 1988 s-au majorat diferite categorii de pensii, iar in luna februarie a acestui an s-a luat măsura măririi — în procente cuprinse între 4 și 10 la sută — a fondului de retribuire in natură a țărănimii cooperatiste. Acum. începind de la 1 martie, se trece la aplicarea etapei a IlI-a de majorare eșalonată a retribuțiilor personalului muncitor mai mari de 2 250 lei lunar și, totodată, se maiorează pensiile de asigurări soci " le de stat pentru munca dedusă Șt Urnită de vîrstă cuprinse între 1 501—3 000 iei lunar. Ca și cele , precedente, acestea sint măsuri de mare indemnitate politică și socială, care privesc peste 40 la sută din personalul muncitor din economie și circa 600 000 de pensionari.Merită relevat că in această perioadă de materializare a măsurilor

nostrua II-a

de creștere a veniturilor bănești ale populației — perioadă care pe plan mondial se caracterizează prin condiții economice grele, de instabilitate și criză — România a reușit să achite și o parte insemnată din datoria sa externă, țara noastră pro- ’>unindu-și să lichideze în scurt timp această datorie. Sint toate acestea argumente de netăgăduit ale trăinicie! și vitalității economiei noastre naționale, ale forței și capacității sale de a depăși orice greutăți, ale justeței politicii științifice, clarvăzătoare a partidului de dezvoltare multilaterală a patriei, politică a cărui inițiator și promotor consecvent este secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.De altfel, orice om de bună credință se poate convinge că România este astăzi o țară prosperă, angajată cu toate forțele sale materiale și umane într-un vast program de dezvoltare intensiv-calitativă a economiei naționale. Și nu este la Indenting oricărei țări ca, in acerba competiție ce s-a manifestat și se manifestă pe plan mondial, să reușească — în exclusivitate prin forțe proprii, deși dezavantajată de schimburile inechitabile din comerțul mondial, de practicile cămătărești, discriminatorii din relațiile financiare externe — să depășească, rînd pe rînd, in numai 40 de ani de construcție socialistă, diversele stadii de dezvoltare și de la un nivel de țară subdezvoltată să. ajungă să pășească la sfirșitul acestui deceniu în rindul țărilor mediu dezvoltate din punct de vedere economic. Iar în toată această perioadă, dezvoltarea economică nu a fost concepută ca un scop în sine, ci ca unica sursă de creștere a avuției naționale, de ridicare pe această bază a nivelului de trai material și spiritual al poporului — obiectivul fundamental

DUPĂ ÎNCHEIEREA 
<ACȚIUNII DE MAJORARE

ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA 
ACȚIUNII DE MAJORARE

al politicii partidului nostru comunist, esența însăși a societății socialiste pe care o edificăm pe pămlntul patriei.După cum se știe, anul trecut, în- cepind de la 1 august s-a trecut la majorarea retribuțiilor personalului muncitor, majorare eșalonată în trei etape. In prima etapă (1 august —1 octombrie) s-au majorat retribuțiile cuprinse între 1 500—2 000 lei lunar, noile retribuții majorate fiind cuprinse intre 2 000—2 400 lei. In acest fel, retribuția tarifară minimă pe economie a crescut de la 1 500 la2 000 lei, cu circa 33 la sută, aceasta fiind cea mai mare majorare de retribuții din toți anii construcției socialiste în țara noastră. De majorările de retribuții in prima etapă au beneficiat peste 2,5 MILIOANE de oameni ai muncii din toate ramurile economiei naționale. In continuare, în perioada 1 ’noiembrie

1988 — 1 ianuarie 1989, s-a aplicat etapa a II-a de majorare a retribuțiilor cuprinse între 2 001—2 250 lei lunar, noile retribuții tarifare majorate fiind cuprinse între 2 401—2 650 lei lunar, adică cu circa 20 la sută mai mari. De aceste majorări au beneficiat circa 1,9 MILIOANE de oameni ai muncii.Numărul total al celor care au primit retribuții majorate in prima și a doua etapă s-a ridicat la peste 4,4 MILIOANE persoane, ceea ce reprezintă aproape 60 LA SUTA din întregul personal muncitor. Ca urmare a majorării retribuțiilor, oamenii muncii au beneficiat în 1988 de venituri suplimentare de 5,8 miliarde lei, la care s-au adăugat in luna de-
Mihai IONESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

tendințe subiective, de subapreciere a agriculturii, concretizate în neglijarea dezvoltării bazei tehnico-materiale, în ignorarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și chimizării producției agricole, și care au afectat progresul general al economiei naționale și. indeosebi, proporția dintre industrie și agricultură. In acest context, s-a fundamentat necesitatea ridicării agriculturii la nivelul exigențelor, ritmurilor și pro- . porțiilor cerute de dezvoltarea generală a economiei naționale, și înainte de toate de industrie, reconsiderarea ei ca ramură de bază, hotărîtoare a economiei românești, realizarea unei proporții optime între industrie și agricultură. Prin complexitatea sa, stabilirea proporției optime dintre industrie și agricultură este un proces de durată, necesită eforturi susținute, substanțiale din partea întregii națiuni. In perioada 1965—1985 i-au fost alocate agriculturii socialiste fonduri de investiții ce însumează peste 430 miliarde lei. fără a lua în considerare pe cele destinate ramurilor triale care furnizează mijloace de producție, de-al IX-lea Congres al aceste fonduri uriașe de au fost-orientate prioritar spre dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, prin aplicarea largă a cuceririlor științei, tehnicii și tehnologiei agricole, pivotul progresului agriculturii, al programului de dezvoltare și modernizare a agriculturii si, totodată, condiția esențială a restabilirii e-

indus- agri culturii După cel P.C.R.. investiții
Prof. unlv.
Costache SANDU

(Continuare in pag. a IlI-a)

Fondul moral al talentului
Cind vorbim nu nu

mai de valori unice, ci 
și de etica creatoru
lui, propria noastră 
literatură ne oferă su
ficiente portrete au
reolate de frumusețe, 
cel mai fascinant fiind 
al insuși spiritului 
tutelar al scripturilor 
române, Mihai Emi
nescu. Dincolo de în
semnele mărețe și
tragice ale geniului, 
de forța și bogăția fără 
soț a talentului 
ca om, privit 
acest unghi, ca 
din miliardele de re
prezentanți ai speței, 
Eminescu întrunește 
in universul său spi
ritual virtuți de o pu
ritate ’ ’ ' "
saturi 
ză un profil demn de 
a sluji ca exemplu 
nu numai creatorilor, 
artiștilor, ci colectivi
tății in întregimea ei. 
Cinstea sa totală, sen
timentul dreptății, nu 
atit în ce-l privește 
personal, ci în ce pri
vește obștea, de 
mărunții dascăli 
țară obijduiți de 
orihduire crudă 
nedreaptă, în 
rul cărora se 
prin 
rapoarte, 
destinele 
întregului 
mân — el fiind, cum 
avea 
bună dreptate, 
nescu, 
divid, cit un exponent 
— patriotismul 
înflăcărat, lipsa 
cărui orgoliu 
șert sint constituen
te ale unei structuri 
spre care tindem cu 
toții, de care ne apro
piem într-o 
mai mică 
mare, dar 
cum se 
doar un ideal, ci a fost 
întruchipată intr-o 
persoană exemplu în 
același timp de artă 
ridicată pe piscurile 
cele mai înalte și de 
conduită morală desă-

său, 
din 

unul

absolută, tră- 
ce configurea-

la 
de 

o 
Și 

ajuto- 
ridică 

virulentele sale 
și pină la 
istorice ale 

popor ro-

să-l vadă, pe 
' . ' ' Căli- 
nu atit un in-

său 
ori- 
de-

măsură 
sau mai 
care după 

vede nu e

virșită. El însuși pre
țuia la scriitor fondul 
său moral : „Ceea ce 
face 
unui 
gă, 
este 
autorilor, 
lor curat românească, 
ci și împrejurarea că 
într-un mediu pe de
plin stricat, cum e 
pătura superpusă pe 
plebe din România. în 
mijlocul unei corup
ții care împreună în 
ea viciile orientului 
turcesc cu ale occi
dentului, și-au păstrat 
sănătatea sufletească, 
reflectă tinerețea et
nică, curăția de mo
ravuri, seninul neamu
lui românesc".

Cind poposim, iar și 
iar, în fabulosul uni
vers eminescian, ca 
și universul mare, 
niciodată străbătut pe 
de-a-ntregul. surprin
dem la „spiritul tute
lar al scripturilor ro
mâne" nu numai ab
sorbția, cum nimeni 
nu a mai făcut-o, a 
acelei pulberi de pie
tre scumpe găsite de 
el în galbenele file 
ale celor de demult 
și incă mai de demult 
din grădinile de aur 
ale poeziei populare, 
le aflăm nu numai pe 
acestea, ci și prefigu
rarea viitorului lite
raturii naționale, ge
niul său premergin- 
du-i pe Arghezi, Bla- 
ga ori 
cu siguranță, pe 
ce 
acum încolo, 
de „ce-țl 
fie, dulce 
distingem mereu, ne
exprimat, dar in reali
tate săvirșit cu toată 
opera sa, un : „ce-ți 
doresc eu fie. sacră 
literatură română".

Este același feno
men unitar al culturii, 
de la folclorul cu 
virste patriarhale pină 
la creatorul de azi.

Nimic nu adevereș
te mai mult aceste 
meditații decit at-

meritul scrierilor 
Slavici, Crean- 
Nlcu Gane nu 

numai talentul 
concepția

Voiculescu și, 
. ... . cei 

vor veni incă de 
Alături 

doresc eu
Românie"

mosfera în care, iată, 
se împlinește un veac 
din clipa in care, cu 
un cer de stele de
desubt, deasupra-i cer 
de stele, „Porni Lu
ceafărul...".

Fapt că după o sută 
de ani îl simțim pe 
Eminescu qtit de viu, 
atit de prezent, atit 
de contemporan, do- 
minind cu ătita ne
contestată singulari
tate și măreție litere
le române se datoreș- 
te nu numai împreju
rării că Eminescu este 
întruparea desăvirși- 
tă a idealurilor celor 
mai curate și celor 
mai înalte ale întregii 
colectivități cu totali
tatea ei de valori, ci 
și geniului său ce a 
avut forța larg cu
prinzătoare de a trăi 
in sine momentele 
istorice care l-au ur
mat, de la el pină la 
noi și mai departe. 
Înseamnă că el a avut 
nu orgoliul steril de a 
se socoti un favorizat 
desprins de ceilalți, 
de destinul neamului 
său, ci a avut modes
tia fecundă de a se 
inscrie in acea deve
nire. de ucenici la 
școala înaintașilor, fără 
a cădea in ispita că ii 
întrece pe toți in ge
niu. după cum s-a în
scris cu bună știință 
in șirul lung al 
precursorilor, zidin- 
du-se de viu la te
melia marelui edificiu 
pe care-l vedea in în
chipuire inălțindu-se 
după sine, fără a că
dea in ispita că întreg 
acest măref edificiu 
este dominat de pro
pria sa poezie. Este 
cea mai mare și mai 
adincă învățătură pe 
care Eminescu și-a 
insușit-o de la folclor, 
de la părinți, de la 
izvoare, o exemplară 
învățătură. pe care 
noi ne-o putem însuși 
de la el.

Vasile 
REBREANU
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PENTRU RECOLTE MARI, CAMPANIA 
AGRICOLĂ - EFECTUATĂ EXEMPLAR!Unul din obiectivele majore puse cu putere în lumină de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea la marele forum democratic din noiembrie anul trecut se referă și la obligativitatea organelor și organizațiilor de partid, a fiecărui comunist de a se ocupa, statornic și eficient, de formarea și educarea tinerilor, de pregătirea atentă, cu grijă, a schimbului de miine. Este această cerință, mereu actuală și imperioasă, tradusă in viață peste tot cu răspundere comunistă, cu exigența și perseverența necesare 7 Iată întrebarea care a stat la baza unei investigații pe această temă In citeva organizații de partid din municipiul Craiova,

La „catedra educației" — 
■i mai buni pedagogi. In restigația noastră ne-am îndreptat sntia spre două unități : întreprin- rea de tractoare si mașini agricole Depoul C.F.R. Craiova. De ce spre •stea 7 în ambele unități tinerii jrezintă aproape 50 la sută din rsonalul muncitor si. lucru deloc neglijat, cele două unitătl se pot ndri cu o veche si recunoscută tditie muncitorească. In care tine- ml a constituit dintotdeauna. prin tuziasm. vigoa- și pasiune în încă, o adevă- tă „forță more* a colecti- lor respective. O primă și îm- curătoare constare : la în- îprinderea de (doare și «nalt agricole Cra- va — unde se oduc tractoare dustriale pen- 1 nevoile eco- «miei naționale și exportului — • educarea și formarea tinerilor •litru muncă și pentru viață se eocupă toti comuniștii, incepînd i cei investiți cu munci de răspun- ire si continuînd cu cei în preajma nora își desfășoară tinerii acti- tatea.Grija permanentă fată de tineri și ferea de inriurire a exemplului rsonal sînt două din metodele de ucare și formare care au dat aici, întreprinderea de t ractoare și mail agricole, cele mai bune rezultate, w. mai Întâi, un argument statistic: ul trecut, bunăoară, aproape în ate cele 8 comitete de partid șl 42 ganlzatii de bază s-a analizat mo- 1 concret în care tinerii s-au ingrat în producție și activitățile ștești. Analize privite în primul id prin prisma muncii desfășurate comuniștii din organizațiile de rtid respective pentru creșterea și ucarea tinerilor. O astfel de dezbare a avut loc si într-o plenară a mitetului de partid de la secția a «ra — prelucrări prin așchiene. ..Noi a considerat că grija fată de tineri te deosebit de importantă, că de odul cum formăm tinerii depind și zultatele în producție. Dacă ne-am evăzut în planul de muncă să lalizăm modul cum ne-am ocupat > folosirea utilajelor din dotare, de templu, este cît se poate de firesc luăm în dezbatere și felul în care embrii de partid se ocupă de forarea tinerilor, de educarea răsnun- »rii lor fată de această problemă, ne une Soflca Enache. secretarul co- itetului de partid. în cadrul secției jastre se aplică cu bune rezultate ițlatlva -Prietenii noului angajat», ■actic, tn acest an, unui număr de f comuniști — cei mai buni dintre >1 buni, oameni cu experiență, care nt modele pentru activitatea des- șurată în uzină, familie si socie- te — li s-a repartizat ca sarcină » partid, cu prilejul discuțiilor indi- duale. să se ocupe de cîte un tînăr mtru a-1 pregăti multilateral, ast- •1 lnctt să poată fi primit in rindu- le membrilor de partid".Șl cel mai bun exemplu l-a oferit ilar secretara comitetului de partid, tecista de care a răspuns pentru regătire. Maria Călin, nu numai câ fost primită în partid, dar. zilele

Cărbune mai mult, de bună calitate!Să consemnăm, mai lntîi, un succint ilanț la încheierea celei de-a doua ecade din luna februarie : lignit ex- as peste plan de la începutul anu- li — 25 000 tone; steril excavat și ansportat, de asemenea, peste pre- ederi — 590 000 mc. Chiar și numai ceste date vorbesc de la sine des- re modul în care tînărul colectiv îuncitoresc de la întreprinderea mi- ieră Lupoaia abordează sarcinile e-i revin in cel de-al patrulea an al inclnalului, despre spiritul angajant i care se acționează in acest puter- ic perimetru minier al țării in ve- erea sporirii neîncetate a producției e cărbune.— întregul nostru efort organizatele și tehnic, a ținut să ne spună irectorul întreprinderii, inginerul on Sbirnaure, este orientat cu prio- itate în direcția menținerii ritmici- ății producției și, mai ales, a exca- •ațiilor de steril, în ideea de a avea sigurată permanent in avans o re- ervă cit mai mare de cărbune des- opertat. Aceasta presupune să stă- >înim bine complexele de excavare >i transport din cartiere, să efec- uăm la timp și de calitate reviziile >i reparațiile planificate, să folosim utilajele cu indici superiori. De altfel, respectarea acestor cerințe a devenit o regulă strictă in activitatea noastră, al cărei efect se simte direct pe planul eficienței: în 1988 am depășit sarcinile de plan cu peste 50 000 tone lignit energetic și 2 milioane mc de steril: in acest an. depășim zilnic jianul de excavați!. Unitatea noastră rebuie să realizeze mai bine de 25 a sută din producția de cărbune a Combinatului minier Motru și consider că am dobîndit o bună experiență în conducerea procesului tehnologic din carieră, în mobilizarea întregului potențial tehnic șl uman de care dispunem, astfel încit sarcinile ce ne revin în acest an să fie îndeplinite și depășite.încrederea în forțele proprii, spiritul optimist în care ne-a vorbit directorul întreprinderii se concretizează in climatul de muncă responsabil, în hotărirea minerilor de la Lupoaia de a transforma această mare carieră de lignit intr-un peri- metru-etalon al înaltei productivități, al bătăliei pentru tot mai mult cărbune energetic. „Formațiile de lucru de pe toate excavatoarele cu rotor, ne-a precizat in acest sens sub- inginerul Dumitru Văduva, șeful brigăzii de excavații nr. 2, sînt angajate lntr-o insuflețitoare întrecere pentru folosirea cu randamente superioara a utilajelor și obținerea unor 

trecute, a fost aleasă și secretar al organizației U.T.C.Ne interesăm îndeaproape și aflăm că această sarcină a comuniștilor de a se ocupa de tineri nu este privită deloc formal. La stabilirea aprecierii acordate comuniștilor se tine seama de activitatea lor de ansamblu, dar și de rezultatele pe care le obține tânărul de ale cărui pregătire și formare se ocupă. Secretarul comitetului de partid ne spune că maistrului Oprea Croitoru, de altfel un comunist cu rezultate deosebite, i s-au adus întemeiate critici pentru că a neglijat 

această sarcină. Respectiv, tînărul Ion Moadă. aflat în încredințarea sa, ba mai absentează, ba mai dă greș cu calitatea, cu alte cuvinte nu evoluează ca un om al’lat in grija unui comunist. Iar grija fată de tineri nu se încheie, ci abia începe o dată cu repartizarea lor pe lingă membrii de partid. Comunistul-pedagog trebuie, desigur, să constituie el însuși un exemplu demn de urmat : numai atunci procesul de educație cunoaște împlinirile necesare. Altfel... Din această perspectivă s-au abordat exigentele îndeplinirii acestei sarcini, cînd tînăra Drăguța Stuparu a fost dată în răspunderea altui comunist, intrucît Liliana Slăvoiu. căreia i se încredințase această misiune, numai avea autoritatea pedagogului de vocație.Așadar, educarea comunistă, formarea celor aproape 2 000 tineri da la întreprinderea de tractoare și mașini agricole In spiritul cultului muncii, al unei înalte responsabilități moral-cetățenești constituie o permanență a muncii organelor și organizațiilor de partid de aici.
Și „modelul" trebuie... educat La comite,u^ partid al Depoului C.F.R. Craiova ni se pune la dispoziție o „informare" prezentată anul trecut ca o problemă colaterală. într-o plenară, pentru a ni se demonstra, probabil, grija ce o poartă comuniștii tinerilor. Era o simplă înșiruire de fraze teoretice, de principii și recomandări. Cu alte cuvinte. 0 informare... formală. Precum mult formalism se manifestă — in unele locuri — și în viața unor organizații U.T.C.. sub privirile Îngăduitoare, și păgubitoare am adăuga noi, ale unor comuniști investiți cu munci de răspundere. Să ne referim la un exemplu ce ilustrează, prin el însuși, „grija" față de tineri, de schimbul de miine. Participăm la adunarea de dare de seamă și alegeri a organizației U.T.C. nr. 1. Am rămas surprinși cind am văzut in sală doar 4 tineri și in prezidiu încă... doi, alături de tovarășul Gheorghe Știucă, secretarul adjunct ai organizației de partid nr. 1, ce răspunde de organizația de tineret respectivă. Ne aruncăm privirea pe convocator. Erau înscriși 18 uteciștt împreună cu 

volume maxime de excavații. Doresc să menționez că, în cadrul pregătirilor pentru sezonul rece, am acordat o atenție deosebită efectuării la timp a lucrărilor tehnologice specifice și deschiderii corecte a treptelor de lucru, astfel că, in prezent, șapte din cele opt linii tehnologice au atins lungimea din proiect, iar elementele geometrice realizate permit obținerea unor randamente superioare la fiecare excavator. Ca urmare, ne-am creat și o importantă rezervă activă descopertată — de peste 600 000 tone cărbune — ceea ce ne va permite in continuare menținerea unui ritm înalt de extracție la cărbune. în a- cest an, brigăzii noastre ii revine sarcina de a extrage și livra peste 3 milioane tone lignit. Este o misiune
La întreprinderea 
minieră Lupoaia

complexă, care ne cere să respectăm cu strictețe programul de funcționare a utilajelor, să realizăm o încărcătură optimă a circuitelor de transport Acționind în spirit de înaltă ordine și disciplină, formațiile de producție conduse de comuniștii Vasile Buțu, Gheorghe Predescu și Nicolae Bă- leanu iși respectă angajamentele a- sumate, reușind să extragă zilnic peste 10 000 tone cărbune, să depășească volumele de excavații prevăzute".Iată și opinia brigadierului excava- torist Gheorghe Văcărolu : „Particl- pind la întrecerea pe țară dintre formațiile de pe excavatoarele cu rotor, echipajul nostru a excavat în cursul anului trecut un volum total de peste 4 milioane mc masă minieră, ocu- pind locul III în întrecere. Avem ambiții și mai mari în acest an. Am experimentat cu bune rezultate — pentru prima dată în țară — puntea de haldare cu braț de depunere in lungime de 170 metri și putem să o valorificăm cu rezultate și mai bune în acest an. De aceea, sintem angajați intr-un amplu efort pentru a folosi cu indici intensivi și extensivi superiori toate utilajele din fluxul de excavare și transport, astfel ca, in 1989, să obținem un volum de excavații mult mai mare. Pină acum, am depășit indicele extensiv prevăzut cu 15 la sută, reușind, în acest fel, să excavăm suplimentar peste 500 000 mc masă minieră".

tovarășul Mărgărit Moga, secretarul comitetului de partid ai depoului, așteptăm să se încheie ședința de alegeri, să vedem ce hotărîre se va lua în legătură cu caracterul ei nestatutar. Marinei Diaconu, secretarul comitetului U.T.C. din cadrul depoului C.F.R., fără măcar să se sesizeze de faptul că adunarea de dare de seamă și alegeri fusese practic nestatutară, îl învață pe un tînăr, la terminarea acesteia, cum să facă procesul-verbal pentru a demonstra, în mod fals, că adunarea a fost valabil constituită. Cum era și firesc, secretarul comitetului de partid a indicat— și credem că această decizie n-a fost determinată de prezența noastră — ca adunarea de alegeri să se reprogrameze și să se desfășoare conform statutului U.T.C. Cu totul nefirească a fost însă poziția adoptată de secretarul adjunct al biroului organizației de bază, care nici măcar n-a luat cuvîntul la adunarea respectivă, ceea ce înseamnă că practic a fost de acord cu o asemenea situație. Se mai poate vorbi. în asemenea condiții, de răspundere comunistă, de oferirea unui model de spirit revoluționar ? Cu siguranță, nu. Ne interesăm dacă tinerii sint dațiîn răspunderea unor comuniști cu experiență. „Da, îndeosebi ajutorii mecanicilor de locomotivă", vine grabnic răspunsul din partea unor cadre de conducere. Asta înseamnă— accentuăm noi — că membrii de partid respectivi se interesează nu numai de modul în care tinerii își desfășoară activitatea de producție propriu-zisă, cum își perfecționează pregătirea profesională, ci și de. viața lor dincolo de porțile unității, cum ar fi. să zicem, condițiile de locuit ? „Desigur, o parte din ei locuiesc la cele două cămine de nefami- liști ale Regionalei. Au tot ce le trebuie" — ni se răspunde cu aceleași hotărîre și iuțeală de către șeful depoului. După care recunoaște, cu sinceritate, că n-a trecut pe la căminele de nefamiliști „din primăvara trecută". Ce ar fi aflat ?Desigur, nu se poate afirma că peste tot la depoul C.F.R. nu există preocupare față de tineri. La atelierul mecanică-cutie, sector RR, secretarul biroului organizației de bază nr. 13. Aurel Popescu, împreună cu maistrul comunist Petre Anghelescu, ne-au vorbit pe larg despre grija și tactul cu care se preocupă de „recuperarea" unui tînăr, pe care mulți îl considerau incorigibil : absenta citeodată, trăgea chiulul altădată, nu prea se arăta dornic să-și perfecționeze pregătirea profesională. „Luați-1 de pe capul meu", s-a grăbit să zică, fugind de răspunderea de comunist, șeful lui de echipă. „îl luăm pe răspunderea noastră", au zis Aurel Popescu și Petre Anghelescu. Sintem noi capabili să reparăm locomotive diesel, dar să recuperăm un om ? I Știu că are ceva greutăți familiale, tocmai de aceea am stat de vorbă cu părinții lui. îl vom apropia și sperăm să-l recîștigăm". Și, după cîte am aflat, sint pe drumul cel bun.Ce demonstrează aceasta 7 Că, acolo unde se întinde mîna părintească de comunist, unde se caută punți de legătură între membrii de partid mai în vîrstă și schimbul de mîine, rezultatele nu pot fi decît pozitive. Cu o condiție : comuniștii să se ocupe intr-adevăr cu răspundere de educarea tinerilor.
Nicolae BABĂLAU corespondentul „Scinteii"

Aceste fapte șl ginduri sint încă o dovadă a răspunderii muncitorești, a dăruirii și abnegației cu care acționează colectivul de mineri de la Lupoaia in vederea sporirii producției de cărbune. Desigur, sarcinile prevăzute nu sint deloc ușoare. Dar realitatea dovedește că. atunci cînd munca este bine organizată, bine condusă, clnd sînt soluționate cu competență multiplele probleme tehnice ale activității din carieră, și rezultatele sint pe măsură. După cum ne relata directorul întreprinderii, o dată cu preocuparea pentru menținerea ritmului ridicat al extracției, în carieră se înfăptuiește un amplu program de modernizare a fluxului tehnologic, care vizează multiple lucrări, cum sint echiparea transportoarelor de mare capacitate cu dispozitive automate de control, secționarea benzilor transportoare cu lungimi mari, creșterea fiabilității utilajelor conducătoare și a circuitelor de benzi, organizarea superioară a activității de intervenții, îmbunătățirea soluțiilor de vulcanizare și altele. Concomitent, se au in vedere efectuarea unor ri.pări de calitate, asigurarea din timp a treptelor de lucru și a spațiilor de haldare — acțiuni deosebit de importante pentru menținerea continuității extracției.— în acest context de preocupări, ne-a spus în finalul sondajului nostru maistrul Nicolae Vîlcea- nu, secretarul comitetului de partid, important este faptul că am reușit să implicăm mai activ, cu răspunderi concrete, fiecare comunist, fiecare miner in procesul* productiv. Pe a- ceastă bază, colectivul nostru a lansat chemarea la întrecere către toate unitățile de extracție a cărbunelui din cariere, stabilindu-și angajamente și obiective mobilizatoare, între altele, ne-am propus să_șporim calitatea cărbunelui livrat, să realizăm peste plan o producție-marfă de peste 8 milioane lei, să îndeplinim, in condiții de înaltă eficiență, toți indicatorii economici. Putem a- firma cu îndreptățire că tînărul nostru colectiv de mineri a ajuns la cotele maturității profesionale, ale răspunderii muncitorești și este capabil să-și îndeplinească in mod exemplar sarcinile majore asumate pe frontul bătăliei pentru tot mal mult cărbune energetic.
Dumitru PRUNA corespondentul „Scinteii"

Din primele zile, ritm intens la semănat
GIURGIU. Evoluția favorabilă a vremii din ultima perioadă de timp a permis lucrătorilor ogoarelor din agricultura județului Giurgiu să înceapă, mai devreme decit în ceilalți ani, campania agricolă de primăvară, în aceste zile se lucrează intens la pregătirea terenului și însămințarea culturilor din urgența I pe o suprafață planificată de 23 474 hectare. Astfel, în cooperativele agricole Slobozia. Stănești, Braniștea, Ghizdaru, Vieru, Izvoru, Călugăreni, Adunații Copăceni, Dărăști, Bulbucata, Iepurești, Mihăilești, Ogrezeni și Tres- tieni, la Asociația economică de stat și cooperatistă pentru producerea legumelor Vedea, întreprinderea pentru producerea legumelor Uzunu, întreprinderea pentru industrializarea legumelor și fructelor Giurgiu, precum și întreprinderile agricole de stat Vedea, Mihăilești și Adunații Copăceni se lucrează din plin la pregătirea terenului in vederea păstrării umidității în sol și la însămînța- rea primelor hectare cu mazăre de cimp, plante de nutreț și legume. De menționat este faptul că aceste lucrări sînt efectuate numai de mecanizatori cu o bogată experiență profesională, sub controlul și îndrumarea permanente ale specialiștilor din unitățile respective.Fină luni dimineața, potrivit situației operative a direcției agricole, s-au însămînțat 8 200 ha culturi din prima urgență, ceea ce reprezintă 35 la sută din suprafață. Ritmul semănatului crește de la o zi la alta, astfel că legumele din urgența I sînt, practic, semănate și plantate. Mazărea boabe, de pildă, se însămînțea- ză pe ultimele 300 din cele 2 630 hectare planificate, semănatul ovăzului urmează a se încheia în cel mult 3 zile pe suprafața planificată de 1 580 hectare. Plantele de nutreț s-au însămînțat în proporție de peste 50 la sută. La ora actuală se procedează Ia pregătirea terenului pentru insă- mînțarea sfeclei de zahăr, iar în unitățile cooperatiste Gostinu și Coli- bași s-a trecut la plantarea cartofilor timpurii. (Ion Gaghii).

„Produse de cea mai bună calitate I" — iată deviza colectivului întreprinderii textile „Dacia" din Capitală, colectiv format, în marea lui majoritate, din femei, in imagine : aspect din secția control tehnic de calitateFoto ; S. Cristian
(Urmare din pag. I)De aici, o primă concluzie : cînd se ajunge la o soluție de modernizare eficientă, cum este cea la care ne referim, și se avansează fonduri însemnate pentru procurarea echipamentelor, pentru efectuarea unor lucrări absolut necesare, se impune o bună organizare, sub toate aspectele, a acțiunii. Aceasta înseamnă unirea eforturilor tuturor partici- panților, inclusiv ale producătorilor de echipamente, pentru promovarea cit mai rapidă a ideii tehnice valoroase. Pentru că din mai multe puncte de vedere interesul succesului acestei aplicații informatice este mai profund decît chiar cel al unității beneficiare. lntîi, pentru că, pe această cale, se obțin mari economii energetice și de valută. Apoi, pentru că producătorii de echipamente, inclusiv de aparatură de măsură, au șansa să-și pună la punct o fabricație de mare complexitate, de mare viitor. în fine, atît echipamentul, cit și produsul — program pentru această aplicație — pot fi nu numai generalizate in unitățile de profil, ci și oferite la export.Să sperăm că sfîrșitul trimestrului II al acestui an — ultimul termen stabilit pentru intrarea in funcțiune a echipamentului de calcul — va fi respectat. Dar, din păcate, exem- Flul de mai sus nu este singular, ntr-o situație asemănătoare se află și robotul pentru linia de ambalare de la secția policlorură de vinii II. Așa cum ne-a relatat ing. Radu Negrețu, șef secție coordonator, de introducerea acestui robot sînt legate speranțele de creștere a productivității muncii și de reducere a efortului fizic la operația respectivă. Practic, la ora actuală robotul ar putea fi funcțional, dar îi lipsește dispozitivul port-palet pe care întreprinderea furnizoare a întregului echipament — „Automatica" București — tot promite că îl va livra, dar nici un termen la care s-a angajat pină acum nu a fost respectat. Ultimul termen promis — 31 martie 1989. „Nu înțelegem Încetineala cu care producătorul acționează pentru a-și pune la punct fabricația — ne spune Șeful secției coordonator. O dată problema rezolvată, în fața producătorului s-ar deschide perspectiva unui portofoliu foarte serios de comenzi, care îi poate asigura o fabricație stabilă, eficientă, pe o lungă perioadă".La unitatea vecină — combinatul de produse sodice — se apreciază că trei faze tehnologice. deosebit de complexe, ar putea beneficia cu o eficiență superioară de sprijinul calculatorului electronic : absorbția,

TIMIȘ. Zilele acestea se lucrează intens la semănatul culturilor din prima urgență și în județul Timiș. Vremea bună, care a determinat începerea mult mai timpuriu decît în alți ani a campaniei de primăvară, este folosită din plin pentru pregătirea patului germinativ și însămințarea ma- zărei, ovăzului, borceagului, trifolie- nelor și legumelor. Tovarășul Nicolae Brăiloiu, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană, ne-a precizat că, în condițiile acestei primăveri timpurii, pregătirea terenului se face numai cu corn- binatoarele, specialiștii supraveghind permanent semănatul pentru a se respecta peste tot, cu strictețe, adîncimea de semănat și densitatea pe metru pătrat. La instruirea organizată în acest an cu toate cadrele tehnice care participă în campania de primăvară, accentul a fost
Preluarea semințelor

VASLUI. Datorită evoluției vremii din acest sfîrșit de februarie, care anunță o primăvară timpurie, și în județul Vaslui au fost intensificate pregătirile pentru însămînțări, o atenție deosebită acordîndu-se asigurării din timp a semințelor. „Avînd in vedere condițiile specifice din această primăvară — ne spune ing. Vasile Nucuță, director general al direcției agricole județene, am luat din vreme măsuri ca pregătirile pentru începerea lucrărilor agricole să se încheie în cel mai scurt timp în toate unitățile agricole. Practic, mai bine pregătiți material și profesional, conform planului tehnic operativ atestat de comandamentul județean pentru agricultură, putem trece la semănatul culturilor din prima urgență". Aflăm astfel că județul a reușit să-și asigure. în cea mai mare parte, semințele pe plan local. O garanție a recoltelor bune o constituie și faptul că peste două 

carbonatarea și distilarea. Pină acum, acțiuni concrete s-au Inițiat la cea de-a doua fază, unde se află într-o etapă avansată de experimentare funcționarea cu ajutorul calculatorului a unei coloane de carbona- tare. Ing. Nicolae Drașoveanu, șeful secției calcinată II, ne precizează că, practic, se culeg date, se afișează și se prelucrează valorile a 48 de parametri și se conduc simultan trei bucle de reglare. Dar dacă rezultatele sint satisfăcătoare, investiția pentru modernizare puțind fi recuperată în timp scurt din economii, generalizarea la nivelul unei întregi instalații de coloane este condiționată în continuare de oprirea coloanelor în mod eșalonat, acțiune 
De la experimentări la soluții 

de mare eficiență
programată abia pentru anul viitor.Cit privește celelalte două faze tehnologice amintite, nu s-a întreprins nimic concret, deși specialiștii cu care am discutat apreciază că nu ar exista impedimente de ordin tehnic, Industria. de tehnică de calcul și informatică puțind oferi soluțiile necesare.Evident, introducerea informaticii în conducerea proceselor tehnologice nu trebuie să reprezinte un scop în sine, ci să rezulte ca fiind necesară în urma unei profunde analize teh- nico-economice. Pentru că. iată, la secția P.V.C. II de la Combinatul chimic Rîmnicu Vilcea s-au experimentat, de altfel cu rezultate bune, supravegherea, prelucrarea datelor și chiar conducerea proceselor de polimerizare cu ajutorul calculatorului electronic. Supravegherea si prelucrarea datelor s-au generalizat la întreaga fază tehnologică. Problema se pune acum dacă se justifică sau nu cheltuielile pentru asigurarea conducerii în timp real a procesului tehnologic cu ajutorul tehnicii de calcul. Iată, în acest sens, opinia exprimată de Ing. Radu Negrețu :— Autoclavele noastre de polimerizare sînt de capacitate mai mică. Pe plan mondial se merge pe reactoare cu o capacitate de cîteva ori mai mare. Firește, dacă proiectanții noștri și-ar pune problema reali-

pus pe aplicarea tehnologiilor în funcție de condițiile specifice acestei perioade, pentru a se păstra apa în sol, iar semănatul să se facă uniform, numai cu semințe din categorii biologice superioare, cu o puritate și putere de germinație situate la limita maximă.Un prim bilanț arată că deja au fost semănate peste 14 000 hectare cu diferite culturi din prima urgență. Cele mai mari suprafețe au fost pregătite și in-sămînțate în fermele vegetale ale I.P.I.L.F. „Fructus" Timișoara, a-sociațiilor economice de stat și cooperatiste Sinnicolau Mare, Lovrinși Cărpiniș, cooperativelor agricole și întreprinderilor agricole de stat din consiliile agroindustriale Cărpiniș, Peciu Nou, Periam, Cenei, Variaș, Lovrin și Recaș. Măsurile stabilite de comandamentul județean pentru agricultură asigură realizarea unei viteze la semănat de 4 000 ha pe zi. (Cezar Ioana).
nu poate întîrzia treimi din cantitățile prevăzute sînt din categorii biologice superioare. De asemenea, mutațiile între județe s-au desfășurat mai bine decît în alți ani, un argument al operativității fiind și acela că județul Vaslui și-a onorat integral sarcinile de livrare a cantităților de'semințe către peste 20 județe din țară. In același timp, și alte județe, precum Bacău. Argeș, Ialomița, Brăila și altele, au expediat cantitățile de semințe prevăzute îndeosebi pentru prima epocă. Ca atare, județul este în posesia celor peste 410 tone semințe de ovăz, 420 tone in pentru ulei. 122 tone floarea-soarelui, 580 tone sfeclă de zahăr, peste trei pătrimi din cele 2 200 tone porumb și altele, toate avînd buletin roșu de analiză.— Peste 40 de unități agricole din județ au ridicat și transportat in magaziile proprii toate cantitățile pe care le-au avut de ridicat — ne spune Manole Dragomir, de la centrul de semințe din Bîrlad. Printre ele se numără I.A.S. Bîrlad, cooperativele agricole Stoișești, Viișoara, Dragalina, Pochidia, Murgeni. Cirja, Costești, Pădureni, Puiești, Bălteni, Averești, Pungești, toate unitățile din consiliul agroindustrial Zorleni și altele. Insă ele n-au putut ridica totul pentru că unele cantități, chiar din prima urgență, nu ne-au fost expediate din județele respective,! Mai avem astfel de primit 90 tone! de mazăre «te la ‘centrele de semințe din județul Galați și 30 tonei din județul Călărași f soia — 45 tone din județul Neamț. 20 tone din județul Galați, 15 tone din județul Călărași, 180 tone din județul Iași ; floarea-soarelui — 20 tone de la Fundulea, 80 tone din județul Galați.Desigur, și aceasta e o cauză, a In- tîrzierii cu care semințele ajung în unități. Cu toate că vineri, 24 februarie. în unele zone ale județului s-a și trecut la pregătirea patului germinativ, iar de luni semănatul a început, mai există destule unități care nu au ridicat încă nici un kilogram de sămînță. Intre acestea sînt cooperativele agricole Drîn- ceni, Stănilești. Dragomirești, Epu- reni, Fălciu, Rînceni, Tăcuta. So- lești. Trebuie acționat ca toată să- mința să ajungă cît mai repede în unitățile și fermele de producție. (Petru Necula).

zării unor asemenea autoclave moderne. s-ar obține o serie de avantaje de ordin tehnic și economic : ieftinirea investiției specifice pentru introducerea calculatorului de proces, precum și reducerea cheltuielilor pentru exploatarea și întreținerea tehnicii de calcul.— De aici putem desprinde și o Idee de interes mai larg, și anume că noi am început mai târziu implementarea tehnicii de calcul în conducerea proceselor tehnologice, pe instalații aflate deja in funcțiune — intervine în discuție ing. Ion Encu- lescu. Or, ideal este, și pot fi create condiții in acest sens, ca, de la bun început, încă din faza de concepție, de proiectare, să fie avute în vedere 

toate facilitățile oferite de progresul tehnic și științific, inclusiv cele privind utilizarea calculatorului de proces.— Ce ar fi necesar pentru aceasta ?— în primul rînd, o schimbare de optică in abordarea muncii de proiectare și, în al doilea rînd, dezvoltarea activității de informatică în institutele de inginerie tehnologică și proiectare. De asemenea, consider că ar fi utilă orientarea dezvoltării producției de tehnică de calcul prin specializarea fabricației echipamentelor și in funcție de cerințele, de condițiile specifice de lucru din instalațiile chimice. Pun aceasta și in legătură cu fiabilitatea uneori redusă a unor echipamente, care — deși sînt în general corespunzătoare — nu fac față condițiilor de mediu și de lucru proprii proceselor chimice.O altă problemă nerezolvată corespunzător este și cea a asistenței tehnice și service-ului. Practic, nici în condițiile actualei dotări cu echipamente, unitatea de specialitate —I.I.R.U.C.  — nu face față solicitărilor cu promptitudinea necesară. Este elocvent cazul unui echipament de calcul dat spre reparare acestei unități care, după mai multe luni, solicită beneficiarului să facă rost de piesa defectă. Mai mult decît atît,

Lucrări diferențiate 
in plantațiile viticole 

și pomicole
VRANCEA. Lucrările de sezon din podgoriile și livezile județului Vrancea sînt mult mai avansate față de aceeași dată calendaristică din anul trecut. Din cele relatate de inginerul Alexandru Apostoiu, directorul trustului județean al horticulturii. reținem că in viticultură, in unitățile de stat și cooperatiste. tăierile în uscat s-au realizat pe 20 231 din cele 21402 hectare cu vie pe rod, s-au desfundat 1111 din cele 1273 ha cuprinse in programul acestei primăveri, în multe unități s-a trecut la cercuit și legat, precum și la plantări. In livezile pe rod, care ocupă 2 668 hectare, s-au realizat tăieri de rodire pe 2 523 hectare, iar tratamentele chimice — pe 2 630 hectare și au început pregătirile pentru noi plantări. Am reținut, de asemenea, că față de anul trecut au fost transportate în cimp cantități mai mari de îngrășăminte naturale, ele fiind administrate cu precădere pe terenurile solicitate mai intens anul trecut de rodul bogat, precum și acolo unde starea de viabilitate a plantațiilor a impus acest lucru. La această dată, ar fi trebuit încheiate tratamentele chimice in uscat la vița de vie. lucrare realizată doar pe 1 798 din cele 4175 hectare prevăzute, restanțele regăsindu-se în plantațiile cooperativelor agricole din comunele Pău- nești, Urechești, Cotești, Cîmpinean- ca și în alte unități.'In continuarea documentării noai- tre ne-am propus să vedem cum se muncește pe parcursul unei zile. La ferma 4 a cooperativei agricole din Timboiești se aflau la lucru aproape 200 de cooperatori. Aici, în anul trecut producția medie la hectar a fost de 18 169 kg struguri, ferma avînd pe rod 215 ha de vie. „Tăierile în uscat sint pe terminate — ne spune Inginera Maria Davidolu, șefa fermei. Cuvîntul de ordine este calitatea lucrărilor. Urmărim ca fiecare plantă să fie încărcată cu ochi de rod în funcție de vigoarea ei“.Sub semnul calității este organizată activitatea și la I.A.S. Odobești, aici via pe rod ocupind 1789 hectare. „Lucrările de tăiere în uscat, efectuate pină acum pe 1 577 hectare, na spunea inginerul Viorel Tătaru, di- rectoȚțil teimic}al întreprinderii, au pornit de la cerința realizării unei ! producții medii de cel puțin 13 670 j kg struguri la hectar. Fiecare lucră- ■ț tor a fost instruit in cadrul ferme- j lor, insistîndu-se asupra Însușirii u- : nor cerințe obligatorii : încărcătura j optimă de ochi pe butuc și unitate de i suprafață, cunoașterea stării de via- jj bilitate a fiecărei plante".

«Despre necesitatea efectuării fiecărei lucrări de sezon, in condiții de cea mai bună calitate, ne-au vorbit și specialiști de la întreprinderea vid și vinului Vrancea. Din constatările lor am reținut că în unele unități calitatea lucrărilor nu ii preocupă îndeajuns pe specialiști, așa cum se întîmplă la cooperativele agricole din Tănăsoaia, Bordești, Fitionești, Păunești și in altele. In alte locuri se invocă aprovizionarea nesatisfăcătoare cu motorină, substanțe chimice, material de legat corzile de vie. (Dan Drăgulescu).
în loc să-și concentreze activitatea pe platforma chimică, unde se află principalii beneficiari și la solicitarea cărora este datoare să răspundă cu promptitudine, I.I.R.U.C. s-a mutat intr-un confortabil local situat In centrul municipiului Rîmnicu Vilcea. De altfel, silite de împrejurări, unitățile beneficiare, tind să-și organizeze propriile compartimente de service pentru intrețincrea tehnicii de calcul, fapt care trebuie să dea serios de gîndit conduceriiI.I.R.U.C.în sinteză, așadar, care sînt premisele de intensificare a aportului tehnicii de calcul și informaticii la modernizarea producției pe platforma chimică vilceană și ce ar trebui întreprins concret, de acum înainte 7• Analiza temeinică, de către toți factorii implicați — beneficiari, institute de proiectare, centre de calcul, producători de echipamente de calcul și de automatizare, precum și de produse-program — a experimentărilor făcute in prezent, pentru a se putea trage toate concluziile în vederea efectuării pasului următor : extinderea și generalizarea procedeelor de conducere cu ajutorul calculatorului a proceselor tehnologice.• Asigurarea unei mai bune colaborări între factorii amintiți pentru cunoașterea reciprocă a cerințelor și posibilităților.• Utilizarea instalației-pilot realizate de către centrul județean de calcul electronic pentru testarea și perfecționarea programelor, precum și pentru pregătirea personalului do operare.In prezent, la nivelul centralei industriale de produse anorganice sa revăd programele de modernizare, cu scopul de a se stabili o strategie clară, de perspectivă mai largă, pentru creșterea producției, atît sub aspect cantitativ, cit și tehnic și calitativ, în condițiile reducerii severa a consumurilor materiale și energetice — sarcină deosebit de importantă, trasată de conducerea partidului. Și, așa cum ni s-a relatat, o componentă esențială a acestei strategii va fi utilizarea tehnicii da calcul și informaticii. Firește, în măsura unei evaluări exacte a eficienței, a oportunității fiecărei investiții. In acest sens, ar putea fi utilă reorientarea activității centrului de calcul, a centrului de cercetare, a • tehnologilor și' producătorilor de echipamente de calcul, singura măsură a eficientei, a insesi rațiunii muncii lor urmînd să o reprezintă rezultatele concrete obținute in implementarea soluțiilor tehnice șl tehnologice moderne.
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Panoramic ialomițean• Muncitorii si specialiștii de pe platforma Combinatului de îngrășăminte chimice Slobozia, bilizați rile și adresate tarul partidului, Nicolae depun eforturi susținute pentru a contribui, prin produsele realizate, la creșterea fertilității solului, obținerea unor recolte mari șl stabile și înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare. Pentru ca instalațiile să funcționeze la capacitatea proiectată, iar producția să fie operativ livrată, s-au luat măsuri tehnico- organizatorice pentru îndeplinirea Întocmai a programelor de modernizări.• Harnicul colectiv al Filaturii de bumbac Slobozia își îndeplinește in mod ritmic sarcinile de plan, obținînd suplimentar și importante cantități de fire. Pornind de la faptul că toate sectoarele de activitate trebuie să contribuie la creșterea productivității muncii, în condițiile realizării unor însemnate economii de materii prime, materiale și energie, au fost elaborate noi programe de modernizări și măsuri teh- nico-organizatorice.• Pe platforma Industrială din orașul Tăndărei, întreprinderea de amidon, gluco- ză și drojdie de panificație se bucură de un binemeritat prestigiu. Muncitorii șl specialiștii din această tînără unitate și-au dovedit numai priceperea fesională, ci și tezanța tehnică, nînd cont că în cadrulxulul tehnologic se osește bioxid de

puternic mode orientă- îndemnurile de secre- general al tovarășul .Ceaușescu,

nu pro- cu- Ti-

A

împăduriri pe terenuri improprii agriculturii De mîine, 1 martie

sulf lichefiat în- importante cantități, care erau aduse de la diferite combinate chimice din tară, un colectiv de maiștri și muncitori condus de inginerul-șef Stelian Cocîrlă a pus la punct o instalație cu ajutorul căreia realizează acum acest produs atît de necesar întreprinderii.• întreprinderea de tricotaje Fetești, unitate ale cărei produse sînt solicitate de numeroși parteneri de peste hotare, iși îmbogățește permanent gama sortimentală. Din primele zile ale noului an au fost livrate la export produse In 20 de modele noi.• întreprinderea județeană de recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile Ialomița este permanent preocupată de mobilizarea cetățenilor la acțiuni de colectare. Numai în 1988 din gospodăriile populației și unitățile economice au fost reintroduse în circuitul productiv 25 000 tone oțel. 3 338 tone fontă, 1 517 tone neferoase, 1 900 tone hîrtie, 1 954 tone cioburi de sticlă și alte materiale folosibile.• Pornind de propunerile șigestiile cetățenilor, făcute cu prilejul întîlnirîlor șt audientelor organizate periodic în comuna Girbovl, localitate cu oameni harnici și buni gospodari, zestrea edilitară s-a îmbogățit și se îmbogățește permanent. In cadrul lucrărilor de înfrumusețare și modernizare, în ultima perioadă s-au realizat noi apartamente pentru specialiștii din agricultură, cadre didactice și medicale, a

re-1« su-

rețeaua de apă potabilă, s-au plantat peste 4 000 de pomi fructiferi și altele.• In ultima perioadă, locuitorii municipiului Slobozia găsesc o gamă variată de flori și la dispeceratul secției de gospodărie comunală și locativă. Prin amenajarea unei sere pe o suprafață de 3 700 metri pătrați, locuitorilor din orașul de reședință al județului Ialomița li se oferă lunar mii și mii de flori spre bucuria celor care le oferă șl a celor care le primesc.• Tinerii din municipiul Slobozia și din orașul Țăndărei s-au întîlnit cu . dr. Ovidiu Bojor, conducătorul expediției româno-nepaleze in Himalaia din 1986. Cu acest prilej a fost prezentată șl cartea sa „Flora medicinală a României", recent apărută în librării.• In 1965. stațiuneabalneară Amara oferea celor veniți la o- .dihnă șt posibilități de cazare : de locuri și perioada de prezent, funcționează _____durata anului. In noile complexe, cu hoteluri din cele mai moderne. cu zeci și sute de cabinete pentru proceduri, cu bazine de înot și recuperare, cu aparatură medicală de inaltă tehnicitate, se asigură în fiecare serie 2 000 de locuri pentru tratament și odihnă. Complexul U.G.S.R. 1 050 de locuri. U.N.C.A.P. și cel O.J.T. Ialomița 550 și, respectiv, de locuri fac

tratament modeste doar 150 numai pe vară. în stațiunea pe toată

fost extinsă

cu al al cu 370 dinAmara o gazdă primitoare de la 1 ianuarie la 31 decembrie.
Mi hal V1ȘO1U

Pădurile ocupă în județul Botoșani doar 12 la sută din suprafață, un procentaj redus față de media pe tară. Situația de județ puțin împădurit explică mai nuanțat ecoul pe care îl are în aceste locuri sublinierea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, referitoare la păduri : „Trebuie să se acorde o atenție deosebită păstrării si dezvoltării fondului forestier, care are o însemnătate deosebită pentru mediul înconjurător, pădurile reprezentind un bun național de valoare inestimabilă pentru viata și viitorul națiunii noastre socialiste". Această sarcină a găsit un ecou larg în rândul organizațiilor de partid, al silvicultorilor și al populației, care acționează pentru transpunerea în viață a acestei sarcini.Printre altele, din acest județ s-a afirmat „metoda refacerii arboretului de stejar prin plantații în tăblii cu puieți logie de cîțiva ani !n multe constă în „_________ __ ,____ _____lia de doi metri, dispuși în pătrate. Avantajele constau în reducerea numărului de puieți „consumați" pe un hectar de pînă la circa 4 ori, eliminarea celor 7—8 prașile pentru întreținere, depășirea de către puieți a etapei cînd puteau fi vătămați de fauna pădurii. Prin această metodă a fost plantat micul codru de stejari de la Cristinești.— La vîrsta de 30 de ani, cît are acest masiv, ne explica lng. Gheor- ghe Iacob, șeful Inspectoratului silvic Botoșani, stejarul este foarte sănătos și deja produce lemn de gater șl furnire. în masivele de pădure obișnuite, stejarul poate produce aceste sortimente abia după o sută de ani.într-o altă parcelă de pădure, de la Vîrfu Cîmpului, plantată prin aceeași metodă, stejarii au înălțimea de circa 10 metri și coroanele lor îngemănate legitimînd denumirea gadierul silvic Victor torul de la început al ne-a atras atenția că fost atinsă în numai geta ție.Prin această metodă, care se pretează în special la refacerea și optimizarea de masive forestiere, ca și prin alte tehnologii de plantare s-au efectuat anul trecut lucrări de lmpă-‘ durire și reîmpădurire pe aproape 1 000 hectare, cu mult peste prevederile de plan. în ultimul timp, conform unui program special, aceste lucrări au căpătat o direcționare tot mai accentuată, spre împădurirea terenurilor excesiv degradate din fon-

dul agricol. Este vorba. în acest caz, de perimetre cu alunecări, cu totul Inapte pentru culturi agricole, pe care, neputind fi recuperate prin lucrări de imbunătățiri funciare, silvicultorii le preiau pentru a le planta cu arbori. Treptat, aceste perimetre devin trup de pădure. Aceste terenuri excesiv degradate, pe care s-au initiat lucrări de plantare In 1986—1988. se ridică la hectare.Lucrări importante dea terenurilor degradate excesiv sint prevăzute a fi efectuate în județul Botoșani. în acest an. atît în unitățile silvice, cît si în unități agricole. Cele mai mari suprafețe prevăzute le dețin cooperativele agricole Cucorăni. Drăgușeni. Dersca. Untenf. Corni, Leorda. Tudora. Acțiunea de împădurire a terenurilor degradate exce-

cu arboret circa 1 200Împădurire

de talie mijlocie", tehno- împădurire omologată cu în urmă și practicată acum zone din țară. Procedeul plantarea de puieți cu ta-
Din experiența 

silvicultorilor botosâneni

de masiv. Bri- Șchiopu, men- acestor arbori, această talie a 10 ani de ve-

siv si â celor din fondul forestier existent urma să se declanșeze in „Luna pădurii", care. în mod obișnuit. se plasează in perioada 15 martie — 15 aprilie. Profitind de vremea caldă din această iarnă, silvicultorii botoșăneni au devansat lucrările de pe acum în toate ocoalele silvice. „Campania de împăduriri — ne informa tovarășul Gheor- ghe Iacob — constă în executarea, încă din Ianuarie și februarie, a 45 000 gropi pentru împăduriri în terenuri degradate și a 128 000 gropi pentru plantări in fond forestier. O parte din puieții proveniti din pepinierele proprii au fost transportați pe șantierele de împăduriri. Inaugurarea a făcut-o pădurarul Gheorghe Pintilie de la Guranda-Trușești. A urmat Începerea lucrărilor în șantierul de la Românești, unde muncitori permanent! al Inspectoratului silvic județean și un număr mare de tineri amenajează terase și gropi.Pe un vicultură viilor de mișcător durire care să oprească și să prevină eroziunea pantelor. De fapt. încă de anul trecut, aici s-au început asemenea acțiuni, pe spatiile eu oornituri de pămînt. plantîndu-se cătină, sal- cîm, sălcioară, otetar si stejar. La fata locului i-am întîlnit pe Inginerul Adrian Hăidăutu si pe pădurarul Marcel Pletraru. Cu fețele înroșite de vint. ne-au arătat cele trei trupuri de plantații de un an și locurile unde continuă miga

traseu al lucrărilor am urcat sus. pe Ia Văculești. unde reclamă lucrări de împă-de sil— Dealul terenul

CUGIR : ȘapteLa întreprinderea mecanică din Cugir, în cadrul fabricii de articole electrocasnice, am consemnat, zilele acestea, un semnificativ eveniment de producție : realizarea produsului electrocasnic care poartă numărul 7 000 000. Acest y fapt evidențiază puternica dezvol- 1 x are și modernizare a producției

milioane de produse electrocasnicede articole electrocasnice, respectiv de mașini de spălat rufe și mașini de cusut, bine cunoscute în toate căminele noastre. De asemenea, din cele 7 000 000 de produse electrocasnice realizate, o cantitate livrată la ex- (Ștefan Dinică).realizate,însemnată a fost pdrt.
HARGHITA : Valorificarea resurselor locale
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loasele lucrări de completare. Se acționează serios și metodic : plantația este in întregime împrejmuită cu gard, care să oprească accesul animalelor, și in punctul cel mai înalt s-a construit un bordei pentru paza întregii gestiuni, deși plantația nu depășește 20 hectare. In Ocolul silvic Dorohoi — ne spune inginerul Hăidăutu — am reușit să formăm un adevărat cult pentru calitatea lucrărilor de împăduriri și milităm ca această grijă pe care o manifestă silvicultorii fată de micul arbore să fie transmisă și lucrătorilor sezonieri sau tinerilor care participă la plantații.De altfel, am aflat că. pe alocuri, se mai semnalează deficiente in depozitarea puietilor și manipularea lor. Uneori s-a constatat că au fost plantați puieți inapti. dar unde s-au găsit astfel de neglijente s-au luat măsuri pe loc. inclusiv de sancționare a celor vtnovati. în anii trecuți, cele mai evidente deficiente s-au depistat în Ocolul silvic Trușeștf, unde, datorită unor greșeli tehnice la plantarea și Întreținerea puieților, s-au înregistrat procente mid de reușită a plantațiilor. Cei 15 pădurari vino- vați de această situație, de neglijență în muncă, au fost sancționați.Mai sînt și alte dificultăți pe care le întimpină cei ce acționează pentru a crea pădure pe terenurile degradate. Unii deținători de asemenea terenuri, din scrupule neiustificate, nu acceptă să li se aplice tămăduitoa- rea soluție a plantărilor, deși aspectul terenului indică inaptitudinea pentru vreo utilizare agricolă. Am văzut astfel de perimetre la Santa Mare și Dingeni, a căror fază de degradare necesită sprijinul viguros al viitoarei păduri. Există de altfel o tendință si din partea direcției agricole județene ca în acțiunea de preluare de către organele silvice a terenurilor degradate să se portioneze suprafețe foarte mici, unde împădurirea este îngreunată și efectul ei benefic diminuat. Recent au fost predate organelor silvice parcele cadastrale de cite 0,2 hectare (comuna Frumușica) și de cîte 0,17 și chiar 0.04 hectare la Vlăsinești. Aceste petice de teren. la urma-urmei. ar outea fi împădurite de înșiși deținătorii lor.Sînt In adevăr și dificultăți, dar perseverenta și responsabilitatea rezolvă și depășesc piedicile. Plantațiile In terenuri excesiv degradate, cum sint cele de la Ripiceni (aproximativ 100 ha) șl Crasnaleuca (80 ha), foșnesc din rămurișuri sau cum spun silvicultorii ..și-au încheiat starea de masiv". Aceste tinere păduri arată că prin muncă bine organizată un pămint impropriu pentru orice culturi agricole înseamnă bun pentru geneza unei păduri. Hotăriți să realizeze cit mai mult și cit mai bine in acest domeniu, silvicultorii botoșăneni se grăbesc să efectueze și să încheie toate lucrările de Împădurire numai în campania de primăvară. fiind o perioadă optimă de întemeiere a unei noi păduri. Se continuă și se întărește astfel o adevărată tradiție pe care silvicultorii și-o impun de cîtiva ani.
Euqen HRUȘCA corespondentul „Scinteii"

Începe o nouă etapă de majorare
• •a retribuțiilor și pensiilor

(Urmare din pag. I) ie!, repre- fondul de muncii la

UNITĂȚI TURISTICE 1N JUDEȚUL ARAD ■■'Vi,Preocupat da satisfacerea In măsură tot mai mare a cerințelor populației, colectivul de muncă al întreprinderii județene de producție și prestări servicii acționează stăruitor în direcția mai bunei valorificări a resurselor locale, pentru reducerea consumurilor specifice și creșterea gradului de funcționalitate a produselor. Au fost realizate garnituri pentru bucătărie și camere de tineret, mic mobilier și •”•110016 de uz casnic și gospodăresc i metal și textile, toate făcind . rte din categoria produselor noi și modernizate, care reprezintă in

acest torul ria să constatăm că eie sint tot mai mult solicitate și de partenerii externi —- ne spunea directorul întreprinderii. Laszlo Zoltan. Dacă in anul trecut ne-am realizat sarcinile la export pe ambele relații, in acest an dorim să producem si să livrăm cantități suplimentare. Reunite într-o expoziție deschisă la Miercurea-Ciuc, produsele întreprinderii noastre, din care o mare parte sint realizate din materiale refolosibile. sint tot mai solicitate de cumpărători. (Nicolae Șandru).

an 75 la sută din nomencla- de fabricație. „Avem bucu- Pe șoseaua națională Arad-Sibiu (DN 7). la km 66 de Arad, într-o pitorească zonă de dealuri împădurite, se află popasul ..Valea Frumoasă — Bătuta", îneîntător loc de odihnă și punct de plecare spre vîrfurile Highiș, Dracea și Hălmagiu din Munții Zarandului. Cabana de aici dispune de locuri de cazare și în căsuțe special amenajate. amplasate pe malul pîrîului din apropiere. Masa poate fi luată la braserie sau pe cele două terase ale cabanei. Un atrăgător itinerar turistic este și cel care are ca punct de plecare orașul Arad și care duce

la stațiunea balneoclimaterică Mo- ncasa, trecînd prin Șiria, Pincota și Ineu. Din centrul comunei Siria se poate ajunge ușor la cetatea cu același nume, datînd din secolul al XIV-lea, în imediata sa, apropiere se află muzeul memorial „loan Slavici",Un binemeritat loc de odihnă este hotelul „Moara cu noroc" din orașul Ineu, situat pe drumul Arad-Moneasa-Vîrfuri. la Arad, care dispune de cazare in camere cu centrală.
județean km 42 de locuri de încălzire

.'•yv

(Urmare din pag. I)se asigură practic dezvoltarea echilibrată a industriei și agriculturii, integrarea tot mai accentuată și eficientă a acestei ramuri în complexul economic national unic. Pe suportul unui efort national sporit. în dezvoltarea si modernizarea bazei teh- nico-materiale a agriculturii se va produce un salt calitativ in transformarea muncii din agricultură intr-o variantă a muncii industriale, ceea ce se va concretiza, in final. într-o integrare armonioasă a agriculturii în producția socială. în dezvoltarea mai accelerată a agriculturii, corespunzător cerințelor economiei naționale. în primul rind ale industriei.Realizarea unei agriculturi moderne. intensive este condiționată, înainte de toate, de folosirea cu maximum de eficientă a pămîntului, cu deosebire de înfăptuirea Programului national privind asigurarea unei producții agricole sigure si stabile prin creșterea potențialului productiv al pămintului. mai buna exploatare a terenurilor agricole, a întregii suprafețe agricole. în condițiile realizării obiectivelor prevăzute în acest Program national, la sfîrșitul anului 1990 suprafața amenajată pentru irigații va depăși 5,5 milioane hectare, cea ameliorată prin desecări se va ridica la aproape 5 milioane hectare, iar suprafața scoasă de sub influenta proceselor de eroziune la 2,5 milioane hectare. Pînă în anul 2000 se va încheia programul de organizare a teritoriului, de najare a solului si de irigare turor suprafețelor cu condiții vate.în cursul actualului cincinal, o puter- cuprinde tractoare de mare

Corelate cu Programul național da îmbunătățiri funciare si cu programele de mecanizare a agriculturii, se realizează si programe speciale de fertilitate a solului, prin care sint stabilite măsuri diferențiate zonal privind utilizarea îngrășămintelor chimice în asociere cu cele naturale. precum și sisteme da amenajare a solurilor acide. Pe lingă cele 250—300 milioane tone îngrășăminte organice, industria va livra agriculturii 14,5 milioane tona îngrășăminte chimice substanță activă. ce trebuie rațional utilizată.Sub impactul noii revoluții știin- țifico-tehnice contemporane, pornind de la propria noastră experiență, ca și de la practica pe plan mondial, procesul de intensificare a agriculturii, de modernizare a ei este conceput într-o unitate indiso-

muncii din agricultură. privită sub sinteza laturilor sale cantitative și calitative, înseamnă prezența unei forțe de muncă de înaltă calificare profesională, științifică, cu un larg orizont de cultură generală și cu nivel politico-ideologic ridicat, cu o conștiință economică și juridică superioară. De fapt, aceste trăsături caracteristice calității factorului uman din agricultură sint generate de tripla calitate a oamenilor muncii, care necesită un nou mod de gindire și de acțiune, ca bază a exercitării reale a autoconducerii și democrației economice.Pe suportul puternic al tării forțelor de producție, sul al XIII-lea al P.C.R. a rat dezvoltarea generală a tătii noastre pentru perioada 1986— 1990 și. în perspectivă, pînă in anul
Agricultura

ame- a tu— adec-cultura va fi înzestrată cu nică bază mecanică, ce va o gamă largă si variată de si mașini multifuncționale, capacitate si cu performante tehnico- economice înalte, cu o sistemă de mașini care va efectua simultan mai multe lucrări agricole, precum si cu utilaje și instalații necesare producției agricole. Concomitent se va extinde mecanizarea in zootehnie, urmărind ca la sfirsitul cincinalului să se realizeze mecanizarea completă a lucrărilor agricole, ceea ce va duce la crearea condițiilor de sporire a productivității muncii, la reducerea decalajelor tehnice si de eficientă dintre industrie si agricultură, reali- zîndu-se astfel un pas important in accentuarea caracterului industrial al producției agricole. Se creează astfel condiții superioare de integrare a agriculturii în ridicarea generală a nivelului de tehnicitate a economiei naționale, și in primul rînd a industriei. La sfîrșitul cincinalului, agricultura va dispune de 180 000 de tractoare si 62 000 de combine de recoltat cereale, nevoile ei energetice sporite vor fi asigurate și prin valorificarea de noi resurse energetice neconven- tionale si reinnoibile. inclusiv prin extinderea forței de tracțiune animală.

dezvol- Congre- prefigu- socie-

ramură de bază
cercetare introdu- tehnolo- Ca fac-lubilă cu activitatea de științifică, cu accelerarea cerii progresului tehnic și gic în producția agricolă, tor primordial al progresului, științaeste situată in centrul procesului de înfăptuire a noii revoluții agrare, al preocupărilor de integrare organică a agriculturii în dezvoltarea Întregii economii naționale. în concordanță ’ cu programele speciale de dezvoltare a agriculturii românești, știința agrară este chemată să pună la îndemina practicii tehnologii superioare pentru lucrările agricole șl furajarea animalelor, adaptate condițiilor zonale și locale, cu consumuri reduse de energie și combustibil. să extindă aria preocupărilor în domeniile biologiei aplicate, ingineriei genetice, fiziologiei și biochimie! și. pe această bază, să obțină soiuri și hibrizi cu însușiri ridicate. animale de rasă valoroase, să promoveze metode eficiente de utilizare a resurselor, și in primul rind a fondului funciar, să ofere noi soluții de creștere a eficientei economice, de aplicare a mecanismului economico-flnanciar. de perfecționare a autoconducerii, autogestiu- nii șl autofinanțării, a tuturor laturilor sistemului relațiilor sociale de producție de la sate, și. înainte de toate, a proprietății socialiste sub ambele sale forme.în interdependentă cu desfășurarea procesului de dezvoltare și modernizare a agriculturii, o atentie deosebită este acordată calității factorului uman, care condiționează ho- tărîtor înfăptuirea obiectivelor noi! revoluții agrare. Participarea activă șl plenară a tuturor oamenilor

2 000, stabilind și jaloanele dezvoltării agriculturii, accentuarea caracterului ei intensiv, modern, de care depind inseși progresul industriei, al întregii economii naționale, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. In condițiile in care se amplifică interdependențele dintre industrie și agricultură, pentru asigurarea unul raport optim între aceste două ramuri economice de bază s-au prevăzut ritmuri de creștere apropiate. La o creștere anuală de 7.5—8,3 la sută a industriei, agricultura va înregistra un ritm de 6,1—6,7 la sută, coeficientul de devansare a agriculturii de către industrie avind valoarea 1.075. ceea ce ilustrează un proces evident de apropiere a dezvoltării lor, de optimizare a proporției industrie și l„.L 1 - - proces de turii este un ritm producției centuarea producției, tere care sporirea economice în fiecare unitate și ansamblul agriculturii și care, prezent, reprezintă condiția decisivă a integrării armonioase a agriculturii în complexul economic national unic, a optimizării proporției dintre industrie si agricultură. In acest spirit, a fost fundamentat un ansamblu de măsuri tehnice, economice. organizatorice si social-politi- ce care să asigure reducerea cheltuielilor de producție. îndeosebi a celor materiale, creșterea productl-

„ _ ',1-i dintreagricultură. întregul dezvoltare a agricul- orientat nu doar spre susținut de creștere a agricole, ci spre ac- factorilor calitativi ai spre o astfel de creș- să se materializeze in substanțială a eficientei pe în

vității muncii, sporirea rentabilității. a eficientei economice in general. Sintetic, aceste preocupări constante sînt reliefate de creșterea în ritm superior a producției nete comparativ cu a producției globale, de 8,5—9 la sută și respectiv 6.1—6,7 la sută, coeficientul de devansare fiind de circa 1,120.Pe temelia trainică a dezvoltării Intensive și modernizării agriculturii. a integrării mai puternice a acestei ramuri de bază în complexul economic national unic, s-au îmbunătățit radical condițiile de muncă șl de viată ale oamenilor muncii din agricultură. apropiin- du-se treptat de cele ale populației orășenești. accentuîndu-se astfel procesul de omogenizare economică și socială, satul românesc ureînd noi trepte, superioare de progres material și spiritual. Veniturile reale ale țărănimii, provenite din muncă în gospodăria obștească și cea personală, au fost în 1986 de 2.7 ori mai mari decit in 1965. în 1987, retribuția medie a personalului muncitor din agricultură s-a ridicat la 2 798 lei, fiind de 11,5 ori mai mare decit in 1950. încă de la 1 august 1988, anumite categorii de personal muncitor de la sate beneficiază de majorarea retribuției, urmînd ca pină in august 1989 să fie majorată retribuția întregului personal muncitor, din rhediul rural și urban. Și în viitor, asigurarea unui raport optim între dezvoltarea industriei și cea a agriculturii este o constantă definitorie a strategiei economice a partidului nostru, generată de rolul vital al acestor două ramuri in cadrul complexului economic național. „Privind in perspectivă — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu —■ economia României va trebui să te bazeze pe o industrie modernă, puternic dezvoltată, pe o agricultură modernă de inaltă productivitate. continuînd să rămină și in viitor o tară industrial-agrară. Pe această bază se vor asigura dezvoltarea forțelor de producție, progresul genera! al societății, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului". De aceea, înfăptuirea fermă a strategiei agrare a partidului nostru, a obiectivelor noii revoluții agrare va asigura transformarea agriculturii intr-o ramură modernă, racter intensiv, in dezvoltarea nomiei noastre cîndu-și astfel lerarea progresului general al cietății socialiste românești, la ridicarea pe noi trepte de progres eco- nomico-social a satului românesc. Aceste transformări economice și sociale din mediul rural reprezintă expresia cea mai elocventă a faptului că politica agrară a partidului nostru, fundamentată pe o concepție științifică, novatoare, de înaltă ținută patriotică, este in deplină concordantă cu interesele întregii națiuni. cu năzuințele sale de progres si prosperitate.

cu un pronunțat ca- integrată armonios de ansamblu a eco- nationale. amplifi- contribuția la acce- so-

cembrie aiți 1,7 miliarde zentind 50 Ia sută din participare a oamenilor realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor pe anul trecut.Faptul că de primele două etape de majorare a retribuțiilor au beneficiat oamenii muncii cu venituri mai mici — in principal tineri aflați in primii ani de activitate in producție sau în diferite alte sectoare — dovedește, o dată în plus, umanismul societății noastre, preocuparea statornică a partidului și statului de a asigura condiții mereu mai bune de viață pentru toți oamenii muncii, in concordanță cu principiile eticii și echității socialiste.De asemenea, tot anul trecut, în perioada 1 august — 1 octombrie, au fost majorate pensiile, cu procente diferențiate, pensiile mai mic! cunoscind o creștere de 45.5 la sută. De aceste majorări au beneficiat 801 500 persoane, fiind majorate pensiile Invalizilor de război, pensiile de asigurări sociale de stat pentru munca depusă și limită de vîrstă de pînă la 1 500 lei lunar și pensia minimă pentru pierderea capacității de muncă, gradul II de invaliditate.obținute de majorări au milioane lei.Conform țărilor legale de mîine, 1 martie, __ _______ _ _poufi etapă de majorare a retribuțiilor și pensiilor. Pe parcursul a șase luni, pînă In august a.c., se vor majora in mod eșalonat, pe ramuri șî domenii de activitate, toate retribuțiile astfel incit, gust, întregul economie majorate.majorare, nomie va de 2 980 te de începerea acțiunii de majorare. De noile creșteri de retribuții din cadrul etapei a IlI-a vor beneficia peste 3.4 MILIOANE oameni ai muncii. Sumele ce vor fi încasate in plus in acest an de întregul personal muncitor din economie, ca urmare a majorărilor de retribuții, se ridică la 24,4 MILIARDE LEI. iar în anul 1990, cind toți oamenii muncii vor primi retribuții majorate pe parcursul întregului an, suplimentare se vor ridica LIARDE LEI.Tot incepînd se vor majora rări sociale de depusă și limită de vîrstă cuprinse Intre 1 501—3 000 lei lunar, inche- indu-se astfel întreaga acțiune de majorare a pensiilor, de care

Veniturile suplimentare pensionari prin aceste însumat anul trecut 300hotărlrilor ți reglemen- 'j adoptate, incepînd se trece la o
mal mari de 2 250 lei, Incepînd de la 1 au- personal muncitor din beneficia de retribuții încheierea acțiunii de retribuția medie pe eco- ajunge la S 300 LEI, fată lei, cît a fost tnain-

va La

veniturile la 29 MI-de mîine, și pensiilestat pentru munca1 martie, de asigu-

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL: Mult succes reprezentantelor noastre 

în cupele europene
Astăzi, la București, Victoria — Dinamo DresdaDupă ce au eliminat, în fazele preliminare ale cupelor europene, Șapte formații străine — unele dintre acestea bine cunoscute în fotbalul continentului nostru, cum sint, de exemplu. Sparta Praga, Spartak Moscova, Dundee United sau Dinamo Minsk — cele trei echipe românești. Steaua, Dinamo și Victoria, vor evolua acum in faza superioară, a „sferturilor de finală", primele meciuri urmînd să se desfășoare chiar înainte de începerea returului natului national.Ele au compensat acest taj initial prin pregătire ________terală minuțioasă și prin 10—12 meciuri de verificare, Steaua. Dinamo și Victoria prezentîndu-se astfel la ora partidelor oficiale din cupele europene cu încredere în potențialul propriu și cu dorința mărturisită de a întrece adversarii — I.F.K. Gdte- borg, Sampdoria și Dinamo Dresda. Adversari cu palmares, adversari puternici nu numai cu numele, ci și prin valoarea multor jucători din componența actuală a respectivelor formații. Dar a trecut de mult timpul cind echipele și jucătorii români erau influențați de blazonul fotbalistic ai oponenților lor. Fotbaliștii și antrenorii noștri știu, pe baza atitor rezultate concrete din ultimii ani, că se pot măsura cu orice formație din Europa și că le pot impune, pe terenurile de joc, punctul lor propriu de vedere.Steaua va întllni, miercuri, în Suedia, pe cea mai reputată echipă din această țară, I.F.K. Goteborg, de două ori câștigătoare a „Cupei U.E.F.A." (1982 și 1987). Antrenorul Anghel Iordănescu susține ideea de bază după care Steaua va încerca și la Goteborg să impună adversarilor sistemul său de joc, apreciere care își găsește acoperire, chiar recentă, în victoriile nete pe care campioana României le-a dobindit pe terenurile de Ia Praga și Moscova. Formația Steaua dispune de individualități remarcabile pe plan european și de o înaltă valoare de ansamblu, ceea ce îi dă posibilitatea să răspundă cu succes încrederii numeroșilor amatori de fotbal din România.Tot miercuri, în capitala târli

campio-dezavan- multi la

noastre, Dinamo București va tntilni pe Sampdoria Genoa, revelația ediției de față a campionatului italian. cel mal scump campionat din lume, cu 45 de jucători străini. Sigur, actuala formație a Sampdoriei — în rindurile căreia se află și „gemenii" Squadrei Azzura. cum ii denumește presa italiană pe Viali și Mancini — este probabil cea valoroasă formație din care ne vizitează țara, de lui Herrera, Totuși, forța echipe, Dinamo București — cu atiția jucători care s-au comportat excelent în meciurile internaționale ale sezonului de toamnă, inclusiv în echipa reprezentativă —_ nu este in nici un caz mai_ prejos decit aceea a Sampdoriei. vantaj real al de a fi jucat timpul întregii satie, jucătorii proaspeți Și, așa după cum aprecia Mircea Lucescu, reușita va depinde In bunâ măsură de calitatea morală a dinamoviștilor, de felul în care se va materializa In joc imensa lor dorință de a învinge.

mai peninsulă la Interul prezentei
De fapt, singurul a- italienilor este acela fără întrerupere pe ierni. Drept compen- bucureșteni sint mai

★Echipa Victoria București, căreia, în fond, îl revine meritul că, pentru întiia oară, fotbalul nostru este reprezentat de trei formații in faza sferturilor de finală ale cupelor europene, va juca astăzi cu fruntașa autoritară a campionatului din R.D. Germană — echipa Dinamo Dresda. Majoritatea echipierilor acesteia sint jucători internaționali, sosiți cu toții ieri în Capitală, inclusiv Minge și Kirsten. Va fi deci o partidă foarte dificilă pentru formația bucu- reșteană, insă antrenorul Florin Ha- lagian și jucătorii Victoriei nutresc o teribilă ambiție de a face fată cu șucces cerințelor meciului.Partida va avea loc la stadionul „Victoria" din incinta complexului sportiv Dinamo, de la ora 15, și va fi arbitrată de o brigadă din Scoția,Urăm, astăzi, echipei Victoria deplină reușită în acțiunea de a reprezenta cu cinste fotbalul românesc.
Valeriu MIRONESCU

t a t r
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Ploșnița — 18; (sala Amfi
teatru) : Poveste din Hollywood — 
18; (sala Atelier) : Act venețian — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Studioul 
tinârulul muzician" (XL). Laureați ai 
concursurilor naționale și internațio
nale : Corlna Belcea, Dinu Bllclures- 
cu — vioară, Miruna Popovici — 
harpă, lulls Dobrescu — pian. Lu
cian Moraru — violă, loslf Zivceag — 
percuție, Virgil Cătălin Oprlțoiu — 
flaut — 18
• Opera Română (13 18 57) : Cava
leria rusticană, Paiațe — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Me
lodii, melodii — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18: (sala 
Grădina Icoanei, li 95 44) : A treia 
țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Astă-seară 
stau acasă — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Lewis 
și Alice — 19

• Teatrul de comedie (16 64 80) : 
Scaiul — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Intr-o dimineață — 18; 
(sala Studio) ; Amintirile Sarei Bern
hardt — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 18
• Teatrul satirtc-muzica! „C. Tăna- 
se“ (15 56 78. sala Savoy) : Dragoste 
la prima vedere — 13: (sala Victo
ria. 50 58 65) : Varietăți pe portativ 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pistruiatul — 15
• Circul București (10 41 95): Stelele 
circului — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 
— 15; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Cartea cu jucării — 10; 15

cinema
• De ce are vulpea coadă : FERO
VIAR (SOSI 40) — 9; II; 13; 15; 17: 19, 
AURORA (33 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17;

beneficiază în total peste 1,4 milioane persoane. Prin încheierea acestei majorări, pensia medie pentru limită de virstă cu vechime integrală ajunge la 2 000 lei lunar, față de 1 873 lei, cit a fost înainte de începerea acțiunii de majorare. Pensionarii vor beneficia, in acest an, de venituri suplimentare de 2 miliarde lei. tar in 1990 de 2,4 MILIARDE LEI.în spiritul umanismului politicii partidului nostru, noile majorări de retribuții și pensii care se aplică începind de mîine. 1 martie, nu vor afecta drepturile de alocație de ștat pentru copii și nici chiriile, menți- nîndu-se de asemenea neschimbate pînă la 31 august a.c. contribuțiile lunare ale părinților pentru copiii din creșe și grădinițe. Practic, prin generalizarea majorărilor de retribuții si pensii din acest an, toate familiile de oameni ai muncii șî toți cei care au depus o activitate îndelungată în procesul de edificare a noii societăți pe pămintul patriei vor beneficia de venituri sporite, infăp- tuindu-se astfel una din prevederile importante ale Programului de creștere a nivelului de trai în actualul cincinal, program care vizează toata laturile vieții oamenilor.Desigur, Înfăptuirea In totalitate a măsurilor de creștere a veniturilor populației, asigurarea unor condiții tot mai bune de muncă și viață pentru întregul popor sint string legate de îndeplinirea integrală, la toți Indicatorii, a planului pe acest an șt pe întregul cincinal, de promovarea largă In întreaga activitate economică a celor mal noi cuceriri ale științei și tehnicii, de întărirea continuă a proprietății socialiste șl creșterea susținută a avuției sociale, fără de care nu se pot asigura nici dezvoltarea economică și nici carea nivelului de trai al populației. Este necesar, de aceea, colectiv, fiecare om al acționeze cu toate forțele, cu dăruire și abnegație pentru buna organizare a întregii activități econo- mico-soclale, pentru realizarea neabătută a programelor de modernizare a producției, de creștere a productivității muncii, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, de reducere a consumurilor materiale și energetice, acestea reprezentind condiții esențiale pentru creșterea continuă a venitului național — temelia trainică și sigură a ridicării bunăstării generale, a înaintării poporului nostru spre cele mai înalte culmi de progres șl civilizație socialistă.

ridi-ca fiecare muncii să

PROGNOZA VREMII 
PE LUNA MARTIEDupă cum comunică Institutul de meteorologie ți hidrologie, !n lutîa martie temperaturile vor depăși X'ăr ippiile medii njultianuale. Pe zone restrinse din sficlul și nord-veshil tării, acestea se vor apropia de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar, exceptind sud-vestul și nord-vestul teritoriului, unde pe alocuri cantitățile de precipitații vor fi normale si ușor excedentare. Condiții atmosferice favorabile semnalării precipitațiilor vor fi în prima Jumătate a lunii.I— 10 martie. Vremea va avea un pronunțat caracter schimbător. Cerul va fi variabil, mai mult acoperit in regiunile nord-estice și centrale. unde precipitațiile sub formă de ploaie se vor transforma frecvent în lapovită și ninsoare. In celelalte regiuni vor cădea precipitații predominant sub formă de ploaie. La munte va ninge. Vîntul va prezenta intensificări trecătoare în sud- estu.1 țârii, mai ales în ultimele zile. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și plus 6 grade, mai coborîte în nord-estu! și centrul teritoriului. iar cele maxime se vor situa între 2 și 12 grade, mai ridicate In regiunile sudice spre sfîrșitul decadei.II— 20 martie. Va predomina o vreme, în general, rece. Cerul va fi variabil, cu tnnorări mai accentuate în prima parte a decadei, cînd In centrul și estul tării vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. In restul teritoriului vor cădea ploi neînsemnate cantitativ, care se vor transforma, trecător. In lapoviță și ninsoare. In a doua parte a intervalului, ploile se vot restrânge ca arie, devenind izolate. în primele zile, in sudul și estul tării vîntul va prezenta unele intensificări. Temperaturile minime vor f.i cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, izolat mai coborâte, iar cele maxime Intre 2 și 10 grade, mai ridicate la sfîrșitul perioadei.21—31 martie. Vremea va fi în general frumoasă, mai ales in prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil, mai mult senin, exceptind ultimele zile, cind va prezenta înno- rărt favorabile ploilor slabe. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 și plus 8 grade, izolat mai coborîte, iar cele maxime Intre 10 și 20 grade, local mai ridicate. Frecvent. în primele dimineți se va produce ceată. (Agerpres)

19. CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 
13; 17; 19
• Expediția: DACIA (50 35 94) — 9; 
11; 13; 15; 17: 19. PACEA (71 30 85) — 
0: 11; 13; 15; 17; 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 
11; 13: 15; 17; 19
• Chlrlța in Iași : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15; 17; 19, VIITORUL
(10 67 40) — 15; yt; 19
• Misterele Bucureștilor : FEREN
TARI (80 49 85) — 14.30; 16,43; 19
*> Miezul fierbinte al plinii : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Primăvara bobocilor : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
• Orice tată iubește un băiat : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19. FAVORIT (43 31 70) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19
• Sora 13 : VICTORIA (16 28 79) —
8.45; 10.45: 12,45: 14,45; 16,43; 18,45,
COTROCENI (81 68 88) — 14; 16.30: 19, 
MUNCA (21 50 97) — 12; 14,30; 16,45: 19
• Cine ești, călărețule 7 : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Zece negri mititei : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,13: 19,30, GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 12; 13: 18
• Frații Karamazov: UNION (13 49 04) 
— 9; 13; 17

rit

Jz



*

\
\

*
* î

*(

Sesiunea Consiliului NordicSTOCKHOLM 27 (Agerpres). - La Stockholm s-au deschis lucrările sesiunii Consiliului Nordic, consacrate problemelor extinderii cooperării pe plan economic, social-politic-și umanitar intre țările din nordul continentului. La lucrări participă șefi de guvern, miniștri și parlamentari din partea partidelor politice din Danemarca, Islanda. Suedia, Norvegia, Finlanda și reprezentanți ai organelor de administrație locală ale Groenlandei, Insulelor Faroe și Aland. Sesiunea va dezbate, în special, probleme ale relațiilor dintre Piața comună și A.E.L.S.. organizație vest-europeană din care fac parte majoritatea țărilor membre ale Consiliului Nordic. Pe agenda reuniunii mai figurează și analizarea unor documente privind coordonarea eforturilor țărilor nordice în domeniul economic, al forței de muncă, ocrotirii sănătății, culturii și protecției mediului.

ORIENTUL MIJLOCIU Datoria externă frînează progresul1
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Dezarmarea - necesitate vitală
a omenirii

Proteste iată de continuarea experiențelor nucleareTOKIO.NagasakiS.U.A. la test față subterană ligonul din Nevada.în scrisoare se arată că acestact este o desconsiderare a dorinței maselor largi de pretutindeni

— Locuitorii orașului au remis Ambasadei Tokio o notă de pro- de experiența nucleară efectuată vineri la Po-
de a trăi în pace, intr-o lume fără arme nucleare.Este cea de-a șasea notă de protest a municipalității din Nagasaki. oraș-victimă a 1__________montului atomic, adresată anul a- ț cesta în legătură cu exploziile nucleare.

NU, modernizării rachetelor atomiceWASHINGTON. — William Sloane Coffin, președintele celei mai mari organizații militante pentru pace din S.U.A., Sane/Freeze, a chemat administrația americană să renunțe la preconizata modernizare a rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune. Statele Unite nu au nevoie de noi rachete in R.F.G.'. după cum nu au nevoie , nici de continua deplasare a ra- ț chetelor MX pe căile ferate ale

țării, a declarat W. S; Coffin. în locul planurilor de înarmare. S.U.A. trebuie să meargă în direcția încheierii unui tratat de interzicere a experiențelor nucleare și a unor acorduri prin care să fie reduse cu 50 lastrategice și în măsură cit mare forțele convenționale spus militantul pentru i-ican, citat de agenția
sută arsenalele mai■ apace ame-A.D.N.

• Intense consultâri în capitale ale țărilor arabe • Perfecta
rea reglementării privind enclava Taba @ Continuă protestele 

populației palestiniene in Cisiordania ți Gaza

țărilor în curs de dezvoltare
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Campanie pentru reducerea trupelor 
americane staționate în EuropaDof Patria crat) și Andy republican) — ambii membri ai Comitetului pen<u serviciile armate ale Camerei Reprezentanților — au anunțat că au hotărit să lanseze o campanie politică pentru a determina Pentagonul să-și retragă 25 000 de soldați din cadrul trupelor americane staționațe in Europa occidentală, informează ziarul „Washington Post".Prin eliminarea rachetelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțiune, in conformitate cu a- cordul sovieto-american. unitățile aflate la bazele ce le adăpostesc vor- .putea fi șos“ pentru mat ei.

parlamentari americani — Schroder (Partidul demo- Ireland (Partidul ambii membri serviciile

considerate „de pri-N.A.T.O., au afir-„Elaborarea orientă-Sub deviza rilor principale ale securității anilor ’90". la Washington s-au des-

fâșurat lucrările unei consacrate problemelor securității și păcii generale, la care au luat parte personalități politice și ale vieții sociale, oameni de știință și scriitori reprezentind a- proximativ 90 de organizații din S.U.A. și alte țări.în cadrul dezbaterilor, consacrate căilor de consolidare a securității și păcii generale, promovării înțelegerii reciproce între popoare, au fost abordate aspectele juridice ale interzicerii armelor nucleare, importanța creșterii rolului O.N.U. în soluționarea problemelor fundamentale ale lumii contemporane. problemelor dezarmării 'și dezvoltării apărării mediului înconjurător, perspectivele mișcării pentru apărarea păcii. Participan- ții la dezbateri au analizat căile transformării industriei de război In industrie de pace.

conferințe edificării

Ksțiuni împotriva manevrelor militare ale N.A.T.0BONN. — Manevrele de Stat Major ale N.A.T.O.. denumite codificat „Wintex-Oimex '89". începute la 24 februarie în toate țările membre ale organizației, care sint menite să verifice măsurile logistice vizind utilizarea armelor nucleare. pun in pericol destinderea și pacea, a declarat un purtător de cuvint al Comitetului de coor-*BONN. — Crearea unei Europe fără arme nucleare și chimice, renunțarea-la orice acțiuni de înarmare și in.uârzicerea partidelor și organiza- neonaziste diln.. R.F.G. , sint principalele cereri menționate intr-un document dat publicității la Bonn de sindicatele din domeniul tipografiei, publicisticii și artei. Potrivit agenției A.D.N.. în document se arată că primul pas in direcția eliberării continentului nostru de armele nucleare și chimice trebuie

I
1
I
I
I

î 
ț

î

I
I 
î*
\

ț
I
I

țdonare al mișcărilor pentru pace ț din R.F.G., la o conferință de pre- . să la Bonn, citat de agenția A.D.N. '

*

Vorbind in numele a peste 50 de organizații pentru pace, el a arătat că în 120 de localități vest-germa- ne vor avea loc in zilele următoare acțiuni de protest impotriva a- cestor pregătiri pentru războiul nuclear.

KUWEIT 27 (Agerpres). - La Kuweit au început duminică convorbirile dintre emirul statului ku- weitian, șeicul Jaber AI-Ahmed A1- Jaber Al-Sabah, și președintele Egiptului, Hosni Mubarak. A fost efectuat un schimb de păreri asupra relațiilor dintre cele două țări, precum și a problemelor actuale din zona Golfului. Orientul Mijlociu și alta regiuni. Părțile au subliniat — după cum relatează agenția Ta- niug — necesitatea convocării unei conferințe internaționale pentru pace în Orientul Mijlociu. Kuweitul și Egiptul s-au pronunțat, de asemenea, pentru organizarea, cit mai curînd, a unei reuniuni arabe la nivel înalt, care să examineze și să definească obiectivele statelor arabe în problemele actuale legate de Orientul Mijlociu.CAIRO 27 (Agerpres). — Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, și-a încheiat vizita la Cairo, informează agenția MENA. în cadrul convorbirilor cu oficialitățile egiptene au fost examinate ultimele evoluții din Orientul Mijlociu și eforturile de restabilire a păcii în regiune.Președintele Comitetului Executiv al O.E.P.. Yasser Arafat, a arătat, intr-o declarație făcută presei la Cairo, că Egiptul și O.E.P. continuă consultările oe diverse planuri in scopul stimulării procesului de pace în Orientul Mijlociu.RIAD 27 (Agerpres). — Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Saud Al Faisal, a conferit la Riad eu secretarul general al Ligii Arabe, Chedli Klibi. Au fost examinate ultimele evoluții din Orientul Mijlociu și aspecte legate de agenda următoarei reuniuni a Consiliului Ministerial al Ligii Arabe, programată să aibă Ioc luna viitoare, informează agenția MENA.CAIRO 27 (Agerpres). — Egintul si Israelul au semnat acordul final nri- vind zona Taba. în virtutea căruia se stabilește ca trupele isra°liene aflate în această reg’une să fie retrase oină la 15 martie.' După cum s-a anunțat, în urma arbitrajului internațional de la Geneva, ce a avut loc la sfîrșitu! lunii septembrie anul trecut, s-a decis retrocedarea regiunii Taba de către Israel Egiptului, hotărîre ce a fost urmată de consultări bilaterale privind o serie de detalii tehnice.

Enclava Taba a rămas sub ocupația Israelului după retragerea forțelor sale din Sinai, în 1982.ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — Participanții la reuniunea Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane, care a avut loc în capitala Etiopiei, au relevat, într-o rezoluție, necesitatea convocării unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu, în cursul acestui an — informează agenția MAP. în același document este respins regimul de ocupație israelian în teritoriile aflate pe malul de vest al Iordanului și este sprijinită cauza dreaptă a poporului palestinian.TEL AVIV 27 (Agerpres). •— în cadru) unei declarații făcute la Te! Aviv, secretarul general al Partidului Comunist din Israel, Meir Vilner, a apreciat că actualele activități politice din Orientul Mijlociu îmbracă un caracter încurajator pentru forțele păcii în procesul de inițiere a unul dialog în zonă. în acest sens — a adăugat el — comuniștii israelieni vor face totul pentru a se ajunge la o schimbare în politica oficială a Israelului și pentru acceptarea de către guvern a desfășurării unei conferințe internaționale consacrate Orientului Mijlociu și a convorbirilor directe cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei.în Cisiordania și Gaza, teritorii ocupate de Israel, s-a menținut încordarea.Noi ciocniri intre manifestanți! palestinieni și militarii forțelor Is- raeliene de ocupație au fost înregistrate in zona Gaza. Aici, un tînăr palestinian de 20 de ani a fost ucis și alți doi, Intre care un copil de zece ani au fost grav răniți, informează agenția T.A.S.S Soldați! au folosit arme cu gloanțe de cauciuc și grenade cu gaze lacrimogene. Au fost impuse restricții de circulație.în Nablus, locuit de peste 100 000 de arabi, interdicțiile de circulație au intrat in cea de-a treia zi.Militarii au lansat o amplă campanie de percheziții, fiind arestate, pină in prezent. 150 de persoane.Pe de altă parte, agenția Efe transmite că la chemarea conducerii unificate a revoltei va avea loc. la 28 februarie, o încetare totală a activităților, populația arabă exprimîndu-și astfel protestul față de alegerile municipale programate să se desfășoare în Israel marți. (Agerpres)

BRASILIA 27 (Agerpres). — Datoria externă este cea mai stringentă problemă a țărilor in curs de dezvoltare — a declarat președintele Braziliei, Jose Sarney, intr-un interviu acordat presei. Brazilia, a spus el. consideră că această problemă are două aspecte, unul financiar, iar celălalt politic. Țările debitoare nu mai sint în stare să achite nici măcar un procent din împrumuturi fără ca aceasta să amenințe stabilitatea lor internă. In condițiile actuale, îndeplinirea obligațiilor de debitor este însoțită de probleme politice și sociale acute, de imposibilitatea asigurării chiar și a unei creșteri mi

nime și, în ultimă analiză, de oprirea procesului de instituire a democrației.Președintele Braziliei a subliniat necesitatea urgentă a modificării modului de abordare a problemei datoriei externe, pe plan mondial.In perioada 1980—1987, datoria externă a țărilor din America Centrală a crescut de patru ori, ajungind de la 4 000 milioane la 17 105 milioane dolari, scrie ziarul venezuelean „Diario de Caracas", In aceeași perioadă. deficitul balanței comerciale externe s-a dublat, crescînd de la 605 milioane la 1 318 milioane dolari.
Apel la o largă conlucrare internațională 

pentru apărarea mediului înconjurător

*să 11 constituie renunțarea la așa- numi'ta ..modernizare", relevin- du-se necesitatea unor noi „opțiuni zero", precum și interzicerea pio- ducției și staționării de arme nucleare, chimice și bacteriologice în R.F.G. Sindicatele vest-germane se pronunță in favoarea renunțării, la proiectul de realizare a unui nou , avion de luptă ,.Jaeger 90“ și utili- ) zării fondurilor alocate in acest l sens, în jur de 100 miliarde mărci, ' pentru combaterea șomajului. ț

Convorbiri îraniano-sovieticeTEHERAN. (Agerpres). — Aiatola- hul- Al-Ozama Imam Khomeini l-a primit pe ministrul de externe al, U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, aflat într-o vizită oficială în Iran. Ministrul sovietic de externe a înmînat aiatalahului Khomeini uh mesaj personal din partea Iui Mihail Gorba- ciov, președintele Prezidiului Sovie

tului Suprem al U.R.S.S., informează agenția T.A.S.S.în cursul convorbirii a fost exprimată dorința reciprocă privind dezvoltarea relațiilor bilaterale sovieto- iraniene. S-a subliniat, de asemenea. necesitatea unor acțiuni comune ale tuturor oamenilor indiferent de opinii, pentru preîntîmpinarea amenințării cursei înarmărilor, a catastrofei ecologice și crizei economice.
in Grecia va avea loc un referendum asupra 

viitorului bazelor americaneATENA 27 (Agerpres). — Primul ministru al Greciei. Andreas Papan- dreu, a rostit la Pireu un discurs in cadrul unei ample reuniuni a partidului său — Mișcarea Socialistă Pan- elenă (PASOK), care a reprezentat deschiderea oficială a campaniei electorale din țară in vederea scrutinului legislativ din luna iunie. Cu acest prilej, premierul grec a efectuat o analiză a situației politice din țară și a stabilit sarcinile PASOK in

perioada de dinaintea celui de-al II-lea congres al partidului, care va avea loc în luna aprilie, precum și a alegerilor generale.1 Premierul elen a anunțat cu acest prilej organizarea unui referendum asupra viitorului bazelor militare ale S.U.A. de pe teritoriul elen, anga- jindu-se să respecte opțiunea electoratului in problema menționată — transmit agențiile China Nouă și A.D.N.

Evoluția situației din Afganistan
Reafirmarea politicii de reconciliere naționalăKABUL 27 (Agerpres). — într-o cuvintare rostită in fața parlamentului, președintele Republicii Afganistan, Najibullah, a reafirmat atașamentul guvernului față de politică de reconciliere națională — relatează agenția Baklitar. Lansînd un nou apel adresat opoziției înarmate de ă se pune capăt vărsării de singe și războiului fratricid, el a declarat că este gata să se întîl- nească cu toți oamenii politici și cu

reprezentanții grupurilor care recunosc principiile suveranității naționale a Afganistanului pentru a soluționa problemele care privesc viitorul țării.Președintele Afganistanului. Najibullah, l-a primit pe I. Voronțov. prim-adjunct a! ministrului afacerilor externe al U.R.S.S. în cursul intilnirii au fost discutate aspecte referitoare la reglementarea politică a situației din jurul Afganistanului.
Sub semnul dezvoltării colaborării 

româno-iranienePromovarea largă a dialogului Internațional, a relațiilor cu toate statele, fără deosebire de orinduire socială, sistem politic sau situare geografică, constituie, așa cum se știe, una din trăsăturile definitorii ale politicii externe promovate cu principialitate si consecventă de România socialistă in cursul întregii perioade ce a urmat Congresului al IX-lea, in acest cadru o atenție deosebită fiind acordată legăturilor cu țările in cuds de dezvoltare și nealiniate. în spiritul acestei preocupări statornice, vizita oficială Întreprinsă in tara noastră, la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu. de președintele Republicii Islamice Iran, Seyyed Aii Khamenei. s-aînscris ca un important moment in dezvoltarea relațiilor dintre celedouă țări. Ea s-a încheiat cu rezultate fructuoase, reflectate în Comunicatul comun, dat publicității la încheierea vizitei."România și Iranul sint situate pe continente diferite, dar. în ciuda distanței geografice care separă cele două țări, relațiile lor au o îndelungată și bogată tradiție. Acest fapt își are explicația în sentimentele de prietenie pe care și le nutresc cele două popoare, sentimente care au constituit punctul de plecare al conlucrării pe diverse planuri. întemeiate pe principiile deplinei egalități in drepturi, respectului independentei și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne si avantajului reciproc. Cooperarea româno-iraniană iși găsește elocvente mărturii in construirea in Iran a unor importante obiective industriale și agrare, in creșterea volumului schimburilor comericale, ca și in intensificarea contactelor intre factorii de răspundere ai celor două țări. Cu prilejul dialogului la nivel înalt de la București, cei doi președinți au procedat la un schimb de păreri privind stadiul și perspectivele relațiilor dintre România și Iran. Sin- tetizind evoluția acestor relații.

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Vizita pe care o întreprindeți in România constituie o expresie a cursului pozitiv al relațiilor dintre țările noastre, a dorinței comune de a acționa pentru ridicarea colaborării româno-iraniene la nivelul posibilităților reale ale economiilor noastre naționale — îndeosebi in domeniul industriei, comerțului, științei și tehnicii, precum și pe plan internațional"- în cadrul convorbirilor t- releva președintele României — am ajuns, deja, la unele concluzii comune cu privire la necesitatea intensificării eforturilor in vederea întăririi colaborării și cooperării reciproc avantajoase, in forme care să contribuie la dezvoltarea mat intensă, pe multiple planuri, a relațiilor dintre țările noastre, spre binele ambelor popoare, al cauzei generale a progresului și păcii în lume.„După părerea noastră — declara la rîndul său președintele SEYYED ALI KHAMENEI — Iranul și România pot constitui un exemplu de colaborare sănătoasă intre două țări independente. în perspectiva reconstrucției și păcii in țara noastră și avind in vedere prietenia și colaborarea dintre Republica Islamică Iran și Republica Socialistă România, a- preciez că este o ocazie favorabilă pentru dezvoltarea, și extinderea in continuare a raporturilor noastre. Sper ca aceste vizite prietenești să ofere noi perspective colaborării dintre cele două țări".Corespunzător acestor deziderate, în timpul convorbirilor de la București au fost convenite o serie de înțelegeri de natură să ridice pe o treaptă superioară conlucrarea româno-iraniană. Astfel, pomindu-se de la potențialul economic al României și Iranului, de la experiența acumulată in realizarea in comun a unor obiective industriale, președinții celor două țări au hotărit ca ministerele și~Thstituțiile competente din România și Iran să stabilească contacte pentru dezvoltarea cooperării In producție în domeniile industriei grele și construcțiilor de mașini, chi

miei și petrochimiei, electronicii, energiei, transferului de tehnologie, agriculturii, transporturilor și in alte sectoare. De asemenea, 5-a subliniat necesitatea creșterii mai dinamice a schimburilor comerciale bilaterale, a intensificării colaborării pe plan cultural și științific, a continuării contactelor la nivel parlamentar. în aoest sens, in cursul vizitei a fost semnat Memorandumul de ințe- legere referitor la colaborarea româno-iraniană in domeniile politic, economic, tehnico-științific și cultural și s-a convenit ca organele competente să înceapă convorbiri în vederea încheierii unui Program pentru aplicarea Acordului de colaborare culturală și științifică existent intre România și Iran. Toate acestea vor crea un cadru propice pentru dezvoltarea și diversificarea relațiilor de prietenie și colaborare româno-iraniene in diverse domenii, corespunzător dorinței celor două popoare de a se cunoaște mai bine și de a-și aduce contribuția la promovarea înțelegerii în lume.Cu prilejul dialogului la nivel înalt a avut loc un schimb de păreri in problemele vieții internaționale. Ma- nifestindu-și preocuparea față de menținerea în lume a unei situații grave și complexe ca urmare a continuării cursei înarmărilor, in special nucleare, a persistenței politicii de forță și dictat, de amestec in treburile interne ale altor state, de încălcare a dreptului popoarelor la existență liberă, independentă și demnă, președinții celor două țâri s-au. pronunțat in favoarea intensificării eforturilor pe plan internațional pentru a se pune capăt unor asemenea stări de lucruri. în mod deosebit s-a subliniat necesitatea opririi cursei înarmărilor. interzicerii producției, proliferării și stocării armelor nucleare, chimice, a tuturor mijloacelor de distrugere în masă, fiind condamnată recurgerea, sub orice formă, la aceste arme, care trebuie comolet lichidate. în cadrul convorbirilor au fost abordate, totodată, o serie de

alte probleme legate de consolidarea păcii, intre care încetarea tuturor conflictelor și soluționarea problemelor litigioase din diferite regiuni ale lumii numai pe cale politică, prin tratative. Cu acest prilej, președintele Nicolae Ceaușescu a salutat încetarea războiului dintre Iran și Irak, apreciind că trebuie să șe facă totul pentru a se ajunge la înțelegeri care să ducă la instaurarea unei păci trainice în regiune, la crearea de condiții pentru dezvoltarea liberă, independentă a popoarelor Iranian și irB|cian. La rîndul său. președintele Seyyed Aii Khamenei, expunind opinia țării sale cu privire la războiul iraniano-irakian, a subliniat că acceptarea Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate ie către Iran reprezintă un efort în direcția instaurării unei păci drente și trainice în zona Orientului Mijlociu. EI a asigurat comunitatea internațională că Iranul va depune toate eforturile, va folosi toate posibilitățile pentru instaurarea păcii în zonă.Dialogul la nivel înalt a evidențiat. de asemenea, similitudinea sau apropierea punctelor de vedere ale celor două părți într-o serie de alte aspecte importante ale actualității, cum ar fi reglementarea echitabilă a problemelor Orientului Mijlociu : sprijinirea cauzei juste a popoarelor palestinian și libanez ; solutionarea situației din Afganistan ; lichidarea subdezvoltării si edificarea unei noi ordini economice mondiale : creșterea rolului mișcării de nealiniere in viața internațională ș.a.Desfășurarea convorbirilor româno-iraniene a pus incă o dată în lumină utilitatea contactelor directe la nivel înalt, ca modalitate ce își găsește tot mai larg afirmarea pe plan internațional pentru mai buna cunoaștere a preocupărilor reciproce, pentru impulsionarea legăturilor pe diverse planuri. în acest spirit, opinia publică din țara noastră își afirmă convingerea că traducerea in practică a hotăririlor și înțelegerilor convenite va duce la dezvoltarea in continuare a conlucrării dintre cele două țări și popoare, în interesul reciproc, al păcii. independenței și progresului in întreaga lume,
Nicolae N. LUPU

SAS.

Pe calea realizării 
acordului de pace 
în Africa australăBRAZZAVILLE 27 (Agerpres). — Președintele R.P. Congo, Denis Sas- sou Nguesso. l-a primit pe Chester Crocker, asistent al secretarului de stat al S.U.A. pentru problemele Africii. Diplomatul american l-a informat pe președintele statului con- gole2 de rezultatele reuniunii comisiei militare mixte pentru supravegherea acordurilor de pace în Africa australă, care a avut loc în capitala Angolei. Crocker a luat parte la reuniunea de la Luanda în calitate de observator.După cum se știe, acordurile de pace tripartite — Angola, Cuba și Africa de Sud — au fost realizate, anul trecut, prin convorbiri, la Brazzaville. ★La Windhoek, centrul administrativ al teritoriului, a sosit comandantul Grupului de asistență al O.N.U. pentru perioada de tranziție (U.N.T.A.G.) din Namibia, generalul locotenent Dew’an Prem-Chand (India). Grupul, alcătuit din militari și observatori civili ai O.N.U., va supraveghea încetarea focului, retragerea trupelor sud-africane și desfășurarea alegerilor, stabilite pentru data de 1 noiembrie.

Pentru relații comerciale 
echitabileBERNA (Agerpres). — Președintele Confederației Elvețiene, Jeați- Pascal Delamuraz, a apreciat că este netiesiar ca negocierile comerciale multilaterale din cadrul rupdei Uruguay a G.A.T.T. să se încheie cu rezultate pozitive, care să permită păstrarea caracterului global al comerțului mondial. Intr-un interviu acordat ziarului „Tribune de Geneve", el a subliniat că un eșec a! negocierilor ar genera și ar consolida diverse blocuri regionale — menționind grupul american. (S.U.A., Mexic și Canada). Comunitatea Economică (vest-) Europeană, sau grupul Japonia—Pacific — in detrimentul și cu consecințe grave asupra comerțului global.

Pentru a corija deteriorarea me
diului înconjurător terestru, care, 
dacă nu va fi controlată, va duce 
în mod inevitabil și rapid la un 
declin economic, este necesar un 
plan global de acțiune — apreciază 
cel de-al 6-lea raport anual al In
stitutului „Worldwatch", specializat 
in cercetării asupra mediului încon
jurător. In documentul dat recent 
publicității la Washington, scrie 
agenția D.P.A., organizația eviden
țiază înlănțuirea unor evenimente 
catastrofale provocate de un singur 
factor — și anume emanațiile de 
oxid de carbon in atmosferă. Aceste 
emanații, provenite din activitățile 
industriale, de la motoarele cu ex
plozie internă și din defrișările prin 
foc, constituie unul din principalii 
factori care determină reincălztrea 
climatului, constatată in ultimii ani, 
afirmă unii oameni de știință. 
Această teorie, cunoscută sub nu
mele de „efectul de seră", este to
tuși contestată de alții, subliniază 
observatorii.

Reincălzirea duce la o topire mai 
masivă a zăpezilor. Apele astfel re
zultate produc o eroziune catastro
fală a solului din zone apărate 
înainte de vegetația lor, dar defri
șate ulterior, declanșează inundații, 
așa cum a fost cazul in special in 
Bangladesh, in 1988.

Reincălzirea planetei produce, de 
asemenea, secetă, ca in cursul verii 
lui 1988. „Worldwatch" subliniază in 
acest sens că in 1987 rezervele mon
diale de cereale erau de 459 mili
oane tone, asigurînd doar 101 zile 
de consum. Se așteaptă insă ca la

începutul campaniei de recoltare 
din acest an rezervele să nu fie 
suficiente decit pentru 54 de zile. 
Cu titlu de comparație, această ci
fră este mai redusă decit cea înre
gistrată in 1973 (57 de zile de con
sum).

In prezent, subliniază „World
watch", „producția de alimente se 
situează cu mult sub necesitățile 
de consum", iar o tară ca Statele 
Unite, „grinarul" planetei, a trebuit 
să recurgă, in 1988. la stocurile sale 
record de cereale, constituite in 
anul precedent, pentru a-și onora 
angajamentele de export.

Autorii studiului recomandă o 
protecție sporită a pădurilor pla
netei și subliniază că plantarea de 
arbori pe o suprafață de 130 mili
oane de hectare in lumea a treia 
și de 40 milioane de hectare in ță
rile industrializate, insolită de o 
reducere la jumătate a ritmului de
frișărilor, „ar face să scadă ema
națiile de oxid de carbon la un. 
sfert din nivelul actual".

Defrișarea prin foc — amintește 
raportul — este răspunzătoare de 
dispersarea in atmosferă a unei 
cantități de oxid de carbon cuprinse 
între o cincime și jumătate din 
cantitățile produse de carburanții 
fosili (cărbuni și petrol). „Dacă 
amenințările privind modificările 
climatice, sărăcirea stratului de 
ozon, eroziunea solurilor, despădu
ririle nu vor fi controlate, declinul 
economic este inevitabil" — con 
chide raportul Institutului „World
watch".

Fenomene meteorologice pe globMOSCOVA 27 (Agerpres). — O 
vreme neobișnuit de călduroasă pen
tru acest anotimp se înregistrează in 
toată partea europeană a U.R.S.S., 
transmite agenția T.A.S.S. In ora
șul Riga, în cursul zilei de luni, 
mercurul termometrelor s-a ridicat 
pină W ralbareâ ;de plus 11,6 gratie 
Celsius, ),record"- absolut. La Kiev, 
s-au consemnat 16,3 grade Celsius, 
la Krasnodar — 23 de grade, valori, 
de asemenea, cu totul ieșite din co
mun pentru luna februarie. Chiar și 
la Moscova, unde de obicei în aceas
tă perioadă străzile erau acoperite 
cu zăpadă iar temperaturile urcau, in 
cel mai bun caz. vină la zero gra
de, luni s-au consemnat plus 10 gra
de Celsius.

Furtunile care Mntuie de citeva 
zile pe litoralul Franței, Spaniei și 
Portugaliei au provocat moartea a 60 
de persoane și disparttia a 35 de 
marinari, ale căror nave au naufra

giat. O serie de aeroporturi au fost 
închise traficului. De asemenea, a fost 
perturbat transportul* rutier și fero
viar. Vintul puternic a smuls arbori 
din rădăcini și acoperișuri de case, a 
avariat legăturile telegrafice și tele
fonice. Agricultura a avut, de aseme
nea. de' suferit, iar flotele de pescuit 
au fost blocate. în Franța și Portu
galia. numeroase porturi au fost închise.

ANKARA 27 (Agerpres). — Timp 
de două zile, pe litoralul vestic al 
Turciei s-a abătut un uragan puter
nic., vintul suflind cu o viteză de 
100 km pe oră. In regiunea Helibolu, 
din provincia Canakkale, o suprafață 
de 200 ha păduri a luat foc in urma 
unui scurtcircuit produs pe o linie 
de înaltă tensiune. Incendiul s-a 
tins pină in apropierea orașului . 
tanbul. Pe unele porțiuni ale strim- 
torii Bosfor și in zona Mării Mar
mara s-a întrerupt traficul maritim.

I ILE DE PRESA
e scurt

vizita in r.p.d. coreeana. La Phenian au avut loc convorbiri intre delegațiile de partid și guvernamentale ale R.P.D. Coreene și Burundi, conduse de Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, și Pierre Buyoya, președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, președintele Republicii Burundi.ÎNTREVEDERI în problema KAMPUCHIANA. La Beijing a avut loc. duminică, o intrevedere între președintele Statelor Unite ale Americii, George Bush, și prințul Norodom Sianuk. Cu acest prilej, informează agenția China Nouă, președintele S.U.A, a exprimat sprijinul tării sale oentru soluționarea problemei kampu- chiene.COOPERARE PE PLAN REGIONAL. Miniștrii economiei din țările membre ale. Comunității Economice Centroafricane (CEEAC) se vor reuni in Republica Centra- fricană in perioada 7—9 martie. Agenda reuniunii include. între altele, problema eliminării barierelor comerciale, aplicarea de tarife vamale comune și extinderea cooperării intre companiile aeriene naționale. CEEAC este formată din Burundi. Camerun. Republica Centrafricană, Congo. Ciad. Guineea Ecuatorială. Gabon, Ruanda, Sao Tome și Principe si Zair. Angola va participa în calitate de observator.ÎN CAPITALA IRLANDEI au luat sfirșit lucrările celei de-a 56-a conferințe anuale a partidului Fianna Fail, formațiune de gu- vernămînt ip această țară. Au fost dezbătute probleme privind strategia partidului pentru perioada următoarelor 12 luni. Delegații au ales noul comitet executiv al Fianna Fail, in funcția de președinte fiind reales Charles Hau- ghey, primul-ministru al Irlandei.APEL LA UNITATE ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA NEONAZIȘTILOR, tn localitatea vest.-germană Lan- gen a avut loc o demonstrație sub lozinca „Să acționăm împreună împotriva neonaziștilor". La mitingul organizat cu acest prilej, vorbitorii au condamnat intensificarea propagandei neonaziste și rasiste și

au cerut să se acționeze cu energie impotriva reinvierii. sub orice formă. a fascismului.SECRETARUL GENERAL AL O.N.U. DISTINS CU PREMIUL NEHRU. Javier Perez de Cuellar a avut luni o întilnire cu președintele Ramaswamy Venkataraman. tn cursul convorbirii care a avut loc s-a evidențiat necesitatea creșterii rolului O.N.U. in soluționarea problemelor internaționale, expri- mindu-se speranța că organizația mondială va putea să contribuie la impulsionarea dialogului dintre țările dezvoltate industrial și țările în curs de dezvoltare. Președintele Indiei a înminat secretarului genera! al O.N.U. premiul „Jawaharlal Nehru" pentru promovarea înțelegerii internaționale. Cuellar a subliniat că pentru soluționarea diferendelor dintre state, pentru întărirea păcii și securității internaționale, singura cale viabilă este dialogul politic ~ bazat pe principiile Cartei O.N.U.SONDAJ DE OPINIE ÎN ANGLIA. Sprijinul electoral al Partidului Laburist (de opoziție) din Marea Britanie a sporit sensibil în. ultima vreme, după cum reiese din sondajele de opinie publicate de presa din această țară. Astfel, în ultimele șase luni — relevă ziarul „Observer" — partidul conservator a pierdut șase procente, bucurindu-se in prezent de 41 la sută din opțiunile celor chestionați. Cota sprijinului electoral față de partidul laburist a crescut’ cu cinci procente, pentru a a- junge la 42 la sută. După cum comentează agențiile de presă, atenția insuficientă acordată de guvern sectorului asistenței medicale, inflația, majorarea ratelor dobinzi- lor și trecerea in sectorul particular a unor întreprinderi de stat stau la baza reorientării unei mari părți a electoratului britanic spre partidul laburist, aflat acum in opoziție.AMÎNAREA INTÎLNIRII LA NIVEL ÎNALT A „GRUPULUI CELOR ȘASE". Țările membre ale grupului, din care fac oarte Argentina. Grecia, India. Mexic, Tanzania și Suedia, au hotărit a- minarea intilnirii la nivel înalt programate pentru sfîrșitul lunii martie la Atena — se arată intr-un comunicat difuzat de Ministerul

Afacerilor Externe al Mexicului, citat de agenția T.A.S.S. Amina- I rea este motivată de dorința de I a se permite o studiere mai atentă a desfășurării negocierilor bi și I multilaterale în problema dezarmării.O DELEGAȚIE A PARTIDULUI I COMUNIST CHINEZ a avut oon- 1 vorbiri, la New Delhi, cu reprezentanți ai Partidului Congresului (I) din India. Au fost abordate aspecte | ale relațiilor bilaterale, alte probleme de interes reciproc. .ATAC TERORIST. Asupra 10- 'cuitorilor pașnici din orășelul mo- . zambican Changalan a fost săvîrșit un nou atac de elemente din așa- I numita „Mișcare de rezistență națională", sprijinită de rasiștii din I Africa de Sud. Ei au ucis doi locuitori. au incendiat mai multe autovehicule și au distrus aproape . 80 de case. Totodată, forțele populare ale armatei mozambicane au I reușit, in cursul operațiunilor din luna ianuarie, să scoată din luptă: I peste 120 de elemente rebele.LANSAREA „ARIANEI" AMÎ- . NATA. Din pricina grevei personalului companiei ..Thomson" * care supraveghează instalațiile e- lectronice de la cosmodromul francez Korou din Guyana Franceză, | a fost aminată pentru o dată nedeterminată lansarea celei de-a | 29-a rachete ,.Ariane". Anterior se anunțase lansarea la 28 februarie ' cu ajutorul unei rachete „Ariane" a satelitului vest-european „Me- teosat — Mop-1“.CRITICI ÎN S.U.A. GENERATE | DE REDUCEREA ALOCAȚIILOR BUGETARE PENTRU PROGRA- 1 MELE ECONOMICE ȘI SOCIALE. Președintele Comitetului' pentru probleme bugetare al Senatului I S.U.A. a criticat amendamentele și modificările la proiectul bugetului I federal pe 1990, avansate de administrație. Planul elaborat de Casa Albă — a arătat vorbitorul — presu- . pune reducerea cu 20 miliarde a I alocațiilor destinate înfăptuirii pro- ' gramelor economice și sociale.SENTINȚE ÎN PROCESUL I ATENTATORILOR ÎMPOTRIVA TRENULUI NAPOLI — MILANO. I Tribunalul din Florența a pronun- | țat sentințe impotriva a șapte persoane implicate în atentatul ■ impotriva trenului de pasageri Napoli — Milano, de la 23 decern- • brie 1984, în care 16 nersoane și-au pierdut viața, iar 266 au fost rănite. Acuzații, presupuse căpetenii mafiote, au fost condamnați la închisoare pe viață sau pe diverse . termene — alți doi fiind achitați din lipsă de probe.
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