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PENTRU REALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI
DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A ȚĂRII

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Jozef Lenart,

membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. din CehoslovaciaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, pe tovarășul Jozef Lenart, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care efectuează o vizită in țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.în acest cadru, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise un cald salut și cordiale urări din partea tovarășilor Milos Jakes, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, Gustav Husak, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace. și Ladislav Adamec, președintele guvernului, a conducerii de partid și de stat din această țară.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a transmis tovarășilor Milos Jakes, Gustav Husak și Ladislav Adamec. conducerii de partid și de stat salutul său călduros și

cele mai bune urări, iar poporului cehoslovac prosperitate și tot mai mari realizări în construcția socialistă.în timpul întrevederii a fost subliniată evoluția bună a relațiilor de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre țările și popoarele noastre, eviden- țiindu-se rolul hotărîtor al întîlniri- lor și convorbirilor la nivel înalt in dezvoltarea in continuare a acestor raporturi tradiționale. în același timp, s-au relevat posibilitățile e- xistente pentru extinderea pe mai departe a conlucrării româno-ceho- slovace pe plan politic, economic, tehnico-științific și in alte domenii de activitate.în cursul convorbirii a fost reliefată însemnătatea dezvoltării colaborării economice multilaterale în cadrul C.A.E.R., perfecționării pe baze so

cialiste a activității acestei organizații, în folosul și spre binele fiecărei țări membre, in interesul cauzei generale a socialismului și păcii, al progresului și colaborării între națiuni.Totodată, abordîndu-se unele probleme ale situației internaționale, a fost relevată necesitatea întăririi luptei împotriva pericolului . de război, pentru dezarmare și pace, a solidarității partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor progresiste care se pronunță în favoarea dezvoltării independente a popoarelor, pentru democrație, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.La primire au participat tovarășii Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Ion Sîrbu, secretar al C.C. al P.C.R.A fost prezent Jan Papp, ambasadorul Cehoslovaciei la București.
Consumurile materiale-reduse substantial 

Materiile prime - valor if icate superior!
BUCUREȘTI : Crește UMANISMUL REVOLUȚIONAR

Economisirea severă a resurselor materiale, valorificarea superioară a materiilor prime se constituie în adevărate legități ale progresului economic In fiecare țară. într-o lume în care se afirmă tot mai pregnant' cele mai noi cuceriri ale științei, tehnicii și tehnologiei moderne, într-o lume în care schimbul internațional de valori materiale a devenit o permanentă este limpede că nu poate fi indiferent nimănui cu ce consumuri se realizează fiecare produs, fiecare unitate de venit național. în esență, a realiza un produs cu consumuri materiale ce depășesc cotele atinse pe plan mondial înseamnă o risipă de resurse, înseamnă pierderi de mari dimensiuni pentru economia națională. După cum, once avans înregistrat în domeniul economisirii resurselor materiale și valorificării materiilor prime oferă șansa unui ascendent economic în confruntarea pe piața de valori materjale, în satisfacerea cerințelor economiei naționale.Dacă producția anului 1988 dintr-o mare întreprindere bucureșteană s-ar fi realizat potrivit normelor de consum din anul 1985 ar fi fost nevoie in plus de 30 mii tone metal. 8 500 MWh energie electrică și aproape 15 mii tone combustibil convențional. Calcule asemănătoare s-ar putea lesne efectua în. practic, toate unitățile economice, ceea ce ilustrează convingător saltul înregistrat, în numai cîțiva ani. de industria românească pe linia valorificării resurselor materiale. înnoirea produselor și a tehnologiilor, reducerea pierderilor, revizuirea atitudinii cu privire la utilizarea materialelor refolosibile sînt numai cîteva din principalele direcții in care s-a acționat în acest scop.Âvind în vedere rezultatele obținute in acest domeniu, ele nu pot totuși estompa neajunsurile care încă persistă în unele unități și ramuri. De pildă, în privința metalului, chiar în faza de realizare a semifabricatelor din oțel in industria metalurgică, circa 18 la sută din cantitatea totală o reprezintă pierderile tehnologice și rebuturile, cantitate care este recirculată pe ansamblul economiei fără nici o utilitate. Pe de altă parte, in unitățile de prelucrare, se mențin încă
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- EFECTUATĂ EXEMPLAR]

Timpul bun pentru semănat 
- folosit din plinDin majoritatea județelor sosesc vești care înfățișează că oamenii muncii din agricultură au trecut la semănat și la efectuarea celorlalte lucrări din campania agricolă de primăvară. Astfel, intr-un interval de numai cîteva zile, in unitățile agricole din județul Olt au fost însămin- țate 15 900 hectare. De asemenea, pină în seara zilei de 27 februarie, in județul Constanța s-au însămînțat 12 800 hectare din cele 27 000 hectare destinate culturilor din prima urgență, iar acum continuă și lucrările de pregătire a terenului pe suprafețele destinate celorlalte culturi de primăvară. In județele Teleorman. Brăila și Dolj au fost însămînțate cîte 10 000 hectare, unele unități agricole încheind semănatul mazării, borcea- gului și diferitelor legume. Și în alte județe rezultatele obținute la semănat demonstrează că specialiștii și cadrele de conducere din multe unități agricole au înțeles necesitatea ca. în condițiile climatice ale a- cestei primăveri, însămînțările și lucrările de pregătire a terenului să Înceapă mai devreme, să fie acordată cea mai mare atenție calității acestora.La organele agricole centrale se apreciază că nu peste tot s-a înțeles necesitatea de a se trece din plin, cu toate forțele la semănat, fapt demonstrat și de rezultatele de pînă acum la efectuarea lucrărilor de primăvară. Astfel, pînă in seara zilei de 27 februarie au fost însămînțate numai 15 la sută din cele 845 000 hectare destinate culturilor din prima urgență. Chiar în județele în care au fost însămînțate suprafețe mari, realizările puteau fi mult mai bune dacă s-ar fi folosit din plin timpul bun de lucru din cîmp, s-ar fi gospodărit judicios cantitățile de carburanți repartizate, fără a mai vorbi de județele în care realizările la semănat, la data amintită, erau cu mult sub posibilități.Intensificarea semănatului la culturile din prima urgență — mazăre, ovăz, plante furajere — iar apoi a sfeclei de zahăr constituie prima și cea mai importantă sarcină a mecanizatorilor, cooperatorilor, specia- 

tehnologii mari consumatoare de metal, cum este așchierea din laminate sau din semifabricate turnate în forme de pămînt. în industria energetică, randamentele obținute în unele termocentrale se situează cu 20—30 la sută sub nivelul proiectat. iar exemplele de acest gen ar putea continua. Sînt deficiente care pot și trebuie să fie eliminate prin acțiunea concertată a colectivelor <ie oameni ai muncii, a factorilor de decizie din întreprinderi, centrale și ministere.Obiectivul programatic tn acest domeniu a fost formulat cu 
• Un nesecat izvor de economisire a materialelor: 

creativitatea colectivelor de oameni ai muncii
• Tehnologiile de mare randament și eficiență - extinse 

cît mai rapid în fabricație
• Prin înfăptuirea programelor de modernizare pot și 

trebuie să se obțină sporuri mai mari de producție cu 
consumuri reduse

toată claritatea de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, care a arătat că in cincinalul viitor, pe baza aceluiași volum de materii prime și materiale, de consum energetic, este necesar să se asigure o creștere de circa 40—50 Ia sută a valorii pro- ductiei-marfă, iar in unele sectoare chiar mai mult. Este o sarcină mobilizatoare, pe deplin realizabilă, îndeosebi prin punerea In valoare a progresului tehnic și tehnologic in marea producție industrială, prin înlăturarea neajunsurilor care se mai manifestă.Un rol ce nu poate fi nicicum neglijat revine, de bună seamă, fiecărui muncitor și maistru, fiecărui om al muncii. în respectarea riguroasă a normelor de execuție stabilite, a tehnologiilor și procedeelor de lucru prescrise, astfel incit să se elimine pierderile netehnologice. rebuturile și celelalte deficiente de execuție. Totodată, o contribuție însemnată o pot avea muncitorii, tehnicienii, maiștrii, prin manifestarea plenară a spiritului lor creator. Realitatea arată că marele „secret" al rezultatelor constant foarte bune pe care le obțin unele colective constă tocmai în valorificarea nesecatului izvor de progres pe care îl reprezintă creativitatea oamenilor muncii, atent îndrumată și permanent stimulată. Cu aceasta 

liștîlor, a tuturor oamenilor muncii din agricultură. în acest sens, este necesar ca în cel mai scurt timp să se încheie aprovizionarea cu semințe a unităților agricole, iar specialiștii să-și mute centrul activităților în cîmp, unde să urmărească respectarea, punct cu punct, a prevederilor din programele zilnice de lucru. Timpul bun din această perioadă, faptul că pămîntul se lucrează ușor constituie condiții care impun ca în- sămîntarea culturilor din prima urgență să se încheie cît mai repede.O atenție mult mai mare este necesar să fie acordată lucrărilor de sezon în horticultură. Concomitent cu măsurile avînd ca scop asigurarea unor răsaduri de bună calitate — prima condiție de care depinde obținerea celor peste 1 milion tone de legume timpurii — este necesar să fie însămînțate și plantate în cîmp mazărea pentru păstăi, rădăcinoa- sele, ceapa și usturoiul. Intrucît temperaturile se mențin ridicate, trebuie să înceapă plantarea în cîmp a verzei și conopidei, a altor legume, aceasta asigurind devansarea producției. întrucît condițiile clima- tioe permit, este necesar să se treacă și la plantarea cartofilor timpurii. Specialiștii recomandă ca Ia plantare să se aplice îngrășăminte organice la cuib și să se evite pierderea colților prin rupere.însămînțarea la termenele prevăzute și pe toate suprafețele planificate a fiecărei culturi agricole, aplicarea corectă a normelor prevăzute în tehnologii presupun întărirea disciplinei în întreaga activitate desfășurată în agricultură. O mai mare atenție trebuie acordată realizării integrale a suprafețelor prevăzute a se însămînța cu fiecare cultură agricolă. Organele agricole, conducerile unităților agricole nu trebuie să admită nici o abatere de la cifrele de plan.Organele și organizațiile de partid au datoria să sprijine conducerile unităților agricole în organizarea muncii, în mobilizarea forțelor tehnice și umane, să exercite un control riguros că toate prevederile din pro- 

am ajuns deja pe tărîmul bunei organizări, care este un apanaj al conducerii fiecărei unități economice. Pentru că nu există întreprindere în care oamenii sa- nu aibă idei, soluții, propuneri de îmbunătățire a activității, numai că nu peste tot ele sînt puse în valoare așa cum s-ar cuveni, iar răspunderea pentru această stare de lucruri revine în totalitate factorilor de conducere, pornind de la președintele consiliului oamenilor muncii și directorul întreprinderii pină la membrii consiliului aleși din rîndurile muncitorilor. Se poate, așadar, afirma cu toată certitudinea că prima pîrghie pentru reducerea consumurilor materiale .și energetice este stimularea spiritului creator al colectivelor de oameni ai muncii, aplicarea rapidă în producție și extinderea celor mai eficiente soluții propuse. Modul in care este utilizată această pîrghie a progresului poate fi considerat, In același timp, o măsură a competenței conducerii întreprinderii.Trecînd de la nivelul unității la cel al centralei industriale se vor . putea observa fenomene surprinză- ' toare. Practic, nu există centrală industrială în care să nu fie cite o unitate sau două care se situează cu mult peste sau sub media celorlalte întreprinderi, atît în privința coeficientului de utilizare a materiei prime, cît și a valorii obținute pe unitatea de produs. S-ar putea crede că explicația constă numai in dotarea tehnico-materială sau structura de fabricație — inevitabil diferite intre unități. Se pierde insă din vedere, de multe ori, faptul că întreprinderile fruntașe au an de an rezuitate tot mai bune, iar cele situate la urma „plutonului" bat pasul pe loc, fără să existe modificări ale condițiilor acreditate ca fiind „obiective". în asemenea situații este limpede că diferențele apar din gradul diferit de angajare pe calea, niciodâtă comodă, a perfecționării activității, din preocuparea diferită pentru valorificarea mai bună a resurselor materiale. Or. rolul centralelor industriale este tocmai de a asigura. în toate între-
Euqen RADULESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

gramul de lucru al fiecărei unități privind desfășurarea lucrărilor de primăvară să fie îndeplinite întocmai. A însămînța la timp și de calitate constituie prima condiție de care depinde obținerea de recolte mari în acest an.

Semănatul culturilor din prima urgență la C.A.P. Viișoara, județul Constanța Foto : S. Cristian

productivitatea munciiO sarcină deosebit de Importantă, care se află permanent in centrul atenției tuturor colectivelor de oameni ai muncii din Capitală, o constituie creșterea mai accentuată a productivității muncii. Așa cum ne preciza tovarășul Mihai. Hură, instructor in cadrul consiliului municipal de control muncitoresc al activității economice și sociale, ca urmare a aplicării măsurilor tehnice și organizatorice cuprinse în programele de modernizare, și care vizează implementarea unor tehnologii noi, asimilarea de noi scule, dispozitive și verificatoare, creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului muncitor, în perioada care a trecut din acest an s-au aplicat în producție 120 măsuri noi, a căror eficiență se materializează în creșterea productivității muncii cu 4,2 la sută. Rezultate deosebite in acest domeniu au obținut colectivele din cadrul întreprinderilor „Vulcan", de utilaj chimic „Grivița roșie", de fabricare și montaj ascensoare, „Automatica". „Electro- aparataj", Filatura de lînă pieptănată și altele. (Gheorghe Io- niță).
PRAHOVA : Noi

• •a gîndirii și acțiunii secretarului său general

capacitâți de producțiePe platforma Combinatului petrochimic Brazi au fost puse în funcțiune noi capacități de producție. Este vorba de instalațiile de desulfurare gaze și recuperare sulf, izomerizare meta- xilen și separare paraxilen. După ce au trecut cu succes probele tehnologice, scurtîndu-se cu a- proape 20 de zile timpul necesar atingerii parametrilor proiectați, noile capacități au intrat din plin în regim normal de lucru. Realizate in întregime cu utilaje de producție românească, cele trei instalații vor contribui la sporirea bazei de materii prime pentru industria petrochimică și pentru alte ramuri ale economiei naționale. (Ioan Marinescu).
BARAOLT : Cărbune

peste prevederiContinuînd succesele anului trecut, colectivul de muncă de la întreprinderea minieră Că- peni din Baraolt. a incheiat primele două luni ale anului cu noi și importante succese. Așa cum ne relatează directorul întreprinderii, Arpad Boros, față de sarcinile de plan, în perioada amintită s-a extras suplimentar o cantitate de 7 500 tone lignit. în condițiile creșterii permanente a productivității muncii. indicator ce a fost depășit cu 10 procente. Printre succesele de seamă ale minerilor se numără și darea în producție a unui nou abataj, fapt ce a contribuit la obținerea unei producții-marfă suplimentare, în condițiile realizării unor însemnate economii de energie electrică și carburanți. Pentru buna funcționare a centralelor electrice de termoficare, întreprinderea minieră din bazinul carbonifer al Baraoltului se încadrează strict în graficele de livrare a cărbunelui. (Constantin Timaru).

Apariția lucrării „Umanismul revoluționar in gindirea președintelui Nicolae Ceaușescu" reprezintă un important eveniment editorial. Atit prin temele abordate, prin analiza aprofundată, cit și prin amploarea investigației, prin bogăția argumentelor ce ilustrează o trăsătură fundamentală a gindirii, a acțiunii conducătorului partidului și statului nostru, lucrarea la care ne referim trezește un interes puternic în rîndurile unor largi categorii de cititori.Editura științifică și enciclopedică a încredințat realizarea acestei lucrări, de mare importanță, unor prestigioși cercetători din domeniile științelor economice și sociale. Generozitatea tematicii abordate a prilejuit ample investigații în cuprinsul vastei opere social-poilitice a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cercetarea și relevarea aspectelor cu privire la concepția umanist-revoluțio- nară a „Doctrinei Ceaușescu" au implicat analize aprofundate ale preocupărilor președintelui României v pentru soluționarea unor complexe și dificile probleme din cele mai diverse domenii : economie, ideologie, sociologie, filozofie, drept, morală, politică externă. Lucrarea pe care o analizăm, ce pune în lumină conceptele, ideile de esență novatoare, care formează substanța politică și științifică a operei teoretice și practice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, reliefează totodată forța personalității sale multilaterale, de ginditor revoluționar și umanist, a cărui contribuție la dezvoltarea ' patrimoniului cunoașterii universale, a materialismului dialectic și istoric, a socialismului științific este deosebit de mare. în a- cest sens, atît prin ampla și aprofundata analiză a momentelor cardinale ale luptei poporului pentru eliberare socială și unitate națională, a evoluției generale a societății românești, a strategiei construcției socialismului și comunismului în țara noastră, în condițiile desfășurării procesului revoluționar mondial, prin prezentarea cu obiectivitate științifică. într-o concepție unitară, a dinamicii etapelor construcției economice și sociale în societatea românească, după eliberarea țării, din August 1944, perioadă puternic luminată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. deschizător de nouă și măreață epocă socialistă, cît și prin concepția profund umanistă, se dis
„Voi să hotărîți și să fiți uniți"Cu 40 de ani in urmă, satul românesc pășea pe tărîmul unor transformări de esență, ideea cooperativizării agriculturii cucerind treptat, pe măsura amplificării acestui complex proces revoluționar, conceput și condus de partid, masele de milioane și milioane de țărani muncitori, „țărănimea noastră a parcurs un drum lung, aproape 14 ani, pentru o intra in cooperativele agricole de producție - amintea secretarul general al partidului, qu prilejul aniversării zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revoluționare. Practic - și sînt aici tovarăși care știu - nu a fost județ unde eu să nu fi participat activ la realizarea cooperativizării agriculturii".14 ani, in cuprinsul cărora, prin forța faptelor, strategia politică a partidului în rezolvarea unei probleme, care de veacuri și veacuri a frămintat țărănimea noastră, a fost strălucit confirmată, astăzi satul românesc trăindu-și din plin viața-i înfloritoare, încărcată de certitudinile noii revoluții agrare.Rememorăm cu emoție timpul de patru decenii de !a începerea cooperativizării agriculturii. Ni se înfățișează ca un spațiu de extraordinară lucrare creativă a partidului, ideea cooperativizării rodind, în tot acest răstimp, profund și bogat. Așa și prevăzuseră comuniștii, încă de la început, încă din clipa cînd au declanșat marea dezbatere în mijlocul țărănimii, pledind pasionat pentru ideea cooperativizării.Cea mai dificilă întrebare cu cate țăranii li intîmpinau pe comuniști, în acea perioadă, era : „Și cum o să fie cînd voi intra in cooperativă, cum va fi întrebare firească, pentru că drumul era cu totul nou.Ideea cooperativizării, iz- vorind din cerința obiectivă a construirii unei e- conorpii socialiste unitare, nu putea fi impusă prin măsuri administrative ; ea trebuia să fie însușită de țărănimea muncitoare prin liber consimțămînt, pentru a putea deveni realitate; trebuia bine înțeleasă, atit de bine înțeleasă, incit să devină convingere temeinică și acțiune directă. De aceea, mareadezbatere s-a purtat, am putea spune, cu fieoare țăran în parte, vreme de multi ani. Cu răbdare, cu nesfîrșită răbdare și înțelegere. Argumentele se cereau a fi clare. Era greu, foarte greu să a- duci exemplul palpabil — acesta de-abia avea să crească, să prindă contur in anii care urmau Apoi, țărănimea trebuia convinsă să-și a- propie pămîntul într-un fel cu totul nou, sub forma proprietății obștești, 

tinge în mod deosebit Expunerea din noiembrie, prezentată în fața marelui forum al democrației socialiste din noiembrie anul trecut. în cuprinsul lucrării se subliniază : „Strălucită sinteză a gin
dirii social-politice creatoare, ex
presie a aplicării consecvente a 
principiilor socialismului științific 
la condițiile naționale si isto
rice specifice, in contextul dinamic 
al dezvoltării lumii contem
porane, Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind Stadiul actual al societății socialiste românești și perspectivele dezvoltării sale viitoare, perfecționarea conducerii economico-sociale, dezvoltarea democrației muncitorești-re- voluționare ; rolul statului și organismelor democratice. Creșterea rolului Partidului Comunist Român și activitatea ideologică, politico-edu- cativă, ridicarea nivelului de cunoaștere științifică, de cultură, a conștiinței revoluționare. Raportul de forțe și caracteristicile fundamentale ale situației internaționale 
este străbătută de ideea finalității 
umaniste, revoluționare a politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru".Lucrarea analizată acordă o deosebită însemnătate faptului că documentul programatic din noiembrie exprimă cu putere forța gîndirii noi, creatoare a marelui conducător al partidului și statului nostru, puternica sa legătură cu poporul. „Ma
gistrala Expunere — se arată — 
fundamentează concepția potrivit 
căreia dezvoltarea economico-so- 
Cială depinde nu numai de posibi
litățile și resursele materiale, ci și 
de nivelul de organizare socială, de 
asigurarea unei conduceri social-po
litice exercitate in mod creator, rea
list, științific, prin urmare, de fruc
tificarea maximă, umanistă a prin
cipiului revoluționar al făuririi so
cialismului cu poporul și pentru po
por".Lucrarea relevă adevărul că în condițiile edificării socialismului, îndeosebi în actuala etapă. într-un moment în care întreaga noastră societate trece printr-un proces atotcuprinzător de modernizare și perfecționare. conștiința — definită de tovarășul Nicolae Ceaușescu „adevărată forță motrice a înaintării întregului nostru popor pe calea socialismului și comunismului" — este cuprinsă și ea în acest continuu proces transformator, de esență revoluționară.

restructurîndu-și astfel radical întreaga viziune asupra vieții, asupra întregii sale activități, optând pentru orizonturile vaste, înnoitoare ale civilizației socialiste. In a- cest sens, una din principalele linii de conduită a partidului a fost să nu se forțeze ritmul cooperativizării, să se lase timp convingerii să prindă rădăcină puternică. Ne spunea, într-o trecută convorbire, tovarășul Tudor Dănacu, președintele cooperativei agricole de producție din Cezieni, județul Olt, referindu-se la aoele momente de început :— Țărănimea trebuia obișnuită, în primul rînd, cu ideea lucrării pămîn- tului în comun, trebuia astfel convinsă că numai în acest fel se putea pune în practică lucrarea mecanizată a ogoarelor și numai așa se puteau aplica, unitar, ime- todo agrotehnice înaintate pentru obținerea unor producții mult mai mari, capabile să le aducă bunăstarea în casă și nouă demnitate, ca oameni liberi și stăpini pe destinul lor. De aceea, gîn- dindu-mă la acea perioadă. îmi dau seama cît

de justă a fost orientarea partidului nostru de a pdrni în aoeastă acțiune revoluționară de la formele simple de cooperare în producția agricolă. întovărășirile, socotesc eu. au constituit o adevărată școală de educare, de obișnuire a țăranului cu munca în comun și au ușurat mult trecerea în masă a țărănimii in cooperative.Partidul a susținut a- tunci, in anii care au urmat lui 1949, la sate, o muncă uriașă de convingere, așa cum spuneam. o muncă tenaoe, netezind, cu argumentele vieții, acest drunf al înțelegerii, al fundamentalei opțiuni pentru o viață nouă. în toată a- ceastă perioadă. îndeplinind munci de înaltă răspundere în conducerea partidului și a statului, mereu s-a . aflat printre țărani omul care din fragedă tinerețe și-a închinat viata ^naltului ideal de înfăptuire 'a societății socialiste și comuniste, tovarășul Nicolae Ceaușescu.întotdeauna s-a aflat a- colo unde a fost mai greu, unde se cerea o mai înțeleaptă apreciere a situațiilor, o vorbă mai

Desigur, omul se transformă în muncă. în activitatea menită să a- sigure progresul patriei. Relația om — muncă — progres este fundamentală pentru întreaga operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și, de aceea, autorii lucrării îi acordă atenția cuvenită. _ Este deosebit de semnificativă, în acest sens, aprecierea potrivit căreia umanismul revoluționar, așa cum este gîndit de partidul nostru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, concepe afirmarea și dezvoltarea plenară a personalității umane nu izolat, ci în cadrul ansamblului societății, promovînd principiul rațional și generos potrivit căruia fericirea personală nu se poate realiza încâlcind dreptul la fericire al altora, ci numai în cadrul înfăptuirii fericirii generale a poporului, a umanității. Pentru că bunăstarea materială și spirituală a fiecăruia, adevărata libertate nu se pot realiza și afirma decît în cadrul bunăstării generale, al libertății și independenței întregului popor. în acest sens se arată : „S-a cristalizat 
astfel, începind cu Congresul al IX- 
lea al partidului, o concepție nouă, 
revoluționară asupra locului și ro
lului omului in societate, .asupra 
modului in care acțiunea individuală 
și colectivă se inserează in țesătura 
istorică a construirii noii societăți, 
socialiste, construcție deliberată, 
imperiu al manifestării tot mai de
pline a libertății umane. Modelat de 
istorie, căci omul nu se naște și nu 
se dezvoltă ca o subiectivitate pură, 
in afara unei determinări istorice și 
gociale, la rindul său, omul mode
lează istoria. El o poate face insă 
numai prin cunoașterea legităților 
de dezvoltare ale naturii și societă
ții și, pe baza acestei cunoașteri, 
prin acțiunea sa conștientă mate
rializată în practica de producție, 
prin crearea unor noi raporturi so
ciale și a unor noi valori materiale 
și spirituale. Acționînd, prin muncă, 
asupra naturii și societății, se trans
formă pe el însuși".Din această perspectivă, autorii lucrării ilustrează pe larg concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu despre umanismul revoluționar, care implică acțhinea revoluționară și exigența revoluționară. Adevăratul umanism se manifestă în muncă. Și
_____________ Adrian VASILESCU 
(Continuare în pag. a IV-a)

caldă, o mat directă cale de comunicare sufletească, o putere sigură de convingere. Acolo unde își făcea dînsul apariția țăranii îl înconjurau, îl ascultau cu încredere, îndoielile — au fost destule, de ce nu am spune-o ? — sau stările de încordare se risipeau. Foarte mulțl dintre țăranii sau activiștii mal vîrstnici își amintesc, istorisesc momente emoționante în care, prin venirea tovarășului Nicolae Ceaușescu în mijlocul lor, „calea înțelegerii s-a dezlegat". Iar de acolo vorba se ducea din sat în sat... Ne povestea, cu cîțiva ani în urmă, Gheorghe Oprean, fost secretar al fostului comitet raional de partid Sa- lonta, din județul Bihor:— îmi aduc aminte că, odată, în 1954, mă aflam într-o comună, la Ciume- ghiu. Stăteam de vorbă cu țăranii. Și, deodată, vin doi tovarăși pe care nu-i văzusem, nu-i cunoșteam. Stau și ei de vorbă cu țăranii, mă ascultă și pe
Dionisle SIN CAN
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RĂSPUNDEREA INDIVIDUALĂ Șl COLECTIVĂ

- LA NIVELUL INTERESELOR ÎNTREGII SOCIETĂȚI

CHIPUL COMUNISTULUI IN OGLINDA FAPTELOR
Tezele din aprilie și Expunerea din noiembrie 1988 ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pun un accent deosebit pe creșterea răspunderii organelor de partid și de stat de la toate nivelurile „in raport cu rolul și atribuțiunile pe care le au in societatea noastră", pe „răspunderile mari ale organismelor democrației muncitorești-revoluționare", subliniind, totodată, și cerința „creșterii răspunderii personale a fiecărui activist de partid și de stat". In acest context este puternic afirmată necesitatea împletirii juste, dialectice a rolului conducător al partidului cu creșterea răspunderii și a rolului organelor de stat și organismelor democratice, al maselor populare, precum și a răspunderii colective cu cea individuală, ca două laturi aflate intr-o strinsă relație de intercondi- ționare.Cum funcționează acest mecanism al răspunderii, cum se materializează in activitatea organelor și organizațiilor de partid, in munca și viața de fiecare zi a comuniștilor ? — aceasta este tema investigației noastre in județul maramureș.EFICIENȚA ACȚIUNILOR DEPINDE DE CONTRIBUȚIA FIECĂRUIA. Mina Baia Sprie are, in ceea ce privește realizările in producție, un „palmares" de-a dreptul impresionant : locul I pe țară și „Ordinul Muncii" clasa I in anii *85—’88—’87 și rezultate foarte bune in bilanțul pe ’88. De pe o astfel de „platformă", în acest an Baia Sprie a lansat chemarea la întrecere către toate unitățile miniere de extracție și preparare a minereului, chemare pe care o onorează, încă din primele luni, cu rezultate deosebite. Cele 23 de organizații de partid de la mină mobilizează colectivele pentru extinderea unor metode Înaintate (cum ar fi „perforarea in evantai"), pentru modernizarea producției și a muncii...— ...Și totuși realizările ar putea fi mult mai bune dacă la toate nivelurile muncii de partid din mina noastră ar funcționa mai bine mecanismul răspunderii, ne spune loan Roman, secretar al comitetului de partid.De altfel. în scopul îmbunătățirii stilului și a metodelor de muncă, al întăririi răspunderii, comitetul de partid a întreprins recent un sondaj cu tema: „Cum se cunosc si se inde- plinesc sarcinile și hotăririle și cum se îmbină răspunderea colectivă și cea personală în asigurarea rolului conducător al organizațiilor de partid". Concluzia ? Rezultatele diferite în muncă se datoresc unor modalități diferite de acțiune și de asumare a răspunderii. Astfel, in vădit contrast cu majoritatea cadrelor de partid de la mină, unii secretari de organizații de partid, cum ar fi maistrul miner Clavrilă Pop (organizația de bază sector 4, schimbul C.l sau maistrul miner Borkoczi Zol- tăn (organizația de bază sector 3, schimbul B) nu urmăresc sistematic îndeplinirea hotăririlor comitetului de partid și ale adunărilor generale, așteptind să fie „trași de minecâ" în preajma unor termene scadente și venind cu tot felul de „justificări". In cazurile respective se mai în- timplă incă un lucru ciudat. Cind e vorba de activitate, cei in cauză nu antrenează membrii birourilor organizațiilor de bază, adoptind un ineficient stil de muncă „de unul singur". Cind e vorba de răspundere, aduc in față argumentele „muncii colective"

sau „biroul nu a făcut șl nu a dres...". Desigur, ambele ipostaze sint incompatibile cu un stil de muncă eficient, revoluționar, făcînd. de altminteri, obiectul unor severe critici in comitetul de partid.Așa cum cu îndreptățire se subliniază in ideile și orientările secretarului general al partidului, răspunderea colectivă a organelor de conducere nu înlocuiește și nu poate Înlocui răspunderea individuală, ambele laturi trebuind să se îmbine in- tr-un raport dialectic, armonios. Este, totodată, de la sine înțeles că răspunderea este unitară și deplină atit în inițiativele și acțiunile r „pe cont propriu", cit și in hotăririle și activitățile colective. Ea este cu atit mai mare și antrenează urmări cu atit mai importante cu cit sint mai însemnate atribuțiile încredințate de societate unei persoane sau unui colectiv.Corelația atribuții-răspunderi este pusă in evidentă in discuția cu ing. Cornelia Măriut, membru al biroului

legătură cu masele — înfăptuirea lor, ducind in ultimă instanță la îmbunătățirea calității actului de conducere. Reglindu-se in acest fel mecanismul răspunderii, se materializează in viață cerința formulată de secretarul general al partidului de a se perfecționa activitatea organismelor democratice, incepînd cu adunările generale ale proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor, cu consiliile oamenilor muncii, pentru a se asigura „dezbaterea largă ă problemelor, stabilirea măsurilor in vederea realizării in viață a tuturor programelor și hotăririlor".A INTERVENI LA TIMP ÎNSEAMNĂ A ASIGURA UN CLIMAT PRIELNIC PERFORMANȚEI PROFESIONALE. La consiliul unic agroindustrial Ulmeni, organizatorul de partid Vasile Moraru pune față in față citeva rezultate cu totul deosebite : la Mireșul Mare au fost obținute anul trecut la cereale producții cu peste 1 000 kg la hectar mai mari
în județul Maramureș

comitetului județean de partid, director al întreprinderii textile „Maramureș". Ni se relatează că, la un moment dat, in această unitate, șefii unor secții, ateliere și formații de lucru au adoptat „cu de la sine putere" niște măsuri care duceau la diferențieri nejustificate privind orele suplimentare și stimulentele pentru export, de natură să nemulțumească colectivele de oameni ai muncii. Comitetul de partid a acționat energic, cu răspundere, sesizind și stăvilind actele voluntariste, iar consiliul oamenilor muncii a infirmat măsurile luate, adoptind altele care să corespundă întru totul prevederilor legale, eticii noastre socialiste. Modul de rezolvare a situației create pune în evidență eficiența funcționării organismelor democrației muncitorești-revoluționare. inclusiv in privința corelării, in spiritul principiilor autoconducerii, a relației atribuție-răspundere.In aceeași ordine de idei am reținut și preocuparea comitetului de partid de la marea întreprindere textilă maramureșeană de a întări . răspunderea individuală și a spori contribuția efectivă a celor care fac parte din diferite foruri de conducere colectivă. „Nu puteam tolera — ne relevă maistrul Margareta Pol- baci, secretar al comitetului de partid — situația ca unele muncitoare precum Elisabeta Buș, Carmen- Andreica sau Rodica JMic.l&US..;lnvsș-1/1 Mureșan, . . .tite de colectivele din care fac parte munal.de partid, ne relatează un cai cu răspunderea p... prezenta in C.CLM.’. perficialitate această responsabilitate, neparticipînd activ la dezbateri, la adoptarea deciziilor, netransmițind . in formațiile de muncă cele hotărî te , în vederea declanșării unor acțiuni susținute". Ni se relevă că măsurile luate în aceste cazuri au avut, în primul rind. un caracter formați v- educativ. întărirea răspunderii personale. a spiritului de inițiativă și de participare ale celor care compun forul de conducere colectivă sporește competența deciziilor și acțiunilor stabilite, determină — printr-o bună

tul că forul de conducere colectivă i-a incredințat răspunderea funcției de brigadier. Și asta pentru a-i respecta hotăririle. și nu pentru a le incălca ! In mod firesc, sancțiunea dată de comitetul de partid, pentru nerespectarea îndatoririlor de comunist, a fost urmată de sancțiunea forului de conducere colectivă, care l-a schimbat din funcție.In Maramureș am intilnit situații asemănătoare și la alte niveluri. Astfel, întreaga conducere a întreprinderii de exploatare a pajiștilor a primit sancțiuni de partid și a fost schimbată pentru nerespectarea programelor, efectuarea de mintuială a unor lucrări și încercările de dezinformare cu privire la îndeplinirea hotăririlor și a sarcinilor stabilite. Societatea nu poate fi nepăsătoare față de felul in care se exercită răspunderea individuală și cea colectivă, ea acționează pentru promovarea intereselor generale. „Comuniștii, cadrele de partid — subliniază cu pregnantă tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în Expunerea din noiembrie 1988 — răspund pentru activitatea lor din toate domeniile in fața organelor și organizațiilor de partid, dar, totodată, ei răspund și in fața organelor din care fac parte, și, in același timp, poartă întreaga lui !“.Atunci duală și respunzător pentru promovarea intereselor generale, urmările decurg firesc, imbrăcind. uneori, forma retragerii încrederii acordate. Eficiența unui asemenea mod de acțiune este ilustrată și de următorul fapt. Cu citva timp in urmă, principalele cadre de conducere de la marele Combinat de prelucrare a lemnului din Sighetu Marmației au fost înlocuite pentru un stil de muncă defectuos, concretizat in neîndeplinirea repetată a sarcinilor de producție, a propriilor măsuri și angajamente. Noile cadre de conducere, promovind un spirit de lucru partinic, revoluționar, un stil de muncă dinamic, operativ, concret, au determinat schimbarea radicală a situației. Pentru prima dată, după un lung șir de ani, combinatul și-a îndeplinit sarcinile de producție pe 1988 și a luat un „start bun" in acest an.în încheierea investigației noastre în Maramureș, tovarășul Mihai Ni- culiță. secretar al comitetului județean de partid.amplu program de măsuri politico- organizatorice pentru întărirea răspunderii personale și colective in vederea îndeplinirii programelor și a planului in profil teritorial. Reținem, in mod deosebit, acțiunile de îndrumare. sprijin și control complex, întreprinse cu ajutorul activului de partid în toate domeniile, într-un

răspundere in fața poporu-cînd răspunderea indivi- colectivă nu acționează co-decît la vecinii de la Sălsig sau Lucăcești. Păminturile, așezate in lunca Someșului, sint la fel de bune, ploile au căzut in cantități egale, să- mința a fost aceeași. Ce a determinat atunci diferențele înregistrate 1a cintar ? Fără îndoială, felul cu totul diferit de a munci, de a-și îndeplini răspunderile individuale de către ing. Andrei Băican de la Mireșul Mare, pe de o parte, și ing. Petru Știrbu și loan Cristian, din celelalte două unități, pe de altă parte. Pină unde poate merge lipsa de răspundere reiese și din următorul fapt : ing. loan Bardoț, din același C.U.A.S.C., a acceptat ca, sub ochii săi, la insămințări griul să rămînă ne jumătate afară pe o suprafață de 5 hectare. Desigur, i s-a imputat lucrarea și a fost sancționat de adunarea generală de partid, dar paguba nu se reduce doar la refacerea unei tnsămînțări. E vorba de timp irosit și de mijloace materiale imobilizate inutil, și de sămință. si mai ales, de neexecutarea lucrării Ia timpul optim. Toate acestea puteau fi evitate dacă mecanizatorii care au lucrat și inginerul, care avea îndatorirea expresă să asigure calitatea insămtnță- rîi, acționau cu răspunderea cuvenită. Reacția negativă, declanșată in lanț, nu s-ar mai fi produs. Mecanismul răspunderii ar fi stăvilit mecanismul din... lanțul slăbiciunilor. t______ ___ ________ ___ _________în cotnuna Satu Lung. Iulian» număr sporit de unități și localități,secretarul comitetului cO precum și preocupările de a se asigura o înaltă eficiență prevederii statutare privind prezentarea raportului comunist. de către toți membrii de partid, de către toate cadrele și mai cu seamă de către cele cărora partidul și societatea le-au încredințat munci de răspundere. O atenție deosebită este acordată, totodată, activității politico-ideologice și forma- tiv-educative. în scopul înlăturării unor mentalități și atitudini invechi- te, anactamice, al ridicării răspunderii individuale și colective la nivelul intereselor întregii societăți.
Gh. ATANASIU 
Gh. PARJA

MWanlfc.de, a Je .qț.-,,^, cti toțul ieșit din co.mițn, Afiționincj, .M.. . să^ trateze cu isU-r ’ . nici .mai mult nici mai f>uphj împotriva hotăririi adunării generale a C.A.P.. brigadierul loan Sălăjan de la Priboiești oprea „pe cont propriu" pe cei din brigadă să efectueze un anumit număr de zile-muncă in legumicultura, la asociația de stat și cooperatistă. „Păi, adunarea generală a hotârit..." incercau să spună oamenii din brigadă. „Pentru voi, eu sint adunarea generală !“ — le răspundea el, pierzindu-și cu totul simțul măsurii și al răspunderii. Privind situația in oglinda faptelor, reiese că loan Sălăjan a ignorat nepermis fap-

ne înfățișează un

UN BUN DE PREȚ AL VIEȚII, AL ACTIVITĂȚII ECONOMICOSOCIALE

Așa cum este bine cunoscut, apa— parte integrantă a avuției naționale, bunul de preț ce condiționează însăși viața — nu este nelimitată! Buna sa gospodărire, economisirea severă, utilizarea rațională constituie o stringență a zilelor noastre ce trebuie să inriurească comportamentul și conștiința civică a tuturor, a fiecăruia dintre noi.Existența apei atit de la indemină, obținerea ei atit de facilă, prin simpla răsucire a robinetului, determină însă pe mulți, din păcate, să uite sau să ignore cu ce eforturi, cu cite cheltuieli se obține, in realitate, apa potabilă, apa cristalină ca de la izvor. Care, de fapt, nu provine de la izvor decit in puține situații; in cea mai mare parte a cazurilor ea este preluată din riuri sau adusă la suprafață din adincuri, filtrată și tratată prin procedee costisitoare și abia după aceea pompată și repom- pată cu nu mai puține consumuri de energie și cheltuieli spre casele noastre, spre unitățile economice. Așadar, asigurarea apei înseamnă energie electrică, substanțe biologice și chimice destinate purificării, instalații și conducte pe sute și mii de kilometri, eforturile a nenumărați oameni oare muncesc și veghează zi și noapte ca apa să asigure satisfacerea nevoilor noastre, ale fiecăruia. Dincolo de aceste elemente ce se pot cuantifica și calcula cu precizie, apa rămine insă inestimabilă. în absența ei viața este imposibilă. în întreaga lume această relație apă- viață se formulează deja în termenii unui semnal de alarmă, de care toți locuitorii planetei trebuie să fie deplin conștienți. In numeroase țări de pe glob preocupările determinate de creșterea consumurilor și diminuarea surselor de apă sînt la ordinea zilei.In țara noastră, rezervele de apă— fără a fi nelimitate, ca oriunde în lume, de altfel — asigură in mod îndestulător nevoile populației, agriculturii și industriei, dat fiind măsurile luate an de an, infăptuirea consecventă a prevederilor Programului național de amenajare a bazinelor hidrograf ice, a marilor lucrări de investiții ce s-au realizat și se realizează în Capitală și in toate județele țării. Ca urmare, așa cum se știe, in prezent, țara noastră se află intre primele țări ale lumii in privința consumului de apă pe locuitor.Toate aceste Însemnate eforturi materiale și financiare pentru asigurarea apei populației, proceselor industriale. irigării nu exclud, ci, dimpotrivă, impun necesitatea folosirii raționale a apei, exploatării și valo

rificării ei conform normelor existente, legislației cuprinzătoare, clare, ce reglementează acest domeniu. Acest lucru este cu atit mai necesar in ultimele luni, cu un regim scăzut de precipitații, ceea ce a condus la scăderea debitelor riurilor. Astfel, conform datelor ce ne-au fost furnizate de Consiliul Național al Apelor, in luna ianuarie precipitațiile au fost de 10—25 de litri pe metru pătrat, iar în unele județe

jența, „mica" neglijență, materializată intr-un robinet care lasă să se prelingă la nesflrșit un firicel de apă datorită unei defecțiuni minore. Studii întreprinse în mai multe orașe au concluzionat că în circa 10—15 la sută din apartamente există asemenea neglijențe cu pierderi zilnice de citeva zeci sau sute de litri de apă. Enorm ! Un adevărat rîu al risipei ce poate fi stopat atit de lesne de fiecare dintre noi. prin mai multă
AP A — 

mai bine gospodărită, 
mai rațional utilizată!

chiar mai mici față de o medie normală pentru această perioadă de 20—55 de litri pe metru pătrat. In mare, valorile respective s-au menținut și in luna februarie.Este de la sine înțeles că această situație impune o și mai severă economisire a tuturor resurselor de apă, o preocupare susținută, concertată, in primul rind din partea consiliilor populare, a factorilor și unităților cu atribuții și răspunderi în privința mai bunei gospodăriri a apei, utilizării raționale și eliminării oricărei căi de risipă. Or, din păcate, așa cum ziarul nostru a consemnat în repetate rlnduri, cum au stabilit cu precizie diverse foruri și unități prin sondaje și studii, apa continuă să fie folosită in multe locuri fără grija și chibzuință necesare și, nu in puține cazuri, în mod de-a dreptul iresponsabil. Cauza principală : nerespectarea normelor existente, încălcarea lor sistematică pe întregul traseu, în primul rind de către consumatori și, nu o dată, de către unitățile de exploatare. Cauzele sint numeroase. la fel cei răspunzători — incepînd cu consumatori industriali care abuzează de consumul de apă potabilă și sfirșind cu unitățile producătoare de armături și alte piese de schimb pentru instalații și robi- neți, care fabrică asemenea repere in cantități insuficiente.Dar cea mai mare risipă de apă continuă să aibă drept cauză negli

atenție, prin mai mult spirit gospodăresc. La aceasta se adaugă, bineînțeles, folosirea abuzivă, comportamentul consumatorist, favorizat și de faptul că apa nu este contorizată in toate cazurile pe fiecare consumator în parte. Trebuie însă înțeles că a- cest consum nejustificat și aparent „nenormat" are efect de bumerang, fiind principala cauză a reducerii debitelor in rețea.O risipă mare este determinată de înseși întreprinderile de furnizare a apei, cărora le revine și sarcina remedierii celor mai multe dintre defecțiunile accidentale. în unele mu

nicipii și orașe, apar zilnic zeci de a- semenea defecțiuni în rețeaua de distribuție a apei, aproape tot atitea șuvoaie ale risipei. Căci, trebuie spus, realitatea, nenumăratele sesizări ale cetățenilor demonstrează că nu de fiecare dată se intervine cu maximă promptitudine, că trec zile in șir pină cind defecțiunile sint înlăturate. Nu este in nici un fel admisibilă o asemenea atitudine de delăsare în gospodărirea apei, de utilizare a ei fără discernămint. Aceleași imperative trebuie să guverneze și conduita consumatorilor «industriali, care, totodată, trebuie să diminueze la strictul necesar consumul de apă potabilă creindu-și propriile resurse, utilizînd în proporții mult mai mari — conform normelor aprobate — apa industrială. Apa folosită trebuie recir- culată la maximum, iar apa ce revine în rîu nu trebuie să fie poluată. pentru a putea fi folosită in aval fără cheltuieli suplimentare.Consiliile populare, unitățile de gospodărire, de exploatare și distribuție a apei, inspecțiile specializate și celelalte organe de control, asociațiile de locatari trebuie să-și Îndeplinească în mod strict atribuțiile prevăzute de lege, să nu tolereze în nici un fel risipa, să inchidă toate „supapele" lipsei de responsabilitate în utilizarea apei.Absența precipitațiilor, clima uscată din ultimele luni determină ca a- ceste imperative să se pună cu și mai multă acuitate. Iar economisirea apei, folosirea ei rațională, responsabilă trebuie să fie, să devină o preocupare permanentă a fiecărui cetățean, acasă sau la locul de muncă. Pentru că apa este un bun vital al nostru, al tuturor. Al vieții.
Ion MARIN

BISTRIȚA-NÂSĂUD : Noi apartamente
pentru oamenii munciiDe la Congresul al IX-lea al partidului și pină acum. în județul Bistrița-Năsăud s-au construit peste 38 000 apartamente. Numai in actualul cincinal au fost date in folosință mai bine de 2 900 de locuințe. Acestui bilanț oamenii muncii din cadrul întreprinderii de antrepriză construcții-montaj Bistrița ii adaugă noi Împliniri prin ritmul alert in care lucrează la noi ansambluri de locuințe. Cel mai nou ansamblu aflat in lucru și care poartă numele .,Mihai Emi- nescu" a primit primii locatari in-

tr-un bloc modern. In diferite faze de construcție se află alte 4 blocuri de locuințe. Sub aceleași Însemne ale frumosului, utilului și trăinicie! se află in faza lucrărilor de finisaj noi blocuri în ansamblurile „Crinilor" și „Independen- ței-Sud". Dar nu numai în orașul de reședință a județului se construiește în momentul de față, ci și in celelalte localități. In acest an vor fi predate „la cheie" oamenilor muncii 1 150 apartamente. (Gheorghe Crișan).

ELOCVENȚI ILUSTRARE A POLITICII PROFUND DMANISTE

A PARTIDULUI DE CREȘTERE A BUNĂSTĂRII PGPDRULUI

Incepînd de azi, 1 martie;
Generalizarea majorării retribuțiilor 

în industria minierăIn conformitate cu prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 208/1988. incepind de azi, 1 martie, se trece la aplicarea etapei a III-a'de majorare a retribuțiilor tarifare mai mari de 2 250 lei lunar. De această majorare,»eșalonată pe ramuri și domenii de activitate pină la 1 august a.c., urmează să beneficieze peste 3.4 milioane de oameni ai muncii, astfel incit, incepind din luna august 1889, întregul personal muncitor din economie va primi retribuții majorate.Primii care beneficiază de majorarea retribuțiilor în cadrul etapei a IlI-a sint oamenii muncii din industria minieră, ca semn al prețuirii de care se bucură puternicul detașament de mineri ai țării, ca o recunoaștere a rolului deosebit de important pe care ei îl au în asigurarea bazei energetice și de materii prime a economiei naționale. In legătură cu modul de aplicare a majorării retribuțiilor în industria minieră, am solicitat amănunte tovarășului Ion Mitrea, director in Ministerul Minelor.— Bucurîndu-se de înalta apreciere și grija deosebită ale partidului și «tatului, ale intregii societăți, minerii sint încadrați pe rețele tarifare cu niveluri superioare — ne-a spus la inceput Interlocutorul. De altfel, majoritatea minerilor care lucrează în subteran și în marile cariere sint retribuiți pe rețelele tarifare situate pe primele locuri in cadrul ierarhizării prevăzute de Legea retribuirii. Avind in vedere tocmai nivelul ridicat al retribuțiilor din această ramură industrială, practic, cea mai mare parte a minerilor vor beneficia de majorarea retribuțiilor acum, in cadrul etapei a IlI-a, numărul lor ridicindu-se la peste 160 000. Prin aceasta, industria minieră devine primul sector in care se generalizează majorarea retribuțiilor Întregului personal muncitor. Desigur, majorările se vor acorda diferențiat, pe niveluri de retribuire, categorii și trepte de încadrare, muncitorilor. maiștrilor, personalului tehnic, economic, de altă specialitate și administrativ din industria minieră.
— Cum se vor majora retribuțiile 

muncitorilor ?— Muncitorii calificați retribuiți pa rețeaua tarifară „Mine subteran, nivelul A“, ale căror retribuții sint cuprinse intre 2 318—4 941 lei, corespunzător categoriei 1, bază — specialist. treapta II, vor primi Incepind de azi retribuții majorate cuprinse intre 2 745—5 453 lei lunar. Muncitorilor calificați retribuiți pe rețeaua tarifară „Mine subteran, nivelul B“, cu retribuții cuprinse între 2 281—4 599 lei, corespunzător categoriei 1, treapta II — specialist, treapta II. Ii se majorează retribuțiile la 2 708—5 112 lei lunar. Pentru muncitorii calificați retribuiți pe rețeaua tarifară .'.Mine subteran, nivelul C“, retribuțiile tarifare se majorează de la 2 306—4 185 lei la 2 733— 4 860 lei lunar, corespunzător categoriei 2. bază — specialist, treapta II.

Muncitorii calificați retribuit! pe rețelele tarifare „Mine suprafață", ale căror retribuții sint cuprinse intre2 258—3 255 lei. diferențiate în funcție de nivelul rețelei tarifare (A, B, sau C), pe categorii și trepte de încadrare, vor primi incepind de azi retribuții majorate cuprinse intre 2 678 —3 685 lei lunar. In sfîrșit. muncitorii calificați retribuiți pe rețeaua tarifară „Exploatări la zi de cărbune și minereuri cu utilaje grele", cu retribuții cuprinse intre 2 258—4 262 lei, corespunzător categoriei 1, treapta I — specialist, treapta II, vor primi noile retribuții tarifare majorate cuprinse între 2 688—4 731 lei lunar. Pentru muncitorii calificați din industria minieră cu retribuții tarifare mai mari de 2 250 lei ltaar. care sînt retribuiți pe alte rețele tarifare decit cele specifice acestui domeniu de activitate, se acordă incepînd de azi retribuțiile majorate prevăzute in Decretul Consiliului de Stat nr. 206/1988 pentru rețelele tarifare pe care aceștia sint încadrați.
— Care vor fi noile retribuții ma

jorate ale maiștrilor din industria 
minieră ?— Pentru maiștri, maiștri principali și maiștri principali specialiști retribuiți pe rețelele tarifara „Mine subteran", nivelurile A. B și C, retribuțiile tarifare se majorează de la3 060—5 130 lei Ia 3 465—5 480 lei lunar, în funcție de clasa de retribuire. Retribuțiile tarifare ale maiștrilor din exploatările la zi de cărbune șî.minereuri cu utilaje grele cresc de la 2 920—4 230 lei la 3 325—4 620 lei lunar. Maiștri, maiștri principali și maiștri principali specialiști retribuiți pe rețelele tarifare „Mine suprafață". nivelurile A. B și C. beneficiază de majorarea retribuțiilor tarifare, in funcție de clasa de retribuire, de la actualul nivel cuprins intre 2 355— 3 680 lei la noul nivel cuprins intre 2 760—4 095 lei lunar.

— Cum se vor majora retribuțiile 
de peste 2 250 lei ale personalului

tehnic, economic, de altă specialitate 
și administrativ din industria mi
nieră 2— Creșterile sint diferențiate pe funcții, clase de retribuire și grupe de ramuri. Astfel, retribuțiile tarifare ale tehnicienilor, grupa I subteran, se majorează de la 2 425—4 230 lei la 2 810—4 560 lei lunar, iar ale celor din grupa I suprafață de la 2 290—3 680 lei la 2 680—4 050 lei lunar. Retribuțiile de peste 2 250 lei ale planificatorilor, contabililor, statisticienilor și merceologilor se majorează de la 2 290—2 800 lei la 2 680—3 175 lei lunar. Retribuțiile subinginerilor, grupa I subteran, se majorează de la 3 360—5 130 lei la 3 720—5 360 lei lunar, iar ale celor din grupa I suprafață de la 2 920—4 440 lei la 3 290—4 740 lei lunar. Pentru economiști creșterile sint de la 2 800—4 440 lei la 3 175—4 740 lei lunar, pentru ingineri, grupa I subteran, de la 3 880 —5 610 lei la 4 050—5 880 lei lunar, iar pentru inginerii din grupa I suprafață de la 3 060—4 900 lei la 3 420— 5 120 lei lunar.Fac precizarea că muncitorii, maiștrii și personalul T.E.S.A. din industria minieră, oare primesc incepind de la 1 martie retribuții tarifare majorate, vor beneficia de venituri sporite și prin majorarea părții variabile a retribuției, anume prin creșterea a- daosului de acord, a sporului de vechime și a celorlalte adaosuri la retribuție, care se calculează in funcție de noile retribuții majorate, prin mărirea — de la 4 la sută la 4,5 la sută din fondul de retribuire planificat — a cotelor de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, precum șl prin creșterea fondurilor de premiere. De asemenea, menționez că noile retribuții majorate, care cuprind și compensațiile pentru produse alimentare, energie termică, gaze naturale și alți combustibili, ce se acordau pină acum în afara retribuției tarifare tn baza decretelor Consiliului de Stat nr. 46 și 240 din 1982, măresc baza de calcul pentru toate drepturile ce t acordă in funcție de retribuțiile tarifare, Inclusiv drepturile de pensie. Ca și majorările din etapele precedente, nici cele de acum nu afectează drepturile de alocație de stat pentru copii, nivelul chiriilor, iar pină la 31 august a.c. nîd contribuția lunară a părinților pentru copiii din creșe și grădinițe.

Mihai IONESCU

Puternic îndemn de a munci mai spornic,După ce în primele două etape au beneficiat de majorarea retribuției minerii mai tineri, cu retribuții de pină la 2 250 lei lunar, acum, de la l martie, se generalizează măsura de majorare a retribuțiilor in Întreaga industrie minieră. Aceasta demonstrează din nou, cu puterea de netăgăduit a faptelor, grija deosebită ce o poartă conducerea partidului și statului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, minerul de onoare al tării, ridicării continue a nivelului de trai al detașamentului muncitoresc al minerilor.Pentru cea mai mare parte dintre ortacii mei. care vor primi retribuții majorate incepind din a- ceastă lună, creșterea veniturilor va fi de mai multe sute de lei. In ce mă privește, sporul la retri

buție va fi de circa 500 lei. la care se va adăuga si creșterea părții variabile a retribuției, ceea ce înseamnă că voi avea un ciștig lunar net de 5 745, Dacă adaug la cîștigul meu faptul că, împreună cu soția și cei doi copii, dispunem de un apartament modern, confortabil, aflat în Brad, oraș cu veche tradiție, care s-a transformat radical în glorioasa „Epocă Nicolae Ceaușescu". pot ilustra mai bine condițiile bune de viată de care ne bucurăm noi, cei ce muncim și trăim in această parte a țării.Doresc să subliniez, de asemenea, că lucrez ca miner intr-unui din sectoarele fruntașe ale întreprinderii miniere Barza, unitate importantă în mineritul hunedorean. De ani in sir. sectorul nostru se află printre fruntașii

minei, extrăgind peste prevederi însemnate cantități de minereuri complexe. necesare industriilor prelucrătoare din tară. Si anul 1989 l-am început in bune condiții, inregistrind pină acum o depășire * planului cu peste 5 la sută.Noua majorare ne stimulează și mai mult in creșterea contribuției noastre la depășirea planului, in condițiile reducerii consumurilor de energie electrică. materiale si combustibil, ale creșterii eficientei întregii activități economice. Majorarea retribuțiilor oamenilor muncii din România — in condițiile in care. In multe țări ale lumii, au loc creșteri ale preturilor, scăderi ale veniturilor și reduceri ale locurilor de muncă, îngrosindu-se de la o lună la alta rindurile șomerilor — atestă vigoarea și caracterul sănătos al econo-

mai eficientmiei naționale, trăinicia orinduirii noastre socialiste.Manlfestîndu-ne Întreaga recunoștință față de atenția deosebită acordată condițiilor noastre de muncă și de viață, profund încrezători in politica partidului și statului, ne angajăm ca în 1989 — anul cînd sărbătorim a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă și cind va avea loc Congresul al XlV-lea al partidului — să depășim lunar prevederile de plan cu 10 la sută, să obținem cele mai bune rezultate din activitatea noastră.
loan NAȘTE miner, întreprinderea minieră Barza - Brad, județul Hunedoara

Profundă recunoștință întărită prin rezultate 
superioare in producțieAm marea satisfacție de a munci intr-o formație de prestigiu din bazirful minier al Gorjului, formație, care, in cursul a- nului trecut, a înregistrat un important record de producție, ocuplnd locul I în întrecerea socialistă pe țară. Am lucrat la inceput ca lăcătuș, dar pe parcurs mi-am însușit și meseria de excavatorist, astăzi avind cinstea de a mă afla la pupitrul de comandă al unui excavator cu rotor gigant — autentică „uzină pe șenile". Am venit aici, in bazinul Gorjului. din părțile Moldovei, iar șansa de a munci in acest destoinic colectiv de mineri, caracterizat prin competență, ordine și disciplină. m-a ajutat să-mi formez un nou destin profesional, să Înțeleg temeinic dimensiunile răspunderii muncitorești. Am înțeles aici că viata si munca fiecăruia dintre noi se află intr-o strinsă împletire, că pentru a trăi mal

bine trebuie să muncim mai*  bine, să manifestăm toată grija pentru buna funcționare a utilajelor cu care lucrăm, pentru folosirea chibzuită a tuturor posibilităților de care dispunem. astfel ca Întreaga noastră activitate să fie mai rodnică, mai eficientă. In acest adevăr, in această cerință majoră, subliniată in repetate rlnduri de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, iși află izvorul și noile măsuri. pătrunse de cel mai înalt umanism, de majorare a retribuțiilor.Retribuția mea tarifară va crește, ca urmare a majorării prevăzute, cu 430 lei fată de perioada anterioară. La retribuția tarifară majorată se adaugă veniturile suplimentare prevăzute de lege pentru personalul muncitor si, în plus, sporurile prevăzute pentru activitatea din carierele miniere. Lticrind in condițiile organizării

muncii în acord global, chiar și noi, cei mai tineri mineri, am obținut in permanentă retribuții mult sporite. Iată, de pildă, prin Îndeplinirea planului pe luna ianuarie in proporție de 135 la suta, sporul la retribuție obținut de membrii formației noastre a fost pe măsură.Știm că avem permanent o mare răspundere pentru tară, că trebuie să punem la dispoziția economiei naționale cantități mereu sporite de cărbune energetic. Trebuie să spunem că noi, minerii de la Ro- vinari. dispunem de toate condițiile — complexe mecanizate de înalt randament. circuite de transportoare moderne, o bogată experiență — pentru a ne Îndeplini, lună de lună, sarcinile ce ne revin in acest an, in întregul cincinal. Creșterea substanțială a retribuției personalului muncitor din industria minieră, incepind cu 1 martie, reprezintă un

nou și puternic stimulent pentru a ne mobiliza și mai mult forțele in vederea sporirii neîncetate a producției de cărbune. Gindul nostru de profundă recunoștință fată de iubitul conducător al partidului și statului pentru a- ceastă generoasă acțiune de majorare a retribuțiilor îl întărim prin noi fapte de muncă. Ele isi găseac o ilustrare convingătoare in cele 20 000 tone cărbune realizate peste olan In primele două luni din 1989, in hotăriroa noastră de a extrage suplimentar — în anul celui de-al XIV- lea Congres al partidului și al celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă și antiimperialistă — un volum de peste 500 000 metri cubi masă minieră.
Iancu I ORD ACHE miner-excovatorist, Cariera Tismana II, județul Gorj

Deplină angajare pentru a da țării mai mult cărbune■ Trecerea de la 1 martie la majorarea retribuțiilor mai mari de 2 250 lei ale oamenilor muncii din industria minieră ne privește și pe noi, cei ce lucrăm în bazinul carbonifer Ber- bești-Alunu. Această măsură. care ilustrează grija statornică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru ridicarea bunăstării celor ce muncesc, am intimpinat-o cu vie satisfacție și bucurie, expri- mîndu-ne hotărirea unanimă de a ne spori eforturile spre a da patriei cantități tot mal mari de lignit energetic. De altfel.

In ultimii doi ani Întreprinderea noastră s-a situat pe un loc de frunte în Întrecerea socialistă, iar în lunile ianuarie și februarie din acest an au fost livrate suplimentar din bazinul nostru către termocentrale aproape 100 000 tone cărbune. In perspectiva trimestrului I și a întregului an. sintem ferm hotăriti să muncim cu întreaga răspundere pentru ca să amplificăm tot mai mult aceste rezultate.O serie de succese remarcabile am obținut în a- cest an și în domeniul investițiilor miniere, dome-

niu in care lucrez. Principala noastră sarcină este de a urgenta punerea in valoare a noi zăcăminte de lignit in cimpurile A- maradia — Țări ia și Cerni- șoara—Tfiriia, pentru a a- sigura pe această cale condițiile de care depinde creșterea tot mai susținută a producției de cărbune. Concludent in acest sens este faptul că. in cele două luni care au trecut din acest an. volumul des- copertărllor este superior nivelurilor planificate cu peste 500 000 m.c., apropiind astfel clipa cînd ex- cavatoarele-gigant vor intra in noile cariere si

puncte de lucra pentru a extrage cărbunele atit de necesar țării.Toate deeflbtrivă sint realizări care se doresc a fi răspunsul postru mineresc la grija și preocuparea permanentă ale iubitului conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a asigura un nivel de trai tot mai ridicat făuritorilor de bunuri materiale si spirituale, de a înălța patria noastră socialistă, liberă și demaă, pe noi trepte de progres si civilizație.
Ing. Măricel DUMEA întreprinderea minieră Horezu, județul Vîlcea
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PENTRU RECOLTE MARI, CAMPANIA 
AGRICOLĂ - EFECTUATĂ EXEMPLAR! 

JînraiFsEMANATULUIJKBUE MUL ™SlflCAT 
Cadre cu răspunderi în agricultura din cîteva județe înfățișează măsurile luate 

în vederea intensificării lucrărilor de primăvară

CONSTANȚA: Toate utilajele 
au fost scoase în cîmp

Consumurile materiale - reduse substanțial 
Materiile prime - valorificate superior!

„Din suprafața totală, însumind 278 944 hectare, prevăzută pentru în- sămințat, 27 000 ha sint din prima urgență — ne spune tovarășul Ion Șerban, directorul Direcției generale a agriculturii județului Constanța. Pentru culturile din prima urgență s-a pregătit terenul pe mai mult de 20 000 hectare, iar insămințările s-au efectuat pe 12 800 hectare. S-a terminat semănatul rrjazării (4 340 hectare), ovăzului (360 hectare), legumelor. verdețurilor, rădăcinoaselor și mazării păstăi (2 083 hectare), bor- ceagului și a început însămînțarea lucernei și altor plante furajere, ur- mînd ca această lucrare să fie încheiată pînă la sfîrșitul săptămînii. Ritmul lucrărilor poate fi mult intensificat. în acest scop, am stabilit un riguros plan de măsuri menit, printre altele, să stabilească., șl modalități concrete de urmărire a calității lucrărilor efectuate. Am scos în cîmp toate utilajele. întreg personalul tehnic din unități a fost instruit în vederea asigurării calității corespunzătoare a lucrărilor, urmă- rindu-se executarea unui minim de lucrări pentru a nu se pierde rezerva de apă din sol. De aceea, folosim la pregătirea terenului grapele reglabile și combinatoarele și, mai puțin, grapele cu discuri. Pentru epoca I au fost distribuite în unități cantitățile necesare de semințe care corespund cerințelor tehnice. S-a trecut masiv, de asemenea.
BUZĂU: Organizarea mai bună 

a activității mecanizatorilorConcomitent cu intensificarea lucrărilor din vii și livezi, din sere, solarii și grădinile de legume, la sfîrșitul săptămînii trecute în nouă din cele 14 consilii unice agroindustriale s-a declanșat campania insămințărilor de primăvară. Vîn- tul tare și călduț a grăbit zvîntarea unor mari suprafețe de teren, fapt ce a permis mecanizatorilor' și specialiștilor să realizeze. începind de luni, 27 februarie, ritmuri sporite de lucru la semănatul culturilor de
PRODUCȚII SUPLIMENTARE DE CĂRBUNE 
prin finalizarea in avans a noilor capacitățiîn perioada care a trecut de Ia începutul anului, minerii de la Voivozi au extras peste prevederi mai bine de 3 000 tone lignit, depășin- du-și sarcinile de livrare către termocentrale și ceilalți beneficiari. Un rezultat, desigur, bun, dar care, fără îndoială, va fi îmbunătățit in continuare. De altfel, cu prilejul recentei adunări generale a oamenilor muncii s-au dezbătut pe larg acțiunile ce trebuie întreprinse pentru sporirea producției de lignit. Și nu întimplă- tor. în luna februarie, de pildă, colectivul de aici a avut sarcina de a crește nivelul de extracție a lignitului cu 19 la sută în comparație cu planul inițial stabilit. Sarcină care a impus devansarea termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități de producție. Amănunte ne oferă inginerul Mihai Iosub, directorul întreprinderii :— Ceea ce ne preocupă în mod deosebit este creșterea vitezelor de avansare la lucrările de pregătire. Mai mult ca oricind, am înțeles că dacă nu se asigură o pregătire corespunzătoare a producției, prevederile de plan, tot mai mari de la o perioadă la alta, nu pot fi realizate integral. In acest moment, de pildă, ne lipsesc două abataje pentru a realiza sporul de producție prevăzut pentru luna martie. Ca atare, stăruim asupra creșterii vitezelor de a- vansare în abatajele frontale, care, lucru îndeobște cunoscut, asigură cea mai mare parte a producției. Nu in ultimul rînd, pentru a suplini linia de front din subteran, am recurs la intensificarea activității de extracție a lignitului în microcariere. Toate aceste măsuri au, desigur, ca suport perfecționarea conducerii activității sectoarelor și brigăzilor, creșterea răspunderii specialiștilor, a fiecărui miner în parte în realizarea sarcinilor.Esențial este, așadar, cel puțin pentru prima parte a anului, în vederea sporirii ritmului de extracție, asigurarea liniei de front necesare. Concret, cum se acționează pentru materializarea acestui obiectiv ? Inginerul Horațiu Moga, director-adjunct tehnic cu producția, ne oferă argumente „pe viu", în subteran. Un prim popas la Jurteana II. încă din toamnă, acest sector rămăsese fără linie de front. Abatajul 6 223, care trebuia să preia sarcina de producție, traversase o zonă de infiltrații puternice, nemaiintilnite de ani de zile in zonă, fiind supus unor măsuri speciale de asecare pentru a-1 readuce în condiții de exploatare. Analizele la fața locului au ajuns la aceeași soluție : pregătirea unei noi capacități de producție într-un timp record.Reporterul a avut șansa să fie martor la un moment important al acestei lucrări : realizarea străpungerii la „pregătirea 4 644". în acele clipe de încordare, de abia i-am surprins surîsul de-o clipă al brigadierului loan Hebriștean IV. Nimeni nu se mai întreba „cum a fost și ce a fost". Este o grabă și o grijă pentru lucru bine făcut în toate. Sentiment întărit și de vorbele destoi

la grăparea ogoarelor. Cu forțe sporite, pentru recuperarea restanțelor, se acționează la transportul și aplicarea îngrășămintelor organice. Pînă acum s-au transportat aproape 300 000 tone din cele 650 000 tone prevăzute pentru această primăvară, dar aplicarea acestora s-a realizat în proporție de numai 10 la sută".Iată cum se acționează concret într-unul din consiliile agroindustriale cu bune rezultate. în acest an, în consiliul agroindustrial Coba- din urmează să se cultive însemnate cantități de cereale și legume. în majoritatea unităților agricole din acest consiliu, după cum ne spunea tovarășul Florin Mustăciosu, președintele consiliului, lucrările de primăvară au început bine. S-a încheiat semănatul la mazăre și bor- ceag. iar la cartofi mai sint 20 hectare de plantat din totalul de 50 hectare.Printre unitățile care au început bine această campanie . se numără I.A.S. Cobadin, cooperativele agricole Cobadin și Viișoara. Și în consiliile agroindustriale Sibioara, „23 August", Castelu, Cernavodă și Bă- neasa se acționează bine, exemplul lor nefiind însă preluat, așa cum se cuvine, de către consiliile agroindustriale „Independența", „Mihai Vi- teazu" și „Horia", unde activitatea se cere mult impulsionată. (Lucian Cristea).

primăvară pe cele 180 000 hectara planificate.„în această primăvară foarte timpurie — ne spune inginerul Sandu Lambru, directorul general al direcției agricole județene — totul trebuie să se desfășoare sub semnul maximei urgente pentru folosirea fiecărei ore bune, de lucru și mai ales pentru menținerea apei — atî- ta cită există — in sol, pentru a avea certitudinea unei răsăriri uniforme a plantelor și garanția unor 

nicului brigadier: „In ianuarie am realizat o avansare de 164 m.l. în februarie, mobilizindu-ne toate forțele, am urcat cota la 165 m.l. în numai 18 zile. Străpungerea pe care am realizat-o finalizează pregătirea unui nou panou. Peste cel mult o lună, timp în care aici va fi montat un complex mecanizat, din acest abataj se vor extrage zilnic 600—700 tone lignit". Ceea ce brigadierul a omis să adauge cu bună știință aflăm de la directorul tehnic : un panou se 
La Întreprinderea minieră Voivozi, Bihor

conturează de regulă în 6—7 luni. Hebriștean cu ortacii săi au izbutit să comprime acest timp la numai 4 luni. Record, într-adevăr.Pretutindeni, o neîntreruptă dispută cu timpul. O dispută în folosul producției. In sectorul Budoi-Nord zăbovim in abatajul 6 208. Ortacii lui Nicușor Mendea montau primele secții. Se fac calcule preliminare. Șeful de sector, subinginerul Gavril Cheregi, conchide : „Contăm pe un avans de 15 zile. La sfîrșitul primei decade din martie vom constitui aici brigada pentru exploatare". Care este pulsul în sectorul Vărzari ? Cu cel puțin o decadă mai degrabă va fi predat producției și abatajul V 45. Străbătînd magistralele subterane, loan Hebriștean, președintele comitetului sindicatului, ne reține a- tenția cu un amănunt : în majoritatea lor, complexele mecanizate din abataje nu mai văd cu anii lumina zilei. Se repară aici, în subteran, și se transferă dintr-un abataj într-al- tul. Așa vor sta lucrurile și în cazul abatajelor 6 624 de la Jurteana II și 6 208 de la Budoi, care vor intra în exploatare în luna viitoare. Contul economiilor este mult mai bogat dacă avem în vedere că armăturile se refolosesc în proporție de 95 la sută, recondiționîndu-se cu ajutorul unor prese direct în sub- teran, iar acum se acordă o atenție deosebită recuperării și refolosirii elementelor de la transportoarele cu bandă și racleți.Că totul se gîndește acum, aid, la Voivozi, cu un mai pronunțat simț al perspectivei ne convingem și la Cuzap, sector care realizează aproape o treime din producția întreprinderii. Cele două abataje aflate în exploatare se vor epuiza in vară, aproape în același timp. Fapt ce a impus o analiză temeinică a situației. Concluzia ? Concentrarea la lucrările de pregătire a unor brigăzi cu palmares de vîrf. In focul acestora am în- tilnit oamenii Iui Gavril Cormoș. „Nouă, celor de la pregătiri miniere. nu ne place să stăm pe loc. Fiecare metru contează. Dar dnd realizezi astfel de lucrări și repede, și bine, fiecare palmă de drum cîști- gat iși arată parcă altfel rostul" — zice mulțumit Cormoș. Avea și de ce să fie mulțumit. împreună cu ortacii săi a realizat în anul trecut recordul la pregătire la lucrarea 4 548. 

recolte mari. Ca urmare a măsurilor stabilite de comandamentul județean pentru agricultură, s-a organizat temeinic activitatea mecanizatorilor, ceea ce a permis ca în toate unitățile să se intensifice ritmul de lucru. La această dată s-a încheiat semănatul ovăzului, iar pînă duminică, culturile din prima urgență, care însumează peste 20 000 hectare, vor fi însămințate".Graba, foarte necesară în aceste zile, nu poate și nu trebuie să influențeze calitatea lucrărilor. Un exemplu semnificativ în acest sens ni-1 oferă cooperatorii de la Gheră- seni. „Am început printre primii semănatul — ne precizează inginerul Valeriu Călin, președintele unității. Timpul favorabil ne-a permis să lucrăm zi-lumină, să pregătim
MEHEDINȚI: Sînt combătute operativ

reținerile față de începerea lucrărilorPînă în seara zilei de 28 februarie, in județul Mehedinți, din suprafața prevăzută pentru culturile din prima urgență s-a însămînțat 19 la sută. Tovarășa Spinu Vasilica, secretar cu probleme de agricultură al comitetului județean de partid, apreciază că ritmul de lucru nu este încă mulțumitor. De aceea, au fost luate măsuri ca în cîteva zile să se încheie însămînțarea culturilor din prima urgență. In toate secțiile de mecanizare s-au organizat tabere în cîmp, asigurîndu-se, totodată, și o rezervă apreciabilă de piese de schimb necesare pentru înlăturarea operativă a eventualelor defecțiuni tehnice. Pentru a reduce trecerile pe aceeași solă și a menține cit mai mult apa în sol s-au constituit a- gregate complexe, cu care se poate asigura, prin cel mult două lucrări — cu grapa sau cu combinatorul — atit pregătirea terenului, cît și fertilizarea concomitent cu semănatul.Că lucrările agricole de primăvară pot fi mult intensificate o demonstrează rezultatele și experiența a numeroase unități agricole care au însâmințat de pe acum suprafețe mari cu diferite culturi din prima epocă. Să exemplificăm. "Cooperatorii și mecanizatorii din Gogoșu s-au concentrat pe acele sole unde fiecare oră trebuie folosită cu

Concret — 270 metri liniari. Nici de astă-dată nu s-a dezmințit. Panoul pentru abatajul 6 512 A va fi conturat cu o jumătate de lună înainte de termen. Lucrarea 5 560 prezintă însă acum întirzieri. întrajutorarea își va spune cuvîntul. De la începutul lunii viitoare intră aici ortacii lui Cormoș. O singură deviză. Să realizeze lunar minimum 200 metri liniari pe combină. „Nu ne vom da bătuți — adaugă harnicul brigadier. Abatajul 6 524, care va fi montat aici.

va produce la termen. Este la mijloc și un motiv de ambiție. Nu putem să nu ne luăm la întrecere cu ortacii lui Miron Juca, rivalii noștri nu de ieri, de azi, care deocamdată au la lucrarea 5 558 un avans însemnat".Șirul unor asemenea secvențe ar putea lesne continua. Fapte de genul celor relatate dau garanția că linia de front în subteran va fi corelată cu sporul de producție prevăzut încă din a doua parte a lunii martie.Experiența întreprinderii miniere Voivozi dovedește că uneori se impune și o abordare critică a măsurilor întreprinse. Astfel, pînă cu puțin timp în urmă, reviziile și reparațiile se desfășurau duminica, in schimbul III. Constatîndu-se însă o seamă de „căderi" în funcționarea mijloacelor tehnice, a ieșit la iveală superficialitatea cu care se efectuau aceste lucrări în unele abataje. Organizarea unor întîlniri cu conducători ai locurilor de muncă, maiștri și brigadieri, adevărate analize la 

Combinatul de inarâsămmte chimice din Slobozia : aspect din camera de comandă a instalației de amoniac IFoto : E. Dichiseanu

terenul grădinărește. Iar marți, la prinz, an» încheiat însămînțarea culturilor din prima urgentă, pe cele 430 hectare planificate".Așa după cum aveam să constatăm, în această săptămînă ritmul de lucru a crescut în majoritatea consiliilor unice agroindustriale. Cu cele mai bune rezultate se înscriu insă cele de la Stilpu, Săgeata, Ziduri,- Pogoanele, Rușețu, Mihăilești și Săhăteni. Viteza de lucru in continuă creștere și calitatea asigurată la insămînțarea fiecărei culturi demonstrează că actuala campanie de primăvară a debutat, pe ogoarele buzoiene, într-un climat de angajare deplină, de ordine și disciplină — premise sigure pentru obținerea, în 1989, a celor mai mari producții agricole. (Stelian Chiper).

randament maxim. Pe porțiunea de teren unde patul germinativ s-a pregătit din ziua precedentă 3 semănători lucrează din plin. Ingi- nerul-șef al unității, Nistor Marius, face din loc in loc verificările pe care le consideră absolut necesare.Cooperatorii din Jiana au terminat semănatul celor 12 hectare cu rădăcinoase și urmau ca în ziua respectivă să încheie plantarea usturoiului pe cele 10 hectare. în unitățile de pe raza consiliului agroindustrial Vînju Mare s-a realizat încă din prima zi viteza de lucru planificată, iar pînă la 27 februarie s-au însămînțat 260 hectare cu mazăre din cele 300 prevăzute în plan. De mai bine de o săptămînă s-a terminat însămînțarea rădăcinoaselor pe 40 hectare. S-a realizat și suprafața de 50 hectare cu ceapă și 15 hectare cu usturoi. Din cele 320 hectare destinate borceagului s-au semănat 46 hectare.Lucrările agricole de sezon — încadrate strict în limita perioadelor de timp stabilite. Iată ce se cere să se realizeze acum printr-o bună organizare a muncii și folosirea la întreaga capacitate a tractoarelor și semănătorilor. Spunem aceasta deoarece in unele unități agricole nu au fost folosite zilele bune de lucru la pregătirea terenului și semănat. (Virgiliu Tătaru).

fața locului, și-a demonstrat neîn- tîrziat eficiența. Solicitînd din plin inițiativa membrilor de partid, asemenea analize s-au soldat cu măsuri concrete, menite să înlesnească mai buna aprovizionare a locurilor de muncă cu piese de schimb și materiale, întreținerea corespunzătoare și Ia timp a utilajelor, întărirea asistenței tehnice in toate schimburile și pe întregul flux. Au fost constituite astfel echipe speciale de întreținere a utilajelor, reviziile și reparațiile planificate desfășurîndu-se acum în fiecare luni, în primul schimb, sub directa supraveghere a specialiștilor. Eficiența reducerii substanțiale a întreruperilor neprevăzute se regăsește, bunăoară, în bilanțul lunii ianuarie în depășirea productivității cu 1,45 tone cărbune pe post.„Pentru noi, faptul că două treimi din membrii comitetului de partid lucrează în subteran, în sectoare direct productive, ne este de mare folos nu numai în cunoașterea exactă și oportună a problemelor cu care se confruntă brigăzile, ci și în organizarea optimă a producției. In acest scop am repartizat, recent, pe lucrări prioritare — montări, demontări de complexe mecanizate, pregătiri miniere, recondiționări piese și altele — majoritatea corpului tehnic din întreprindere" — preciza ingi- nerul-șef Emil Pătruică, secretarul comitetului de partid din unitate.Așadar, minerii de la Voivozi dovedesc că sint hotărîți să realizeze de la fiecare utilaj, din fiecare abataj randamente maxime pentru a livra economiei cantități sporite de cărbune.
Ioan LAZAcorespondentul „Scinteii"

(Urmare din pag. I)prinderile, acțiuni precise pentru reducerea consumurilor și extinderea experienței inaintate.Trebuie spus însă că nu întotdeauna își îndeplinesc centralele a- ceste atribuții de bază în coordonarea activității în ramura respectivă. Uneori, în loc să analizeze o- biectiv și prompt cauzele rămineri- lor în urmă ale unei unități și să contribuie la eliminarea lor, precum și să pună în lumină și să generalizeze acțiunile care au propulsat înainte alte unități, centralele se mulțumesc să „fundamenteze" planul. in fiecare caz în parte, numai pe baza realizărilor perioadelor precedente. fără a ține seama de posibilitățile reale, puse sau nu în valoare. Ceea ce desigur este departe de a stimula preocuparea pentru progresul rapid și de a reprezenta o reală formă de coordonare științifică a activității.Un alt domeniu în care trebuie să se facă mai mult simțit rolul coordonator al centralelor este cel al desfășurării vastei acțiuni de perfecționare a organizării și modernizare a procesului de producție. în cei peste trei ani care au trecut de la lansarea acestei acțiuni s-au obținut numeroase rezultate deosebite, in diferite întreprinderi și ramuri, dar ele sint departe de nivelul real al posibilităților. Aceasta în primul rînd pentru că tehnologii și procedee de lucru de mare randament, aplicate cu mult succes într-o unitate sau alta, își găsesc cu greu
0 tehnologie de vîrf, o importantă 
sursă de economisire a metaluluiActualele tendințe de dezvoltare în industria constructoare de mașini pun în evidență aspecte revelatoare cu privire la o nouă concepție tehnologică de prelucrare a- metalului. In multe țări industrializate ale lumii se constată că procedeele de deformare plastică la rece a metalului încep să ocupe ponderi foarte mari, cuprinse intre 30—40 la sută, in ansamblul tehnologiilor de prelucrare, tinzînd să înlocuiască, în foarte multe cazuri, procedeele tradiționale de prelucrare prin așchiere. în R.F.G., de pildă, așa cum arată literatura de specialitate, se prelucrează anual prin procedeele de deformare plastică la rece peste 200 mii tone de metal, în Japonia — circă 500 mii tone,, iar în S.U.A. — aproape un milion tone metal pentru confecționarea unor repere ce intră în structura diferitelor mașini, aparate, echipamente speciale etc. Extinderea largă a acestor tehnologii este determinată, evident, de o serie de avantaje tehnice și economice : coeficienți mari de utilizare a metalului, importante economii de energie și însemnate creșteri ale productivității muncii in comparație-cu prelucrarea prin așchiere.în ce privește țara noastră, așa cum se preciza și la o recentă consfătuire a specialiștilor din domeniul prelucrării prin deformări plastice a metalului, deși există o bună experiență in această privință, materializată în realizarea unor piese finite pentru producția de autocamioane și tractoare, mecanică fină, electronică, electrotehnică etc., asemenea procedee sint " totuși insuficient aplicate. Practic, aproximativ 90 la sută din reperele industriei constructoare de mașini continuă să fie fabricate prin așchiere, procedeu prin care pierderile de metal se ridică, in medie, la peste 25 la sută. Surprinzător însă în numeroase întreprinderi, în programele de modernizare se prevăd, în continuare, dotări cu mașini de prelucrare prin așchiere și nu există o strategie clară în vederea înlocuirii treptate a acestei soluții tehnologice neeconomice, Cum se explică această situație ?Printre procedeele de deformare plastică la rece a metalului, cunoscute și aplicate pe scară largă, se numără și tehnologia de matritare oscilantă sau forjare orbitală, cum mai este denumită în literatura de specialitate. Două sint motivele care ne-au determinat să prezentăm această tehnologie: în primul rînd, faptul că se aplică la noi in țară, de mai multă vreme, in aproape 10 întreprinderi. Pe de altă parte, în pofida unor incontestabile avantaje economice care rezultă din utilizarea procedeului. se constată totuși că acesta este insuficient valorificat în industria noastră constructoare de mașini. In acest context, să precizăm că, potrivit calculelor făcute, prin aplicarea tehnologiei respective peste tot^unde este posibil s-ar putea economisi anual 40—50 mii tone de metal. De unde ar rezulta această economie de metal ? în industria constructoare de mașini există mii de piese și repere cu dimensiuni și greutăți mici, începind de la cîteva zeci de gvame la circa 1 000 grame. Sînt într-adevăr piese minuscule, în comparație cu cele care cîntăresc zeci sau sute de kilograme, dar au o caracteristică aparte : se produc în serii de zeci de mii și chiar sute de mii de bucăți pe an. Cu toate acestea, multe asemenea repere se realizează cu ajutorul mașinilor-unelte, prin operații de așchiere, indicele de utilizare a metalului situindu-se intre 30—15 la sută. Cu alte cuvinte, dintr-o tonă de metal, 700--550 kg sînt transformate în șpan. Utilizind tehnologia de forjare orbitală, indicele de utilizare ajunge Ia aproape 90 la sută : din 1 000 kg de metal circa 900 kg devin piese utile.Datele nu provin din literatura de specialitate, ci din activitatea concretă a unor unități economice din țară. La întreprinderea „Tractorul" Brașov, de exemplu, la o serie de repere — cum ar fi axul pinionului, bucșele distanțiere, piulițele speciale, cepurile etc. — fabricate în serii de mai multe zeci de mii pe an,_ prin tehnologia de matrițare orbitală s-a obținut practic o dublare a indicelui de utilizare a metalului, o creștere a productivității muncii de aproape 400 la sută, consumuri energetice mai mici cu circa 50—70 la sută în com- fiarație cu operațiile de așchiere. La ntreprinderea de calculatoare electronice, pentru reperul „bolț cu flanșă" se pierdeau, pînă în anul1986, prin operația de strunjire, aproape 50 grame de metal, el fiind fabricat într-un număr de cîteva sute de mii pe an. Prin forjare orbitală, începind din anul 1987, pierderea de material s-a redus de aproape 10 ori, iar timpul de execuție al piesei este de 8 ori mai mic în comparație cu cel realizat prin strunjire. Se economisesc astfel, doar la un singur reper, mai bine de 4 tone de oțel. Această întreprindere, conform programului de modernizare tehnologică, urmează să extindă procedeul la 25 de repere, situindu-se din acest punct de vedere printre unitățile care s-au convins din plin de avantajele forjării orbitale, aplicîndu-1 nu numai la fabricarea pieselor din oțel, ci și a unora din metale neferoase. Se vor realiza pe această cale importante economii de metale neferoase : 1 500 kg de alamă, 230 kg de cupru, 650 kg de aluminiu.Rezultate asemănătoare înregistrează și alte întreprinderi, printre care : „Electroprecizia" Săcele — 

calea spre generalizare, blocate de spiritul rutinier, orgoliul sau chiar nepriceperea celor învestiți tocmai cu sarcina de a netezi drumul spre extinderea experienței avansate.In al doilea rînd, nu de puține ori programele de modernizare ale unor unități, întocmite superficial și fără consultarea întregului colectiv, vizează numai aspecte marginale ori — mai grav — își propun înlocuirea unor tehnologii perimate cu altele fie depășite, fie nepotrivite scopului. Astfel, deși se cunoaște că. prin turnare de precizie, forjare în matrițe sau extrudare la rece, coeficientul de utilizare a metalului ajunge pină la 95 la sută, există unități care se „modernizează" ex- tinzînd așchierea din semifabricate forjate liber sau din laminate, care asigură un coeficient de utilizare a metalului de 65—75 la sută. De a- semenea — deși foarte rar. este a- devărat — s-au întilnit situații in care, modernizînd o secție sau alta, unele întreprinderi nu au ales procedeul cel mai indicat pentru producția realizată.Pentru a elimina total asemenea situații, pe lingă conducerile colective ale unităților economice, un rol important revine centralelor industriale. Nu este vorba numai de avizarea unor programe, ci și de acordarea unui sprijin concret, competent, constructiv, ori de cite ori se simte nevoia, astfel incit programele de modernizare să își îndeplinească menirea pentru care au fost lansate : aceea de a aduce industria românească la nivelul competitiv 

una din primele unități care au asimilat procedeul, preluindu-1 de la Institutul de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectări pentru sectoare calde și metalurgie, unde a fost cercetat și studiat —, „Metalotehnica" din Tirgu Mureș, unde sînt produse prin acest procedeu 7 repere, urmînd să se extindă la alte 14, „Nicolina" Iași, „Balanța"
De ce întîrzie extinderea 

unei noi metode 
de forjare în industria 

construcțiilor de mașini

Sibiu, întreprinderea de electronică industrială din București, unde împreună cu I.C.S.I.T.P.S.C.M. s-au făcut și cercetări privind extinderea procedeului pentru anumite piese mari din metale neferoase cu grad mare de deformabilitate (80—90 la sută), prefabricatele respective fiind nu reci, ci calde. în fine, am mai putea nominaliza și întreprinderea mecanică de material rulant „16 Februarie" din Cluj-Napoca, unde procedeul se aplică pe o presă de construcție originală, concepută de Institutul politehnic Tlin localitate.Pe ansamblu, tehnologia de forjare orbitală este aplicată la ora actuală in circa 10—12 unități industriale. S-ar putea mai mult ? Răspunsul este categoric afirmativ. Chiar și în întreprinderile enumerate, tehnologia forjării orbitale se folosește doar parțial, uneori la numai 2—3 repere, ea putînd fi extinsă însă la un număr mult mai mare de piese. In același timp, așa cum reiese și dintr-o anchetă .întreprinsă de Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca, ce ar urma să producă presele pe care se aplică procedeul, forjarea orbitală ar putea fi preluată și extinsă în alte 40—50 de unități industriale din țară. Este vorba, cu deosebire, de întreprinderi care furnizează diferite repere pentru industria de autoturisme, autocamioane, tractoare, mașini agricole, vagoane, mașini electrice, pompe și ventilatoare, mașini textile, industria electronică, de aparatură de măsură și control etc., unde se fabrică mii și zeci de mii de tipuri de piese cu dimensiuni mici și în serii de cel puțin 2 000—2 500 bucăți pe an, limită minimă pentru care se apreciază ca oportună aplicarea procedeului. Ar rezulta astfel, fie șl numai Ia o sumară apreciere, o economie de circa 40 000 tone de metal pe an.Aparent este vorba de o problemă privind doar economia de metal. Lucrurile nu stau însă deloc așa. Numai faptul că cele 40 000 tone metal nu se mai transformă în șpan, deci nu mai intră în procesul de retopire, determină și o economie apreciabilă de energie. Mai mult, economia de energie realizată în procesul de producție la întreprinderile care aplică tehnologia de forjare orbitală se situează între 40—60 kWh Ia fiecare tonă de piese. Reiese clar deci că, dacă la 25 000 tone de piese care se fabrică astăzi prin operații de strunjire, s-ar aplica forjarea orbitală, s-ar obține și o economie de 

la care are dreptul să aspire. Ceea ce presupune, printre altele, și o diminuare accentuată a consumurilor materiale prin măsuri adecvate.Viața, atît de diversă și de complexă. creează uneori situații de-a dreptul incredibile, așa cum este și aceea în care o tehnologie ce ar permite economisirea anuală a mii de tone de oțeluri speciale și milioane de metri cubi de gaze naturale să fie considerată... neeficientă și deci să nu se aplice I De ce? Apreciind că singurele investiții eficiente sint cele care aduc un spor de producție — nu și cele care „doar" reduc consumurile! —, forurile de resort nu au avizat cheltuiala necesară, argumentînd că producția nu ar fi crescut, ci ar fi scăzut. în realitate, nu producția scade, ci tonajul ei. nevoia socială fiind satisfăcută cu un consum material mai mic. Dar niciodată înțelegerea nuanțelor nu a fost punctul forte al birocraților. Faptul că încă mai pot exista asemenea situații, în care risipa de resurse este tolerată sub masca preocupării de a... economisi fonduri, arată că nu numai — iar uneori nu in primul rînd — tehnologiile trebuie schimbate, ci și mentalitatea unor oameni.Numai așa vor putea fi valorificate plenar în producție marile cuceriri tehnico-științifice contemporane. numai așa consumurile materiale și energetice vor scădea în ritmul prevăzut și indispensabil necesar în actuala etapă de dezvoltare a economiei românești.

circa 1 200 MWh energie electrică, la care s-ar adăuga inclusiv o diminuare a manoperei cu circa două milioane ore.Care sint cauzele care întîrzie generalizarea procedeului? Și în acest caz, o dată mai mult, se confirmă adevărul că „omul sfințește locul". Lipsa unui număr suficient de specialiști cu o corespunzătoare pregătire teoretică în domeniile plastome- canicii și o anumită experiență practică constituie, într-adevăr, unul din principalele motive care trenează generalizarea procedeului. Acolo unde au existat oameni care s-au preocupat, care au avut curajul de a îndrăzni mai mult, procedeul se aplică și se fac în continuare eforturi de extindere, obținindu-se importante economii de metal, energie și manoperă.Nu este mai puțin adevărat că generalizarea tehnologiei implică și existența unor utilaje specifice, cum ar fi presele pentru forjare orbitală — la care matrița superioară poate executa diferite mișcări ciclice, determinate de parametri cinematici ai mașinii — și presele pentru debitarea de precizie a semifabricatului, problemă ce angajează în continuare nu numai cercetarea și proiectarea, ci și activitatea de organizare și planificare a producției de asemenea utilaje. In această privință, încă din acest an, Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca este in măsură să treacă la fabricația de prese pentru forjare orbitală, după un proiect realizat de institutul politehnic din același oraș.Ce trebuie întreprins pentru extinderea tehnologiei de forjare oscilantă ? Fiind un factor cu influență decisivă asupra consumurilor de metal, energie și manoperă, este cît se poate de limpede că această tehnologie trebuie să se înscrie în programele abordate prioritar de către cele două ministere constructoare de mașini. Se impune, prin urmare, ca în cadrul programelor de organizare și modernizare tehnologică a întreprinderilor, forjarea orbitală, împreună cu celelalte procedee de prelucrări prin deformări plastice la rece, să fie prezentă ca o măsură prioritară, urmărită îndeaproape de către direcțiile tehnice ale ministerelor, serviciile tehnice ale centralelor industriale, institutele centrale, institutele tehnologice de specialitate și compartimentele de concepții ale întreprinderilor, făcînd posibilă astfel înlocuirea treptată, pînă la eliminarea completă, a procedeelor de așchiere a metalului, în toate cazurile unde forjarea orbitală este posibilă.In momentul de față doar puține Întreprinderi, de regulă cele care au deja asimilată tehnologia, și-au propus prin programele de modernizare extinderea forjării orbitale. Iată de ce se cere ca programele de modernizări ale multor întreprinderi să fie revizuite, iar direcțiile tehnice ale celor două ministere constructoare de mașini să sprijine achiziționarea de prese de fabricație proprie, să insiste și să urmărească aplicarea și extinderea procedeului. Este necesar, în același timp, să se efectueze, la nivelul întregii economii, o inventariere exactă a tuturor preselor cu ajutorul cărora se poate realiza matrițarea oscilantă, destinația lor prezentă și, mai cu seamă, gradul de încărcare a acestor utilaje. Aceasta deoarece, în majoritatea întreprinderilor care posedă asemenea prese, utilajele respective nu sînt încărcate la întreaga capacitate. Chiar și întreprinderea de calculatoare electronice din Capitală, de exemplu, nici măcar după extinderea procedeului la cele 25 de repere nu va reuși să acopere capacitatea de încărcare a mașinii pentru un schimb. In unele unități industriale, bunăoară „Electroprecizia" Săcele, există chiar două astfel de utilaje, lucru nejustificat dacă avem în vedere că la Săcele se realizează prin forjare orbitală un număr destul de redus de tipuri de piese. Totodaâă, în condițiile economiei noastre, în care predomină seriile de fabricație mici și mijlocii, se apreciază ca oportună organizarea unor capacități de forjare orbitală zonale, care să deservească mai multe unități industriale, ceea ce ar asigura o încărcare maximă a utilajelor.Sînt doar cîteva din problemele ce trebuie avute în vedere pentru ca această eficientă tehnologie să-și găsească locul cuvenit în economia națională. Este, așadar, momentul acțiunilor energice, stăruitoare, eficiente !
Vlaicti RADU
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UMANISMUL REVOLUȚIONAR

și acțiunii secretarului său general
(Urmare din pair- I)in exigența față de delăsarea în muncă. Atitudinea înaintată față de muncă, față de îndatoririle sociale constituie dovada cea mai înaltă a umanismului revoluționar, a omeniei autentice. De o astfel de dovadă, din partea întregului popor, este nevoie acum, in actuala etapă a dezvoltării țării. La un astfel de umanism cheamă secretarul general al partidului : un umanism al mun
cii, al răspunderii; un umanism al 
faptei pentru țară.Ideea revoluționară de progres multilateral, concept novator abordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu intr-un autentic spirit științific, constituie „coloana vertebrală" a lucrării. Se arată pe larg, in numeroase capitole, că de la Congresul al IX-lea pină in prezent, perioadă de profunde înnoiri in toate domeniile vieții economico-sociale, țara s-a schimbat continuu, s-a dezvoltat continuu, O dată cu progresul puternic al economiei naționale, al științei, învățămintului și culturii, a fost instituit un nou sistem de conducere a societății, s-a perfecționat fără încetare democrația mun- citorească-revoluționară, umanismul socialist.Sint redate în carte făptuiri ce au schimbat în acești ani rodnici ai Nicolae Ceaușescu". întreaga țișare a patriei noastre. însuși cursul vieții poporului român. Si cum înfăptuirile nu pot fi despărțite de oameni. se relevă cu deosebire eroismul. abnegația, devotamentul, patriotismul revoluționar, ce se dovedesc a fi trăsături esențiale pentru milioanele de constructori ai noii societăți socialiste.Noile realități proprii societății

s-a afirmatmărețe ln- din temelii, „Epocii infă-

Cultura generală și cunoștințele 
de specialitate în școala medie

care își pro- „Acnm, cind superioară de noastre socia- secretarul general tovarășul

E un adevăr bine cunoscut că. dintre formele instituționalizate de in- vătămînt. liceul este primul responsabil de asigurarea nivelului de cul
tură generală al unui om. Lucru aproape subînțeles, pe de o parte pentru că virsta adolescenței este cea a maximei receptivități, pe de alta pentru că. prin natura lor, programele pentru clasele liceale asigură cunoștințe din toate domeniile, într-o măsură pe cit posibil echilibrată. Acest echilibru interior al cunoștințelor de cultură generală, asimilate organic, devenind tot atitea căi de apropiere de problematica tot mai complexă a vieții contemporane, oferindu-i astfel posibilitatea de a cuprinde și filtra informații dintre cele mai diverse, rămine una dintre măsurile elocvente de apreciere a absolventului de liceu, indiferent de profilul pe care l-a urmat de specificul pregătirii profesionale, eventual de facultatea pe pune să o urmeze.trecem intr-o etapă dezvoltare a societății liste — arăta al partidului.Mcolae Ceaușescu, in Expunerea la marele forum democratic din noiembrie 1988 — trebuie să fim conștiențî că se impune ca o necesitate obiectivă să ridicăm nivelul general de cunoștințe și îndeosebi să asigurăm înarmarea întregului popor cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane în general". Pregătirea unilaterală, profesionalizarea îngustă, chiar la un nivel ridicat de cunoaștere și practicare a unei meserii, au devenit cel puțin desuete, dacă nu In totală neconcordantă cu cerințele epocii pe care o trăim, perioadă de permanente transformări. de spectaculoase descoperiri științifice — adesea cu grad ridicat și eficient de aplicare in practică —, de avalanșă informațională. Astăzi, tipul muncitorului, al tehnicianului sau inginerului rămas in orizontul strimt al ramurii ori subramurii economice în care îsi desfășoară activitatea este de mult depășit : însăși pregătirea profesională implică, din ce in ce mai mult, solide cunoștințe de cultură generală. mobilitate in gindire. capacitate de a asimila noul Intr-un domeniu sau altul, de a corela noțiuni din sfere diferite, căci, se știe, progresul tehnlco-științific are drept corolar viziunea interdisci- plinară. legătura tot mai strinsă — necesară — între cunoștințe care păreau a fi. pină ieri, complet separate.Anii de liceu creează baza trainică a evoluției intelectuale ulterioare. Angajat responsabil în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. invățămintul românesc a cunoscut in „Epoca Nicolae Ceaușescu" un proces realist de modernizare, de adaptare la cerințele imecHate și de perspectivă din toate domeniile vieții economfco- sociale. Structurat pe profiluri industriale, agroindustriale, de matematică-fizică. chimie-biologle. filologie- istorie etc., Invățămintul liceal asigură pregătirea intr-o meserie, astfel Incit la terminarea celor patru ani absolventul poate lucra ca muncitor calificat in ramura pentru care a optat. Este firesc prin urmare să se acorde o atenție deosebită pregătirii 
tehnologice, cit si — în strinsă de
pendență de ea — instruirii practice, 
activităților productive ; dar nu e mai puțin adevărat că devine cel puțin anacronică mentalitatea — ce se mai face resimțită în unele școli — conform căreia un liceu de profil industrial trebuie să acorde mai puțină atenție disciplinelor de cultură generală. „Sintem și noi doar un liceu industrial, nu trebuie să aveți mari pretenții intelectuale de la elevii noștri", mai auzi, uneori, spu- . nindu-se. ca scuză pentru rezultate slabe chiar la obiecte fundamentale. Asemenea mentalitate ascunde, desigur, comoditatea, munca de rutină, atitudinea „călduță", de încurajare a mediocrității, a unor cadre didactice, efectele fiind subînțelese : indiferență din partea elevilor „învățați" cu minima rezistență, adesea blazare, toate conducînd la un nivel scăzut de pregătire generală, cu consecințe nedorite in perspectiva evoluției ulterioare a adolescentului.

novatoare, tovarășului o și susțin argumente.

românești le-au schimbat în mod fundamental destinul. I-au determinat să gindească și să acționeze potrivit noului lor statut de făuritori de istorie. De participanți activi la conducerea societății, la ridicarea țării pe trepte tot mal înalte de progres și civilizație. Toate acestea au conferit un conținut nou, o substanță nouă umanismului revoluționar.Umanismul trebuie să se întemeieze pe o bază economică puternică, modernă. Autorii lucrării nu numai că au redat pe larg, în esența ei. această concepție profund umanistă a Nicolae Ceaușescu, dar totodată cu nenumărate Se fac ample referiri la proprietatea socialistă. Ia rolul ei. la importanța păstrării caracterului ei unitar, atotcuprinzător si indivizibil. Se arată, astfel, că pe baza proprietății socialiste, ce se cere a fi continuu întărită și dezvoltată, întreaga noastră societate acționează ca un organism unitar. Pe această bază trainică se asigură conducerea științifică a societății, dezvoltarea econo- mico-socială planificată a țării. Se subliniază importanța continuității perfecționării conducerii unitare a societății. în strinsă legătură cu creșterea rolului științei in întreaga dezvoltare economico-socială. Este pe larg analizată ideea din Expunerea din noiembrie a tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit căreia trebuie să se studieze cu temeinicie problemele conducerii și planificării, să se asigure îmbinarea armonioasă a conducerii centralizate — pe baza planului de stat — cu răspunderile unităților socialiste, ale colectivelor de muncă.In același timp, sint pe larg analizate preocupările partidului, ale

Pe de altă parte, nici supraîncărcarea elevilor la o disciplină sau alta de invățămint, „practică" Intîl- nită in unele împrejurări, indeosebi la licee de matematică-fizică. nu sint de acceptat. Prin profilul lor, aceste licee au fost create pentru a asigura o specializare superioară la discipli
ne fundamentale, cărora li se acordă prin programa de invățămint un loc prioritar. Dar încă o dată se cuvine să spunem că nici aici specializarea nu trebuie înțeleasă ingust. restrictiv, rezumată la o muncă unilaterală, cerind uneori eforturi exagerate din partea elevilor (nu a dispărut cu totul acel profesor de matematică convins că, dacă cere elevilor să rezolve zeci de probleme de azi pe miine, eventual din culegeri cit mai sofisticate, ii formează cu adevărat pentru studiul matematicii). Ca și celelalte, un liceu de matematică- fizică este și o instituție de cultură 
generală și întreaga activitate didactică trebuie concepută și desfășurată din acest unghi.Preocupări permanente — și rezultate pe măsură — pentru ridicarea nivelului de cultură generală, pentru

Experiențe și opinii 
ale cadrelor didactice 

din Liceul de matematică 
fizică din Caransebeș

echilibrarea și totodată evidențierea legăturii indestructibile dintre cunoștințe aveam să intilnim intr-una din școlile de rpare tradiție din Banat. Liceul de matematică-fizică din Caransebeș. Alături de liceul pedagogic din orașul de pe valea Timișului. este una dintre unitățile de invățămint fruntașe din județul Caraș-Severtn. Pledează în acest sens, nu în ultimul rînd. procentul de absolvenți admiși în invățămintul superior (60 la sută în anul școlar trecut), la facultăți cu profiluri diferite. A devenit deja o tradiție în acest liceu. înființat in 1905. ca un număr mare de elevi, uneori clase întregi să se bucure de succes la examenele de admitere la facultate. „Nu ne este însă indiferent cu ce bază de cunoștințe generale pășesc elevii noștri in invățămintul superior", ne spunea profesoara de istorie Maria Preda, director adjunct cu munca educativă. Istoria rămine una dintre disciplinele cu largă deschidere spre cultura generală. „Aceasta însă, continua interlocutoarea noastră. în măsura în care profesorul face din predarea istoriei nu o simplă înșiruire de date și evenimente, chiar comentate, cl un exercițiu cul
tural cuprinzător, apelînd la cunoștințele de la celelalte obiecte, pu- nindu-le în relație și formînd astfel o viziune culturală largă, alături de mobilitatea în gindire șl capacitatea de a înțelege și extrage aspectele semnificative din fiecare epocă istorică". La Liceul de matematică-fizică .din Caransebeș, in care s-au format personalități de ieri și de azi ale culturii românești (Filaret Barbu, Constantin Daicoviciu, Corneliu Baba, Ion Luca Bănățeanu. Achim Miloia, Sorin Titel etc.), există, ne spunea prof. Ion Răzvan, directorul liceului, preocupări notabile pentru modernizarea metodologiei didactice, ca și pentru susținerea acesteia printr-o bază materială bogată și eficientă, cu scopul de a ridica nivelul general de cunoaștere al celor 1100 de elevi. Acestea sint vizibile și in activitatea catedrei de matematică din școală. „Preocuparea noastră, preciza prof. Ioan Poru. este să facem evident faptul că matematica e o componentă importantă a culturii generale, ceea ce implică, între altele, reliefarea aplicabilității largi a cunoștințelor matematice in toate domeniile, o reală familiarizare cu aspectele in- terdisciplinare. devenite astăzi extrem de importante în procesul de cunoaștere. Pentru realizarea acestor obiective insistăm în primul rînd pe evidențierea caracterului de instrument logic, de mod și model de gin
dire pe care îl are matematica". Unul din punctele, considerăm noi, „vulnerabile" în multe cazuri, în pre

secretarului său general. In anii de după Congresul al IX-lea, dar cu deosebire in prezent, in actuala e- tapă a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, de a a- sigura, în cadrul amplu al democrației muncitorești-revoluționare, o mai bună activitate de conducere u- nitară a societății, de planificare și organizare. De a asigura afirmarea și mai puternică a elementelor de conducere modernă, științifică, bazată pe realități, pe legile economice generale, pe legitățile dezvoltării sociale. De a întări fără încetare participarea poporului la conducerea statului. De a perfecționa mecanismul economic și social, întregul sistem al democrației socialiste revoluționare, care cuprinde, într-o deplină unitate dialectică, activitatea desfășurată de partid, de stat, de organizațiile democratice, de întregul popor.Perfecționarea continuă a societății românești, a întregii activități e- conomico-sociale din țara noastră, ce s-a dovedit a fi. in anii de după Congresul al IX-lea. o constantă a politicii partidului n o s t ru , a preocupărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. este și o constantă a lucrării pe care o prezentăm. In lucrare se arată că pe a- acest plan s-au înscris și eforturile pentru dezvoltarea dreptului socialist, a legislației, pentru asigurarea unor concordanțe depline intre legile țării șl prefacerile revoluționare din societate, din viațaO strălucită sinteză gîndiri revoluționare a Nicolae Ceaușescu, a sale activități teoretice o reprezintă fundamentarea conceptului de societate socialistă multilateral dezvoltată. Această concepție oglindește dialectica procesului revoluționar, 

oamenilor. a Întregii tovarășului prodigioasei

profesioniste

dobindite teoretic. „De ne spunea prof. Nicolae in predarea chimiei pun

darea matematicii, obiect care trebuie să ofere elevului un prilej de educare a gindirii logice, disciplină a minții, rigoare. Catedra de matematică de la liceul din Caransebeș a inițiat in acest scop un ciclu de pregătire psihopedagogică, logică și epistemologică a profesorilor din școală, sub genericul „Pregătirea «-nematematică» a profesorilor de matematică".Despre ridicarea nivelului de cultură matematică, despre rezultatele obținute la concursul interjudețean „Traian Lalescu". a cărui ediție inaugurală s-a desfășurat in 1985 la Caransebeș, ne-a vorbit și profesorul Mihail Neacșu. Un accent deosebit pun cadrele didactice din această școală pe intărirea motivației învă
țării. „Esențială este, ne spunea prof. Maria Aron, director adjunct, sensibilizarea elevilor față de fenomenul cultural. Noi trebuie să creăm la elevii noștri și o motivație emoțională, condiție importantă pentru receptarea informației culturale, pentru cultivarea respectului față de valorile autentice. în acest sens, în cadrul catedrei de limba și literatura română am proiectat un curs de inițiere în istoria artelor plastice și a muzicii, încereînd să suplinim astfel absența orelor de desen și de muzică din programa de liceu. Pentru că în orașul nostru nu avem instituții de spectacol, iar teatrele vin destul de rar la Caransebeș, am considerat util ca elevii din liceu care ajung să vadă spectacole de re- feripțăi in centre culturale mari din țară să împărtășească din opiniile lor colegilor de școală".Nivelul de cultură generală al unui tinăr se verifică, adesea, și prin felul in care reușește să aplice in practică noțiuni aceea. Oprean, mare accent pe corelarea cunoștințelor de la acest obiect cu cele asimilate de elevi'la fizică, științele naturii etc., apoi pe selectarea și aprofundarea acelora cu care tinerii se vor întilni în viața de toate zilele". Organizarea laboratoarelor și a cabinetelor de specialitate din liceu — indeosebi cele de filozofie și economie politică, fizică, limba română. istorie, chimie (cu o colecție de mineralogie) — vădește din plin preocuparea profesorilor de a oferi multiple posibilități pentru înțelegerea caracterului practic al noțiunilor predate. Un micromuzeu cu mijloace de invățămint pentru fizică permite elevilor să-și formeze o imagine — cit se poate de atrăgătoare — despre evoluția aparaturii de măsură. Voltmetre, ampermetre. o pom- nă de vid, un arc voltaic, o mașină Whimurst. o busolă de tangentă aș- treaptă să fie privite la intrarea in laboratorul de fizică, dotat cu aparatura ultramodernă a zilelor noastre. $1 tot aici profesorul Petru Andras ne arată un patefon de pe la 1920 și o colecție de discuri vechi. Ascultăm cu emoție aria lui Leporello din Don Giovanni de Mozart, în interpretarea lui Feodor Șaliapin ; sint, de altfel, in această colecție, citeva imprimări de referință — și ele creează o ambiantă culturală deosebită atunci cind sint prezentate elevilor.Dar mai ales impresionează In liceul din Caransebeș cabinetul și laboratorul de biologie, gospodărite cu grijă de profesorul loan Tocuț. Cele aproximativ 3 000 de exponate, de la colecțiile sistematice de ierbare la cele de păsări, pești, mamifere, organizate pe biotopuri. te fac să crezi că te afli intr-o sală a Muzeului „Gr. Antipa". Caracterul sistematic. calitatea exponatelor, organizarea lor riguros științifică, varietatea colecțiilor didactice (nu lipsesc cele de mineralogie, petrogra- fie. paleontologie), un foarte util tablou al subdiviziunilor geocronolo- gice vorbesc elocvent despre preocupările cadrelor didactice din Liceul de matematică-fizică din Caransebeș pentru asigurarea eficientei formative și a unui ridicat nivel de cultură generală prin fiecare disciplină din programa de Invățămint.

Costln TUCHILA 
Ion D. CUCU corespondentul „Scinteii 

sintetizează în mod unitar toate laturile vieții social-economice, imbină armonios obiectivul fundamental actualei perioade de dezvoltare țării cu direcțiile principale progresului tării în viitor.în lucrare este subliniat adevărul ce ilustrează concepția înaintată. profund revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu despre edificarea socialismului cu oamenii și pentru oameni. Promovarea acestei politici, se arată in crare, implică — în concepția ședintelui României, concepție deplin validată de viață, de istorie — creșterea rolului conducător al partidului, întărirea în continuare a acestui rol. Este subliniat cu precădere adevărul că, in esența sa, conducerea de către partid, ca premisă fundamentală a conducerii științifice a societății, dobindește o și mai mare însemnătate in actuala e- tapă. Partidul iși afirmă acum rolul conducător în condiții specifice, determinate de amploarea operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, de creșterea răspunderilor sale în toate domeniile vieții economico-sociale. în activitatea de producție, în creația științifică, in invățămint și cultură. în munca politico-educativă.Partidul nostru a avut și are drent călăuză nară a lucrare cepția Nicolae atît construcția economică. înfăptuirea progresului multilateral al țării, cit și tonstrucția umană — domeniu adeseori mai complex și mai dificil decit cel al activității economice .— au Ia bază concepția revoluționară, clarvăzătoare, pe deplin corespunzătoare cerințelor actuale și de perspectivă. elaborată intr-un spirit profund științific de partidul nostru, de secretarul său general. Desigur, în lumea contemporană, „cind apar multe, multe greutăți, cind sint furtuni, multi nori", cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. iluziile, deformările optice pot să indice o cale greșită pe planul făuririi umanismului. Drumul adevărat îl arată concepția creatoare a socialismului științific — iar autorii lucrării redau pe larg acest fapt — că. la fel ca in întreaga operă de edificare a socialismului în România. partidul nostru, secretarul său general pornesc și pe acest plan de la concepția înaintată potrivit căreia nu se poate vorbi. în nici un domeniu, de dezvoltare, de perfecționare fără a se ține seama de principiile teoriei revoluționare despre lume și viată. Fără a se asigura îmbogățirea continuă a acestor principii cu uriașele cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii. Pe aceste adevăruri își întemeiază partidul nostru, in actuala etapă, activitatea de făurire a omului nou, constructor devotat al socialismului șl comunismului.

sigură concepția revoluțio- socialismulul științific. în este ilustrativ redată con- știlnțifică a tovarășului Ceaușescu potrivit căreia
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Noi cote valorice în mișcarea artistică de amatori

național „Cintareacon-
O iarnă blinda, bogată în spectacole susținute de artiștii amatori, în județul Galați — și nu numai aici, desigur — formațiile și inter- preții înscriși în actuala ediție a Festivalului României" se află in plină fruntare cu publicul și cu juriile care efectuează selecția pentru faza județeană. La sate sezonul a fost benefic. Așezămintele culturale din marea majoritate a comunelor județului au dispus de condiții mai bune pentru evoluția ar- tiștiilor amatori. încă din luna decembrie 1988. se desfășoară intîl- niri ale formațiilor pe centre ale consiliilor unice agroindustriale, întrecerea câpătind astfel un plus de frumusețe. Am asistat la două asemenea confruntări — din consiliile unice agroindustriale Tudor Vladimirescu și Ivești — iar impresia lăsată de respectivele spectacole se poate generațjza. Organizarea reprezentațiilor s-a realizat cu seriozitate, in sală s-au aflat cooperatori, mecanizatori, tineri și vîrstnici, efectiv interesați de ceea ce se petrece pe scenă. Evoluțiile au plăcut și datorită diversității de genuri și modalități interpretative. Astfel, pe scena din comuna Piscu (unde au evoluat formațiile din localitățile ce compun consiliul unic agroindustrial Tudor Vladimirescu) s-au aflat și corul din Nămoloasa, și echipa de teatru a gazdelor, și brigada artistică din Fundeni, alături de formațiile de dansuri populare din Independenta sau de grupul vocal folcloric feminin din Tudor Vladimirescu. pentru a nu aminti decit unele dintre formațiile participante. Animatorii mișcării artistice de amatori din aceste localități sint. desigur. in primul rind. directorii centrelor comunale de cultură si creație „Cintarea României", cărora le revine in răspundere direc-

Imagini ale farmecului cotidian al muncii se pot întilni pretutindeni și aici, la „r.R.B. -București. De pildă, la secția preparație, unde obiectivul fotografic le-a surprins pe Violeta Tițâ, Zinca Popa și Elena Popa Foto : S. Cristian
Frumusețea muncii

dar imaginea o dau oamenii, in folosul lor ce am realizat, aceasta in mod harnice,

O întreprindere in care, din totalul de oameni ai muncii, peste 80 la sută sint femei, are, fără Îndoială, ...farmecul său. Ar ti însă nedrept să ne oprim numai la aspectul acesta formal, să nu intrăm in miezul lucrurilor. Ce se intimplă. prin urmare, in permanenta incandescență a muncii, in foicul continuu de la Filatura română de bumbac (F.R.B.) din București ?— Cifrele de plan sint ambițioase, mobilizatoare, realizările noastre sint notabile, exactă a F.R.B.-ului împreună cu ei și am realizat tot ceea cu ei ne mindrim și justificat. Avem femei ambițioase, energice,. pline de inițiativă, in întreprinderea noastră. O să vi se pară, poate, elogioasă prezentarea mea ; dar e suficient să urmăriți graficele de îndeplinire a planului, de pildă, pentru a vă convinge că în favoarea aprecierilor mele pledează argumente solide.Multe argumente pledează in favoarea afirmației Vioricăi Jemna, secretara comitetului de partid. Munca in filatură nu e ușoară ; pe lingă o pregătire profesională corespunzătoare — cunoștințele reîmprospătate, îmbogățite in ritmul rapid in care se desfășoară procesul de modernizare — îndeletnicirea a- ceasta cere indeminare. răbdătoare migală.— E o meserie feminină, nu încape discuție — ne spune Viorica Jemna, insoțindu-ne intr-una dintre fabrici „pe fluxul tehnologic". Dar, vedeți, fetele nu mai seamănă deloc cu bunicile lor care tor- ceau cinepa. Distanța de la uneltele tradiționale pină la tehnologia noastră modernă e ca un drum prin „tunelul timpului". Comparațiile aproape că nu-și au rostul.In secția ring, hala 9, lucrează brigada condusă de Rodica Niță.— Ce să vă spunem despre noi ? Ne exprimăm mai bine prin muncă decit prin vorbe.Rodica Niță a impliniit 30 de ani. A venit în F.R.B. din „profesională" în anul 1977. E căsătorită, are doi copii.— Doi copii acasă — precizează — și multe fete aici. în brigadă am 15 (6 la levată, 9 la mașinii). Dar in decursul activității am format încă pe-atîtea.— E grea meseria dumneavoastră ?— Greu e pină înveți meserie, pe urmă meseria te invață multe.Tenacitatea, indemi narea, spiritul de echipă, responsabilitatea — sint numai citeva trăsături pe care femeile de aici și le-au cultivat, prin specificul muncii.Brigada pe care o conduce Rodi- ca Niță a ocupat anul trecut locul III in întrecerea socialistă.— Nu e ceva ieșit din comun, zimbește interlocutoarea noastră. Ieșit din comun ar fi să nu ne facem treaba așa cum trebuie. Pină am format colectivul a fost mai greu : ca într-o familie, și intr-un colectiv de muncă lucrurile trebuie să se rodeze. Avem condiții bune și de muncă, bune și de viață. A- vem două cămine de nefamiliști, două grădinițe, o creșă, două dispensare proprii (inclusiv un cabinet stomatologic), o bogată biblio- “i, o oantlnă-restaurant. Cele

tă organizarea și desfășurarea activității in acest domeniu. Alături de ei — și datorită lor — ne-am iritilnit și cu alți. factori care au avut un rol important in■ evoluția din această ediție a mișcării artistice de amatori. Mai in- tii, trebuie evidențiate cadrele didactice din toate localitățile consiliului, care au participat — in calitate de interpreți sau de instructori — la buna pregătire a formațiilor. Apoi — cadrele artistice din Galați, prezente, de asemenea, la conducerea pregătirii multor echipe. Dirijorul Nicolae Vicleanu, din București, este un statornic animator al grupului vocal folcloric feminin din Tudor Vladimirescu ; și nu numai de aici.Aprecieri asemănătoare se pot face și In legătură cu evoluția activității artistice în localitățile ce compun consiliul unic agroindustrial Ivești. Și, cum spuneam la începutul acestor rînduri. buna impresie lăsată de artiștii amatori trebuie generalizată la nivelul celorlalte comune din iudeț. „Confruntarea artistică la nivel de C.U.A.S.C. — ne spunea Ion Al- dea, vicepreședintele comitetului județean de cultură șl educație socialistă, s-a caracterizat prin seriozitate. Baza materială existentă a fost mai bine folosită, a sporit numărul formațiilor, s-a ridicat nivelul interpretativ. Artiștii a- matori s-au confruntat in mare măsură cu publicul din propriile localități, iar interesul acestuia din urmă față de mișcarea de a- matori a crescut. De altfel, juriile de selecție ne asigură că in faza județeană fiecare comună a județului va fi o formație, amploarea artistice deInsă nu numai la sate se înre- 
prezentă cu cel puțin ceea ce recomandă actuală a activității la sate".

două unități ale noastre, la un loc, alcătuiesc un mic orășel, dacă pot să mă exprim așa.In acest mic orășel — ca să folosim expresia interlocutoarei noastre — o căutăm pe inginera Adriana Cristea. mecanicul-șef al întreprinderii. Cind o intilnim in sfir- șit, in ciuda prejudecăților noastre, in față ne apare o ființă mai degrabă fragilă, delicată, surlză- toare.— Coordonați activitatea a ■ circa 400 de oameni ai muncii, in marea lor majoritate bărbați. Care e cerința esențială pentru un conducător de secție mecanoenergetică ?— Cunoașterea oamenilor. Și a- ceasta nu numai în secția pe care o conduc. Fără să-l cunoști pe fiecare in parte (nivelul real al pregătirii, capacitatea de muncă, resursele, dar, intr-o oarecare măsură, și viața, preocupările din afara programului), nu-ți poți organiza munca, nu știi ce să le ceri, cit să
însemnări despre hărnicia 

femeilor dintr-o întreprindere 
bucureșteană

le ceri. N-am ajuns dintr*o  dată la performanța de a cunoaște oamenii cu care lucrez, oamenii in general. Aceasta s-a produs treptat, in anii de după facultate, o dată cu integrarea mea in colectiv, pe măsură ce tensiunile dintre teorie și practică au dispărut. Unii au ieșit la pensie, dar mai există încă in secție oameni despre care pot afirma că m-au învățat meserie in anii începuturilor...— Nu pare să fie mult de atunci...— Sint 13 ani de atunci, ani deosebit de fertili, de dinamici pentru activitatea întreprinderii.— Care a foat momentul cel mal dificil din activitatea dumneavoastră de pină acum ?— Cel mai dificil în profesie, u- nul dintre cele mai încărcate de răspundere, rămine „momentul ’86". Anul 1986 a fost una dintre etapele modernizării, la noi. Pentru intiia oară primeam răspunderea unei probleme majore care trebuia rezolvată de la un capăt la altul. Se cereau înlocuite 95 de mașini, in unitatea 1. La rampă fuseseră aduse circa 1 100 de lăzi de diferite mărimi — mașinile ; ele trebuiau montate, instalate, puse in funcțiune. în momentele grele imi apar și acum in fața ochilor cele 1 100 de lăzi — ca o Încurajare. Am finalizat cu bine sarcina încredințată a- tunci. Parcă n-am fi lucrat într-o echipă, ci intr-un singur om ; ne înțelegeam din priviri — eram toți ca unul, nici un gest în plus, nimic gratuit. O dată mai mult am Înțeles atunci ce inseamnă să lucrezi cu oamenii. Dacă m-ați fi întrebat atunci, poate că puteam să apreciez precis, farmaceutic. doza de intransigență, de fermitate și de... blindețe care se cere șefului secției mecanoenerge- tice. Atunci, în clipele acelea de trăire deplină.— Care este cea mal importantă 

am urmărit spectacolele ofe- de brigăzile artistice, grupu- de satiră, precum și de grupu- vocal-instrumentale și soliștii
în- na- mai cum pre-

gistrează asemenea evoluții îmbucurătoare. Pe scena centrului de cultură și creație „Cintarea României" al sindicatelor din Galați am surprins in confruntare, la stirși- tul etapei de masă, formații și interpret! amatori din municipiul reședință de județ. Timp de două zile rite ri le rile de muzică ușoară. Și in acest caz impresiile sint, in primul rind, favorabile. Mai ales in ceea ce privește brigăzile artistice se observă amploarea participării, unele treprinderi, precum Șantierul val, fiind prezente chiar cu multe asemenea formații. Așa ne spunea prof. Ionica Filer, . ședințele comitetului municipal de cultură și educație socialistă, s-a amplificat, în mod firesc, și gama aspectelor de viață abordate. A crescut și calitatea interpretării. S-au văzut și unele noutăți în maniera de montare a programelor. S-ar mai fi simțit nevoia, menționa interlocutoarea noastră, unui sprijin acordat autorilor de texte, astfel incit acestea să se conformeze mai riguros normelor limbii române. îmbrățișăm întru totul observația făcută, ea fiind determinată de faptul că, pe ici. pe colo, s-au mai auzit vorbe din limbajul neliterar, argotic, chiar suburban, invenții lexicale, potriviri nedorite de cuvinte ș.a.m.d., ceea ce indică exigența foarte redusă manifestată față de asemenea texte insuficient realizate. La acest capitol am adăuga și nivelul coborit al criticii, absenta țintei concrete, a adresei precise, în favoarea observațiilor de ordin general care, se știe, nu supără pe nimeni, precum in cazul formațiilor de la întreprinderea județeană

din or-în

realizare profesională a dumneavoastră ?— Fără îndoială, relațiile de muncă pe care le-am stabilit în secție. De fapt, nu e numai o realizare a mea, e una comuna. .N-aveam de unde să știm Că Maria Focșan a lucrat în schimbul trei. Președinta comitetului de cămin, muncitoare fruntașă, ne primește insă cu toștă ospitalitatea, cu surisul pe buze. In căminul de nefamiliști al F.R.B.-ului (unul cele două existente), domnesc dinea, c„ ățenia.— Ați vrut să ne cunoașteți afara programului, in familie ? se interesează Maria Focșan.— Chiar vă considerați o familie?— Mai încape vorbă ?! Căminul e chiar casa noastră. Pe-acasă, pe la părinți, am devenit musafiri. Cele care stau mai aproape pleacă mai des. Dar nu întotdeauna e posibil lucrul acesta. Unele dintre noi urmează cursurile liceului seral — au de invățat.— în ce fel ați izbutit să vă faceți plăcut, primitor locul in care trăiți? In ce fel alți izbutit să-i conferiți căldura căminului părintesc ?— în primul rind păstrlnd ordine și curățenie. Sintem fete — și ar fi fost jignitor pentru noi să fie altfel. Apoi, cu ajutorul comitetului de partid, al comitetului sindical, al comisiei de femei, al U:T.C.-ului, organizăm, la nivel de cămin, o serie de acțiuni atractive. Avem, ca să vă dau un exemplu — pe cel mai semnificativ — clubul de vineri. în cadrul acestuia desfășurăm o mare diversitate de acțiuni cu caracter educativ, intre care intilnirile cu cadrele medicale, ou juriști, cu diverse personalități ale vieții culturale. Sint cele mai apreciate, dovadă că discuțiile extrem de vii se prelungesc mult după ora stabilită pentru a se încheia. Prin comitetul sindicatului ne procurăm bilete la spectacole, concerte — trebuie să spunem că nu întotdeauna in număr suficient. Fetele sint dornice de instrucție, de cultură — cele mai multe dintre căministe participă in formațiile artistice pe intreprindere.— Aveți in hol o frumoasă expoziție de cusături populare, de broderie....— E vorba de o pasiune generalizată in cămin. Fetele beneficiază, chiar prin natura profesiei, de o indeminare deosebită, au talent. Acest talent încercăm să-l cultivăm în cercul nostru de lucru manual. De fapt, foarte multe dintre activitățile noastre la nivel de cămin converg spre o pregătire multilaterală pentru viața de familie care ne așteaptă.Trebuie să-i dăm dreptate meca- nicului-șef, Adriana Cristea. Cel mai important ciștig — nu numai în secția mecanoenergetică, dar în întreaga în timp, cu contribuția tuturor — e relația dintre oameni, premisa tuturor realizărilor obținute.Adevărata frumusețe, a femeilor din Filatura română de bumbac, aceea care nu poate fi in nici un fel umbrită de trecerea timpului, este frumusețea muncii.

întreprindere — obținut

Leila MUNTEANU J

între-navigațle fluvialăînregistrată uneori și faptului că ș-a specializat de in-
de gospodărie comunală și lo- cativă, spitalul județean, prinderea de NAVROM ș.a.„Monotonia se datorește creat un grup structori. Unii dintre ei pregătesc prea multe formații, iar de aici apar sărăcia de idei, repetițiile in materie de limbaj, stil, problematică etc“. Oare numai pasiunea pentru activitatea artistică să-i fi îndemnat pe aceștia la „comiterea" unui asemenea efort ?Mai multă ordine trebuie pusă si in rindul formațiilor de muzică ușoară, pornind de la ținuta scenică la cea interpretativă sau la repertoriu (multe creații originale insuficient puse în valoare). In legătură cu repertoriul, președintele juriului la spectacolele de selecție, Marcel Ionescu, observa substanța rarefiată de idei, faptul că dinamismul. tinerețea nu sint elemente sesizabile in conținutul unor cintece de muzică ușoară, ci doar in forma zgomotoasă de prezentare.Desigur, la încheierea etapei, de masă a festivalului s-au analizați cu atenție deficientele existente. S-a procedat cu exigentă in a- precierea rezultatelor acestor examene de preselecție pentru etapa superioară, județeană, tocmai pentru a se judeca exact starea actuală de lucruri, nivelul la care se găsește in prezent activitatea artistică de amatori. Măsurile din zilele și săptămlnile următoare vor constitui un sprijin efectiv a- cordat acelor formații cu un nivel mai scăzut, astfel incit calitatea întregii mișcări artistice de amatori să se ridice la noi cote valorice.

Dan PLAEȘUcorespondentul „Scinteii"
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Pentru o viața nouă 
a satului, a locuitorilor săi

21 IVLIE 1986Era cumpăna verii și perioada de Început a campaniei electorale din acel an de ascensiune și consolidare a regimului democraț-revolu- ționar din patria noastră. La adunarea populară organizată cu acest prilej, in fata prefecturii din Craiova. vorbea mulțimii tovarășul Nilcolae Ceaușescu. „Noi, comuniștii, dorim ca din Oltenia lui Tudor Vladimirescu, sărăcită și înapoiată. pină acum, datorită jugului moșieresc, să facem o Oltenie bogată, cu o industrie și o agricultură puternice.Cele afirmate de tovarășul Nicolae Ceaușescu se bazau, desigur, pe trista realitate de atunci a satelor, unde sărăcia Iși avea cuib de secole, unde țărănimea fusese La discreția moșierilor. „Cum să faci — in asemenea condiții istorice — o Oltenie bogată, cu agricultură puternică ?“ — se întrebau, atunci, scepticii. Comuniștii le demonstrau țăranilor că sărăcia nu poate fi alungată decit unind forțele celor ce muncesc în mari cooperative agricole de producție. S-a declanșat, in acei ani, după Hotâ- rirea plenarei Comitetului Central al partidului din martie 1949. complexul proces de lămurire a țărănimii, in acest sens, demon- strindu-i-se, cu răbdare, că singurul drum spre o viată mai bună, demnă, liberă este cel al unirii pămlnturilor pentru a putea fi lucrate cu cele mai moderne mijloace mecanizate. Iată momente semnificative ale acelei vaste acțiuni de convingere conduse de partid cu adincă înțelepciune. Consemnăm, mai Intil, opinia tovarășului Ion Predescu, un inimos activist-instructor al Comitetului județean Dolj al P.C.R., pensionar doar cu numele, care, pe timpul cit a fost secretar al comitetului regional de partid Oltenia și apoi președinte al sfatului popular regitonal, ca orice comunist a luat direct parte la epopeea cooperativizării începute in acel martie d« acum 40 de ani.— In ducerea la îndeplinire a a- eestei răspunderi — ne spunea el — am avut prilejul, in- citeva rln- duri. să-1 cunosc la lucru pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe atunci, prin ’39—'60, secretar al Comitetului Central al partidului, ce a venit și a revenit în satele Olteniei, contribuind direct la înfăptuirea programului de transformare socialistă a agriculturii. M-a impresionat consecventa cu care apăra principiul liberului consimțămint. sinceritatea, frache- țea și răbdarea cu care discuta cu omul simplu, cu țăranul, a cărui fire Si filozofie de viață le cunoștea ca nimeni altul. Pentru noi, activiștii, a fost pildă și îndemn, ne-a Învățat, practic, cum trebuie să aplicăm în viață politica partidului pentru socializarea agriculturii. Pentru țărani a fost frate și părinte, a cărui înțeleaptă povață a fost urmată fără șovăire.

SFÎRȘIT DE FEBRUARIE 
1989Pe cerul iernii se laudă un soare colțos de primăvară părelnică. însoțit de reporter, tovarășul Ion Predescu reface un itinerar de acum trei decenii in urmă, cind a pus și el umărul la înfiriparea cîtorva cooperative. Printre ele și „Unirea" din satul, centru de raion, Segar- cea, regiunea Oltenia. Cine erau cei care și-au unit forțele și destinele punînd bazele cooperativei agricole de producție și apoi viitorului oraș Segarcea ? Majoritatea. țărani săraci, ce trudeau din greu pe moșia bogățiilor, devenită, prin lege, domeniu regal al lui Carol I. în 1918. întreaga moșie Segarcea, de 13 312,09 hectare, se întindea de la platoul Desnățuiului pină la Dealul Robului. Și robi ai pămintului erau mulți aici. Transcriem cu emoție una din primele cereri de intrare In cooperativă, în 1959, ale unuia dimtre ei : „Subsemnatul Filip C. Iile, din comuna Segarcea, de bună voie și neobligat mă înscriu în cooperativă, ca avere nu posed nimic da’ mă in scriu cu sculele mele 1 bardă 1 pilă de lemn 1 ferestrău 1 bughiu 1 topor și 2 brațe de muncă luptăm pentru pace". „Negreșit, dacă toți erau săraci lipiți pămintului ca Filitp și ca mulți alții, înscrierea in coop’erati- vă era înlesnită, iși dă cu părerea Oprea Diaconu. acum pensionar al cooperativei agricole de producție. Numa că erau și destui cu pămint mai mult, care mai stăteau pe gin- duri, la înscriere, ba se puneau cu vrere sau fără vrere și de-a curme- zișu altora". „Pe cind eu am fost trimis să întărese viața de organizație — își amintea tovarășul Ion Predescu — a venit, aici, la Segarcea, șl tovarășul Nicolae Ceaușescu. îmi amintesc ca acum. Ne-a găsit intr-o ședință cu activul de bază al raionului. Cum era și firese. i-am spus adevărul : că înscrierea se desfășoară anevoios și pentru faptul că, uneori, s-a apelat la metode administrative. După ce a ascultat eu răbdare, pe mai mulți dintre cei prezenți, ce au raportat despre stilul de muncă și metodele folosite, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a atras serios atenția că programul de transformare socialistă a agriculturii, elaborat de partid, nu se înfăptuiește cu metode administrative. funcționărești. Folosirea acestora are efecte distructive. Gospodăriile agricole se înființează numai pe baza liberului consimțămint al oamenilor. Comuniștii trebuie să vegheze ca acestea să se constituie cu țăranii, pentru țărani — ne spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu". Străbatem șoseaua principală ce trece prin mijlocul orașului Segarcea. Din loc tn loc. tovarășul Ion Predescu se oprește. „în '59. cind au fost puse temeliile cooperativei agricole — iși amintește el — șoseaua asta asfaltată era o uliță noroită ; unde-i acum fabrica de furfurol era depozitul de gunoaie al comunei ; unde se află salba asta de blocuri 6e Întindea manejul domeniilor coroanei ; unde-i liceul agroindustrial era pădurea „La dafinii deși"; unde-i S.M.A.-ul era conac boieresc ; unde-i magazinul „Mercur" era circiuma lui Stan prăvăliașu ; far pe fosta moșie a lui Gogu lu Oanță cooperatorii din Segarcea au obținut mai in hăl an — așa cum văzurăm în statistici — aproape 18 000 kilograme porumb și 7 926 kilograme grîu la hectar.

Puteau și mai mult dacă toți cooperatorii ar fi prețuit mult mat mult munca cimpului"... incheie el. cu reproș, la adresa rezultatelor mai slabe obținute in anul trecut de cooperativa din Segarcea.Anul 1956, cind s-a Întemeiat cooperativa agricolă .,1 Mai" în fosta comună Birza.Nici nu se uscase bine cerneala pe cererile de înscriere în cooperativă cind tovarășul Nicolae Ceaușescu a venit aici să vadă cum trăiesc oamenii, cum au început să-și rostuiască noua viață. Cooperativizarea agriculturii iși arăta primele roade. Cițiva țărani, ce s-au înscris printre cei dinții in cooperativă. își ridicaseră case noi. Printre ei — Maria și Vasile Olteanu, al căror prag de nouă locuință le-a fost trecut de tovarășul Nicolae Ceaușescu. „Parcă nici a- cum nu-mi vine să cred, ne mărturisește Maria Olteanu, că eu, cu bărbatu-meu, Înscriși în cooperativă doar c-un pogon de pămint. ne-am putut face casă cu trei camere mari, cu verandă, pătul și magazie. Am dărimat cele două odăițe, făcute din chirpici, acoperite cu paie, unde dormeam pe rogojină, pe un pat cu picioarele bă- tute-n pămint. Așa i-am spus și tovarășului Ceaușescu, cind a-n- trebat unde stăteam inainte. M-am bucurat tare mult cind a pus mina pe covoarele și carpetele țesute de mine și a zis că-s frumoase. A dat mina cu toți și ne-a vorbit cu inima deschisă, de parcă era din sat". „De la casa lu' Olteanu a venit in zootehnie, continuă Constantin Dobre, pensionar cooperator. Să vadă cum muncim, cit ciștigăm. ce mănincă vitele și cum arată adăposturile lor. Am văzut că ceva il nemulțumise", „într-adevăr, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a nemulțumit lăudăroșenia fostului președinte, ce dădea semne de automultumire, in vreme ce adăposturile pentru animale, e adevărat, făcute in pripă, arătau prost — își amintește tovarășul Ion Predescu. I-a spus președintelui că nu trebuie să se declare mulțumit cind adăposturile pentru animale nu sînt cele corespunzătoare. Cind mai sint multe de făcut in zootehnie, in organizarea muncii, in ținerea e- vldentelpr. arată limpede că președintele, dar și ceilalți membri din conducere, trebuie să se călească printr-o continuă pregătire. O nouă formă de proprietate cere oameni noi, luminați- — ne-a spus atunci tovarășul Nicolae Ceaușescu.Ne oprim în centrul civic al comunei Valea Stanciului și facem ochii roată : case de se-nvtrt după soare. Blocuri de locuințe pentru specialiști. Teatru de vară. Școli noi. Dispensar cuplat cu casă de nașteri, bibliotecă, complex comercial, farmacie, pod peste Jiu etc., etc. „Prin casele oamenilor — telefoane, televizoare color și mo- bilă-stil" — ne zice tovarășul Chirii Firicioiu, primarul acestei înfloritoare așezări de pe malul Jiului, înainte de a-și lua, la revedere. printr-o stringere de mină.Gheorghe Anghel, unul din întemeietorii cooperativei și secretar al organizației de partid, din comuna vecină Drănic.Frumos povestește acest țăran chipeș, căruia nu-i dai 67 de ani, ciți are. Aflăm că în aceste zile se Împlinesc exact 30 de ani de la înființarea cooperativei „Drum Nou", la a cărei formare a

luat parte, direct, tovarășul Nicolae Ceaușescu. „A venit la noi intr-un moment greu — iși amintește el. Cițiva nu doreau să se înscrie. Alții, deși au făcut cerere. nu se omorau cu munca. Vestea că un tovarăș secretar al partidului nostru comunist vrea să stea de vorbă cu noi a adunat o mulțime de țărani. Ne-am bucurat tare mult cind ne-a string mîinlle și ne-a vorbit cu căldură nouă, țăranilor din Drănic. ce cunoscusem biciul din mina boierului și vorba de ocară, răstită. Cind dinsul a zis să spunem fiecare ce ne doare, ce părere avem despre cooperativizare. ne uitam muți unul la altul. Noi — obișnuiti ca pe vremuri, să tăcem. în timp ce dinsul aștepta răbdător, iar noi ne adunam gindurile inainte de a pune întrebări, o auzim pe Ioana Segăr- ceanu. care se înscrisese in cooperativă nu prea convinsă de pasul pe care l-a făcut: «Eu zic, tovarășe, să ne mai lăsați un an-doi așa. Avem și noi copii la școli și bătrini de-n- mormintat». Nu obligăm pe nimeni sâ se-nscrie în cooperativa agricolă, insă numai calea muncii colective, a muncii înfrățite și mecanizarea lucrărilor ii va scoate pe țărani din sărăcie, i-a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu. La anul o să- vin si să-mi spuneți ce producții ați obținut. La plecare, inainte de a da iar mina eu noi, ne-a mai întrebat o dată de necazuri... Și după un an a venit din nou printre noi și a rămas mulțumit de mulțumirea noastră", „îmi amintesc de prima acțiune de masă făcută atunci de țărani în folosul cooperativei și al așezării lor, ține să precizeze tovarășul Ion Predescu. Au scos toată piatra de acolo, de la «Pietrele dracului-», și au astupat cu ea hirtoapele de pe ulițele satului și din zootehnie. Apoi le-au nivelat, au dat gunoi și au pus porumb pe locul de unde au scos piatra".Desigur, dezvoltarea an de an a cooperativei agricole de producție a atras după sine și dezvoltarea comunei, creșterea bunăstării tuturor celor aproape 5 000 de locuitori ai Drănicului de azi. Cine-și Închipuia, in anii de inceput ai cooperativizării, că țăranii de azi vor avea aproape tot confortul urban ? Că în comuna, in care combustibilul pentru încălzit și gătit il reprezentau aproape exclusiv paiele și cocenii, se va construi o centrală termică ? Hotărit lucru, multe, foarte multe întrebări iși puneau țăranii din Segarcea, Valea Stanciului și Drănic — ea de altfel toți țăranii din intreaga Oltenie și din toată țara, in primii ani do înființare a cooperativelor. A fost nevoie de multă răbdare și înțelegere, de formare a unor convingeri clădite mai mult pe fapte decit pe vorbe, pentru a înlătura vălul întunecat al îndoielii. Răspunsurile la întrebările — mărturisite sau mocnind în sufletul. țăranului — din anii de. inceput ai cooperativizării au fost date de realitățile vieții noi ce a urmat. Programul de transformare socialistă a agriculturii a făcut și din Oltenia — de odinioară — sărăcită și Înapoiată, o Oltenie bogată, cu o industrie și agricultură puternice, așa cum a prefigurat-o tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 24 iulie 1946, la adunarea populară de la Craiova.
Nicolae BABALAU corespondentul „Scinteii* *

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
Amfiteatru) : Torquato Tasso — 18; 
(sala Atelier) : Arta renașterii In 
Florența. Prezintă Victor Simion — 
17,30
• Filarmonica „George Knescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert

Cronica zileiLa Invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, o delegație de activiști ai Partidului Muncii din Coreea, condusă de tovarășul Han Ghi Hwan, adjunct de șef de secție la C.C. al P.M.C., a efectuat o vizită pentru schimb de experiență in țara noastră, in perioada 22—28 februarie a.c.Delegația a avut intilniri la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie, Academia de studii social-polllice de pe lingă C.C. al P.C.R. Oaspeții coreeni au vizitat obiective economice și social- culturale din Capitală.La încheierea vizitei, delegația de activiști ai Partidului Muncii din Coreea a fost primită de tovarășul Ion Sîrbu, secretar al C.C. al P.C.R.
★Ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, gene- ral-colonel Vasile Milea. a adresat ministrului apărării naționale al Republicii Democrate Germane, general de armată Heinz Kessler, o telegramă de felicitare cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a Zilei Armatei Populare Naționale a R.D. Germane.Cu același prilej, căpitanul de rangul 2 Richard Luderfinger. atașat militar, aero și naval al R.D. Germane La București, s-a intîlnit cu militari dintr-o garnizoană a armatei noastre, cărora le-a vorbit despre semnificația evenimentului aniversat.De asemenea, a fost' organizată o ■fotoexpoziție cu imagini din viata și activitatea militarilor Armatei Populare Naționale a R.D. Germane Si a fost prezentat un film.

LISTA OFICIALĂ• obligațiunilor C.E.C. ieșite ciști- gătoare Ia tragerea la sorți lunară din 28 februarie 1989

,Moi
(Urmare din pag. I)

să hotărîți și sa tiți uniți

Din țările socialiste
U.R.S.S.:

O inițiativă vizînd 
stimularea inventatorilorîntr-unul din pavilioanele Expoziției realizărilor eoonomiei naționale a U.R.S.S. s-a deschis recent clubul inventatorilor amatori. Aici vor fi organizate expoziții pe- riodioe ale inventatorilor, vor avea loo intilniri ale acestora cu reprezentanți ai întreprinderilor interesate in realizarea noilor mașini, mecanisme, instalații, aparate. La prima expoziție organizată în cadrul clubului au atras atenția, între altele, un miniautomobil pentru patru persoane, acționat de un motor de motocicletă, o bicicletă turistică pliantă, care a parcurs de acum mii de kilometri, diverse u- nelte agricole mecanizate și alte noutăți.

Expoziția de modele va fi reînnoită la fiecare trei luni. Scopul clubului constă insă nu numai in a demonstra noile creații tehnice. O secție a acestuia se ocupă de identificarea întreprinderilor sau ramurilor care ar putea fi interesate în producerea noilor creații. Un colectiv de experți se ocupă de elaborarea in acest scop a tehnologiilor necesare. Problemele economice și juridice, care constituie adesea piedici in calea introducerii in producție a noilor idei, vor putea fi acum soluționate în mod calificat, potrivit legilor existente — scrie ziarul „Izvestia". ,
R.P. CHINEZA :

Proiect de zăgăzuire a fluviului langtzi

mine și după aceea ne retragem și stăm numai noi de vorbă. Și unul dintre ei mă întreabă cum muncesc, cum merg treburile, dacă sînt sănătos, dacă am greutăți și ce fel ? îi spun eu că bine, dar că sînt și greutăți, că oamenii nu se conving ușor, că sint și unii mai îndărătnici, dar că oamenii sint buni, adică țărani care frămlntă pămln- tul in palme cum frămin- tă femeia aluatul pentru pită și că, dacă avem răbdare și argumente, o să ne Învețe chiar ei cum e bine să facem. Și ce-ai făcut cu cei care sint îndărătnici ? — mă întreabă omul pe care nu-1 cunoșteam. „Păi, ce să fac — am spus eu — stau de vorbă, le explic". M-a întrebat apoi dacă nu am folosit metode de intimidare, de forțare, și l-am spus că nu așa am acționa t.A doua zl, la comitetul regional — cum era pe a- tunci — la Oradea, a avut loc o ședință cu activul de partid și acolo am a- flat că cel care se interesase atlt de amănunțit de cum merg treburile și îmi pusese Întrebarea a- ceea cu tile era tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe a- tunci secretar al Comitetului Central al partidului. Și atunci am ințeles și rostul întrebării pe care mi-a pus-o, pentru că, în acea ședință, tovarășul Ceaușescu a evidențiat cu multă căldură felul serios in care muncesc activiștii de partid, pe cei care respectă linia politică a

partidului, spiritul în care înțelege partidul nostru să lucreze cu țăranii —■ prin muncă de convingere, prin argumente, prin dovezi, și nu bruscindu-i, nu jignindu-i. Și am aflat atunci că se luaseră măsuri, la indicația dinsu- lui, să fie destituiți unii care au luat vin de la țărani zicind că este pentru stat, pentru oamenii muncii. și i-a găsit bindu-1. și altele, și altele. S-au făcut. sigur, și greșeli, s-au făcut, dar eu, care am lucrat, pot spune, toți anii tinereții — pină cind am ieșit la pensie — numai cu țăranii, ba cu reforma agrară, ba cu cooperativizarea, ba cu cite și mai cite, vă pot spune că partidul nostru a știut să păstreze cu strășnicie linia pe care și-a stabillt-o. aceea de a atrage țărănimea prin convingere pe calea socialismului. Că a combătut devierile, mai mari sau mai mici, cu toată fermitatea".La epopeea cooperativizării a luat parte șl Dumitru Tudose, astăzi președinte al C.A.P. din Stol cănești, județul Olt. Intilnindu-ne cu dinsul, l-am rugat să-și a- mîntească acele momente. să ne povestească un episod mal deosebit care i-a rămas in amintire.— îmi amintesc totul, nimic nu se poate uita — ne spunea Dumitru Tu- dose. Sînt multe amintiri de atunci, cind unii se hotărau să intre, apoi veneau să ia cererile inapoi. Era un drum nou. necunoscut pentru ei, Se temeau, dar ar fi și vrut, se lndolau și apoi se ho

tărau... Nu te desparți cu una cu două de trecut, nu-ți arunci, așa. dintr-o dată, trecutul pentru ceva pe care nu-1 cunoști, nu îndrăznești, așa, să calci apăsat pe un pămint nou, unde nu știi ce te așteaptă — bine sau mai puțin bine. Așa ! îmi aduc a- minte deci, cind cu începuturile, că tovarășul Nicolae Ceaușescu a bătut mult drumurile astea, la noi. că a fost și la inaugurare. îl cunoștea bine pe oameni, discuta cu fiecare in parte, cu răbdare. găsind drumul spre sufletul fiecăruia. îmi amintesc că, atunci, in toate discuțiile cu oamenii spunea : „Voi să hotărîți și să fiți uniți. Numai astfel izbindiți, vă schimbați viața din temelii!". Ideile acestea reveneau mereu și mereu. Și, în perioada aceea, a venit de multe ori și pe jos de la Drâgănești-Olt încoace. Venea pe jos, că nu era cu ce. l-am adus aminte dînsului, cind a fost in vizită în 1980. la noi. acolo, la complexul de păsări. Tovarășe Nicolae Ceaușescu — i-am spus — vă aduceți aminte că ați venit o dată cu o căruță cu doi cai care abia mergeau prin nămolul mare ? Dinsul șl-a adus aminte și a ris. Și-a adus aminte de fîntîna a- ceea care a fost dată ș! la televizor. Fusese prima investiție pe care o pornise cooperativa, că nu era apă pentru animale. O fintină adincă de 46 de metri, și avea apă puțină. Este și acuma, ca piesă de muzeu, în cadrul complexului. Cu un prilej, m-a

întrebat : „Ce mai face Botoroagă ?“ „Botoarcă, tovarășe secretar general". „Da, Botoarcă. ce mai face 7“ Și i-am spus de băieții lui că sînt bine acum, că fiecare are casa lui, că unul lucrează la S.M.A., ca strungar, altul in C.A.P.. că nu-și mai aduc aminte de bordeiul in care stăteau atunci cînd a venit dinsul 6ă-l convingă pe Botoarcă cel bătrin să revină, cu vite cu tot, in C.A.P.. de unde se retrăsese la îndemnul femeii lui. Așa a fost a- tunci, Botoarcă trăia în unul dintre cele patru bordeie care mai rămăseseră in sat și a trebuit să vină tovarășulNicolae Ceaușescu să-iexplice și lui, și femeii lui că fără cooperativă înveac nu Se vor sălta din bordei. A revenit, rușinat, Botoarcă. și iată că fiii lui trăiesc astăzi în case moderne, frumoase, înzestrate pe dinăuntru ca la oraș, ba chiar mai bine. A venit de multe ori, de-a lungul timpului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a discutat cu noi cum să ne organizăm cooperativa, de unde să începem, unde să ajungem, cum să îndrăznim. cum să gindim altfel agricultura și viața.Au fost atunci momente emoționante, momente de mare răspundere intr-o acțiune de uriașă amploare, care avea să schimbe radical înfățișarea satului românesc, să-i deschidă cu totul noi orizonturi de bunăstare, de nouă civilizație socialistă. Înfloritoare. Aveau să se întilnească In martie 1962, în Capitala țării.

reprezentanții celor peste 3 milioane de familii țărănești care se uniseră in cooperative agricole de producție — in martie 1962 cind se încheiase procesul revoluționar al cooperativizării. Erau 11000 de țărani — cifră simbolică, ducînd cu gîndui la marea ridicare din 1907... 11 000 de țărani cooperatori. printre care se aflau și veteranii răscoalei de la început de veac, înconjurați de fiii și nepoții lor care, în frunte cu comuniștii, înfipseseră plugul in brazdă la sfirșitul anului 1944 și la începutul lui 1945. soluționînd, la îndemnul și sub conducerea partidului. în mod revoluționar, problema a- grară... 11 000. aceiași care pășeau conștienți într-o nouă viață, pe drumul înțelegerii, uniți în cooperativa agricolă. Se întîlneau în inima țării, privind a- dînc în viitor. Însuflețiți de înflăcărate speranțe. Aveau să se întilnească, de atunci, la fiecare congres al țărănimii', in prag de noi și noi primăveri ale cutezătoarelor împliniri și cuceriri socialiste. Primăveri anunțind mereu mari vești de noi victorii într-o nouă revoluție agrară, creatoare de producții agricole care, în acea primăvară a începuturilor, de acum 40 de ani, erau doar un vis, un vis insă de neasemuită frumusețe. Un vis împlinit și depășit cu mult acum, încărcat de certitudini create prin munca dăruită infăpturii idealului socialist și comunist pe pămintul românesc al milioanelor de lucrători de pe ogoarele patriei.
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vremea

Prognoza vremii pentru Intervalul 1 
martie, ora 20 — 4 martie, ora 20. In 
țară : Vremea va fl in general insta
bilă in regiunile din jumătatea de nord 
a țării, unde cerul va fi temporar 
noros și, pe alocuri, se vor semnala 
precipitații, mai ales sub formă de 
ploaie, ce vor avea și caracter de 
averse. In celelalte regiuni, instabili
tatea va fi mal redusă, iar aversele de 
ploaie se vor semnala izolat. In ulti
ma zi, in regiunile vestice se vor sem
nala ploi pe arii relativ extinse. Vin- 
tul va prezenta unele Intensificări la 
munte din sector vestic, iar in ultima 
zi, în vestul țării, din sector sudic. 
Temperaturile minime vor ti cuprinse, 
în general, intre minus 4 șl 8 grade, 
iar cele maxime între 5 și 15 grade, 
local mai ridicate tn sudul țării in a 
doua parte a Intervalului. In Bucu
rești : Vremea va fi ușor instabilă, eu 
cerul temporar noros. Ploaie de scurtă 
durată. Vint slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila intre 
minus 1 și 3 grade, Iar cele maxime 
Intre 10 și 14 grade.

După trei ani de cercetări, un grup de oameni de știință chinezi, în colaborare cu sute de experți reprezentind 40 de profesii, au a- juns la concluzia necesității de a se elabora un proiect pentru zăgăzuirea marelui fluviu langtzi. Ei au propus să se înceapă lucrările de construcții in 1992, înălțimea digului fiind stabilită la 180 metri. Construcția ar dura 20 de ani și ar necesita investiții de 36 miliarde yuani. Ideea unei asemenea lucrări a apărut încă cu șapte decenii in urmă. Scopul urmărit este înlăturarea flagelului inundațiilor, îmbunătățirea navigației și folosirea eficientă a resurselor de apă.Cel mai lung fluviu din Eurasia, fangtzî, după ce-și croiește drum din Tibet și străbate lanțuri muntoase, ajunge in marea Cimpie Chi-
R.S. CEHOSLOVACĂ

Prima uzinăRecent a fost dată In exploatare experimentală uzina „ecologică" de prelucrare a deșeurilor menajere din orașul Ostrava-Kuncice, din nordul Moraviei. Este prima întreprindere de acest fel din Cehoslovacia. Ea are o capacitate de pre-
R.S. VIETNAM :

neză, unde se află un sfert din pă- minturile arabile și se produc 40 la sută din cerealele tării.Comisia oamenilor de știință a prezentat 14 rapoarte despre diferite probleme complexe pe care le ridică înfăptuirea proiectului. Una dintre cele mai complicate probleme este aceea a strămutării populației din 19 județe și orașe.Avantajele proiectului sint uriașe, în numai cițiva ani după înfăptuirea sa, volumul mărfurilor transportate pe langtzi crește de la 6 milioane tone anual la 50 de milioane de tone. Se va rezolva ți problema inundațiilor, care provoacă frecvent mari daune materiale și pierderi de vieți omenești. în mod deosebit este apreciată valoarea energetică a proiectului.
„ecologică"lucrare zilnică de pină la 600 tone de deșeuri. Prin prelucrarea acestora. specialiștii scontează să se obțină o producție anuală de 35 tone de metale neferoase și aceeași cantitate de mase plastice. Uzina va produce, de asemene», compost pentru agricultură.

Lucrări pentru ridicarea 
fertilității pămintuluiConstruit in anul 1983 pentru a lega doi afluenți ai fluviului Mekong, canalul Hong Ngu iși dovedește din plin eficiența, care va fi sporită prin lucrări de extindere, în prezent, acest, canal are lungimea de 44 de kilometri, lățimea de 64 de metri și străbate țara spre sud-vest, de-a lungul unor bogate plantații de orez, pină în apropiere de orașul Ho Și Min. Specialiștii vietnamezi acționează pentru punerea în valoare la cote superioare a apelor canalului, care, de la darea sa în folosință, a contribuit !a ameliorarea solului pe circa 150 000 hectare teren arabil, a recuperat precipitațiile excesive și a permis provinciilor Long

An și Dong Thap să extindă suprafața cultivată cu orez cu încă 40 000 hectare.Totodată, pentru a extinde suprafața cultivată din zona inferioară a deltei fluviului Mekong — in prezent de 4 mi/lioane de hectare — specialiștii incearcă să găsească metode noi de desalinizare a solului, știut fiind că, din cauza sali-- nității, cultivarea orezului nu se poate face decit în sezonul ploios. Combaterea acestui fenomen are o îndelungată tradiție in Vietnam, Iar noile proiecte aflate in curs de concretizare vor permite sporirea producției de orez în această zonă cu 2—3 milioane tone anual-
ECHIPELE NOASTRE- IN

COMPETIȚIILE EUROPENE DE FOTBAL
• „CUPA CAMPIONILOR" : Steaua București privește 

cu încredere meciul cu I.F.K. GbteborgG0TEBORG (prin telefon). Al doilea oraș al Suediei (după capitala Stockholm) ne-a primit, luni după-amiazâ. cu o ploaie persistentă și temperaturi de plus 5—6 grade Celsius. Previziunile meteorologilor anunță răcirea vremii in continuare. Partida I.F.K. Gbteborg — Steaua București, din cadrul sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni", se va disputa miercuri seara, in condiții bune. Ne-am convins de aceasta și in cursul serii de marți, cind fotbaliștii noștri s-au antrenat' pe terenul ce va găzdui intilnirea — aflat in stare bună, intrucit a fost protejat de o prelată.Echipa gazdă este posesoarea unei frumoase tradiții in fotbalul suedez : 85 de ăni vechime. 11 titluri de campioană națională, 3 cupe ale Suediei, 2 cupe U.E.F.A. și o certă reputație continentală. în prezent, deși antrenorul Kjell Pettersson nu mai are la dispoziție citeva din vedetele echipei, transferate in alte țări. T.F.K. Gbteborg constituie totuși o formație redutabilă. în actuala ediție a C.C.E. a obținut' numai

victorii, însă acfVersarele sale de pină acum — campioanele Ciprului și Albaniei — au cotă internațională sub nivelul celor întilnite de Steaua.Antrenorul Anghel Iordănescu se arată încrezător, dar este frămintat de faptul câ in meciurile in care » văzut pe I.F.K.. aceasta nu a folosit niciodată formația de bază completă. Jucătorii st'eliști, insă șint departe de orice complexe și griji. Mentalitatea de învingători ee-i caracterizează de cind s-au obișnuit cu marile succese le insuflă și de data aceasta un optimism sănătos și molipsitor.Stadionul pe care se va juca se numește Ullevi (53 000 locuri, multe in picioare) și este situat aproape de centru, la doi pași de hotelul in care locuim. Arbitrul olandez. Blankenstein, va fluiera lovitura de începere la ora 20, ora Bucurestiului. Ne place să credem că după meci vom avea de transmis numai vești îmbucurătoare.
Gheorghe MITROÎ

• „CUPA CUPELOR" : Dinamo București - șanse reale 
în fața SampdorieiAstăzi, de la ora 14,30. la stadionul Dinamo din Capitală vom asista la un eveniment fotbalistic internațional. meciul Dinamo București — Sampdoria Genova, meciul-tur dintre aceste formații in sferturile de finală ale „Cupei cupelor". Există toate datele să presupunem că va avea loc un bun spectacol sportiv, in urma căruia echipa română să obțină un rezultat dătător de speranțe pentru calificarea in semifinalele competiției europene. Ambele formații sint omogene tactic și dispun de jucători cu renume, în România și în Italia, ambele au obținut în ultimul sezon rezultate valoroase. atît în întrecerile interne, cit și pe tărim internațional. Cămă- taru și Vaișcovici vor forma, ca de obicei, forța de șoc atît de eficace a formației bucureștene ; dincolo vor răspunde, cel mai probabil, prin

contraatacuri, Viali și Manetni, Înaintașii pereche ai echipei Italiei. Dacă linia de mijloc a Sampdoriei rămîne puternică prin internaționalul brazilian Cerezo, Internaționalul spaniol Victor și internaționalul italian Dossena — toți trecuți de 30 ani. Dinamo va răspunde prin tinerețea și marele talent al liniei sale de mijloc — Lupescu. Sabău. Mateuț, Lupu. Să sperăm că decizia meciului va veni tocmai de aici — și va veni in favoarea noastră — așa cum s-a intimplat adeseori la meciurile internaționale, cînd Mateuț a inscris goluri de spectacol și de victorie.Echipei Dinamo, formație solidă și valoroasă, îi dorim deplin succes. Va conduce partida o brigadă austriacă avînd la centru pe Horst Brun- maier.
Valeriu MIRONESCU

cinema
• De ce are vulpea coadă : FERO
VIAR (50 51 40) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, 
AURORA (35 04 60) — 9: 11; 13; 15; 17; 
19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Expediția: DACIA (50 35 94) — 9; 
11; 13; 15; 17: 19, PACEA (71 30 85) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : TIMPURI NOI (15 61 10) — 9: 
11; 13; 15: 17; 19
• Chirița in Iași î DRUMUL SĂRII

(3128 13) — 15; 17; 1». VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Misterele Bucureștilor : FEREN
TARI (80 49 85) — 14,30; 16,45; 19
0 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 fată iubește un bâiat : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 
13; 15; 17: 19
e Sora 13 : VICTORIA (16 28 79) — 
8.45; 10,45: 12,45; 14,45; 16,45; 18,45,
COTROCENI (81 68 88) — 14; 16,30; 19, 
MUNCA (21 50 97) — 12; 14,30; 16,45; 19
• Cine ești, căl&rețule 7 : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

• Zece negri mititei : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,16; 19,30, GR1- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 12: 15: 18
• Frații Karamazov: UNION (13 49 04) 
— B; 13; 17

teatre 

cameral. Cvartetul „CLASIC". Cola
borează Liliana Nichlteanu — mezzo- 
soprană — 1B
• Teatrul de operetă (13 63 48) 1 
Văduva veselă — 18
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 85 44) : Clinele grădinaru
lui — 18
O Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare 
pierdută — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) t 
Preșul — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ano
nimul venețian laminat din 23 II) — 10 
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) : Scapino — 18; (sala Stu
dio) ; Idioata — 18,30

• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) ; Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18
• Teatru! satiric-muzica! „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Tempo, 
tempo — 18; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Cavalcada risului — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Ciută, ciocirlle ! 
— IS
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) i 
Albă ca zăpada șl cel 7 pitici — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : VÎntură lume — 10; Bu- 
Ali — 15 (sala Cosmonauților, 11 12 04); 
Amnarul fermecat — 15
• Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 18,30

• „CUPA U.E.F.A." : VictoriaIeri, în meci-tur din sferturile de finală ale „Cupei U.E.F.A.", echipa Victoria București a terminat la egalitate 1—1 (0—1) cu Dinamo Dresda. Golurile au fost înscrise de Giitschow (min. 24) și. respectiv, C. Solomon (min. 48). Echipa Victoria a avut bune posibilități de a cîștiga partida in fața valoroasei formații din R.D. Germană, dar a ratat multe ocaziiIată celelalte jocuri din cupele europene : „Cupa campionilor europeni" : P.S.V. Eindhoven — Real Madrid ; Werder Bremen — A.C. Milan ; A.S. Monaco — Galatasaray Istanbul ; „Cupa cupelor" ; Sredeț

- Dinamo Dresda 1-1de a Înscrie, mai ales în repriza secundă. Meciul retur de la Dresda va avea loc la 15 martie. Este de datoria fotbaliștilor și antrenorilor echipei bucureștene să Înlăture desele nesincronizări. vizibile ieri în jocul formației, și să se prezinte astfel incit pe terenul din Dresda să ofere un joc superior, o replică onorabilă.Sofia — Roda Kerkrade. Eintraeht Frankfurt pe Main — F.C. Malines; Aarhus — F.C. Barcelona ; „Cupa U.E.F.A." : V.F.B. Stuttgart — Real Sociedad : Heart Of Midlothian — Bayern Miinchen ; Juventus Torino — S.C. Napoli.



Schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
și Vassos Lyssarides, președintele

Partidului SocialistNICOSIA 28 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost adresate președintelui Partidului Socialist din Cipru — E.D.E.K., Vassos Lyssarides, un cald salut și cele mai bune urări de sănătate și succes in activitatea consacrată înfăptuirii aspirațiilor vitale ale poporului cipriot.Mulțumind călduros, președintele E.D.E.K. a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu salutul său cordial, împreună cu calde urări de sănătate și fericire personală, de noi succese în activitatea

din Cipru (E.D.E.K.)conducătorului partidului și statului nostru pentru făurirea socialismului în România și promovarea păcii, colaborării și progresului în lume.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către Vassos Lyssarides a tovarășului Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid, care reprezintă partidul nostru la manifestările consaorate împlinirii a 20 de ani de la crearea Partidului Socialist din Cipru — E.D.E.K.

Dobînzile înalte și protecționismul ridică serioase 
obstacole in calea comerțului mondial 

Raportul anual al G.A.T.T.GENEVA 28 (Agerpres). — La Geneva a fost dat publicității raportul anual al Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.) pe 1988. Specialiștii G.A.T.T. notează că, deși volumul comerțului internațional a sporit cu 9,5 la sută față de anul precedent, rezultatele obținute nu au înlăturat efectele crizei , economice, care a făcut ca media de creștere a comerțului internațional să fie, de la începutul deceniului ’80, de numai 2,5 la sută anual — relatează agențiile Kyodo și China Nouă.Raportul menționează, totodată, că există încă numeroase probleme ce împiedică sporirea normală a comerțului internațional, în primul rind datoria externă a țărilor în curs de

dezvoltare și menținerea la nivel înalt a ratei dobinzilor, care limitează drastic posibilitățile de creștere economică a acestor state. Pentru asigurarea unei dezvoltări globale a volumului schimburilor comerciale internaționale — relevă documentul — este necesar ca toate țările lumii să adopte măsuri în vederea exercitării unui control asupra presiunilor inflaționiste din economia mondială și combaterii practicilor protecționiste. Rata înaltă a șomajului in numeroase țări, precum și deficitele balanțelor comerciale — relevă raportul — sînt la rîndul lor elemente de natură să provoace noi distorsiuni în schimburile comerciale internaționale.

SALVADORPropunere de dialog în vederea reconcilierii naționaleSAN SALVADOR 28 (Agerpres).— Intr-o cuvîntare radiotelevizată, președintele Salvadorului, Jose Napoleon Duarte, a propus forțelor insurecționale să declare o încetare unilaterală a focului în perioada 28 februarie—1 iunie și să inițieze imediat un dialog cu guvernul pe tema reconcilierii naționale — relatează a- genția cubaneză Prensa Latina. El a arătat că guvernul ar fi dispus în aceste condiții să răspundă favorabil inițiativei Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) de a se amina alegerile generale de la 19 martie pentru data de 30 aprilie.

Dezvoltarea economico-socială
a R. P. Chineze în anul 1988BEIJING 28 (Agerpres). — Biroul de stat pentru statistică al R.P. Chineze a dat publicității datele referitoare la creșterea economică și socială a țării in anul 1988.Produsul național brut (P.N.B.) a atins nivelul de 1385,3 miliarde yuani, inregistrind un spor de 11,2 la sută. Venitul național a crescut cu 11,4 la sută. Valoarea producției industriale s-a cifrat la 1810 miliarde yuani, iar cea a producției agricole — la 561,8 miliarde yuani, insemnind o creștere cu 20,7 la sută și. respectiv, 3,2 la sută față de anul precedent.Un purtător de cuvînt al Biroului de stat pentru statistică a re

levat, după cum transmite agenția China Nouă, că în dezvoltarea economiei chineze s-au manifestat trei principale contradicții : un ritm de dezvoltare industrială prea ridicat in raport cu cel din domeniul a- griculturii, raportul fiind de 6,7 la 1 ; un decalaj între ritmurile de creștere ale industriilor rurale șl prelucrătoare In comparație cu ramurile furnizoare de energie și mațerii prime ; o rămînere în urmă a sectorului transporturilor față de celelalte sectoare ale economiei.Pe de altă parte, este semnalată și o creștere a prețurilor în cursul anului 1988 — relatează China Nouă.
Marile dificultăți economice ale Africii 

au repercusiuni grave asupra vieții sociale 
relevă publicația „Forum du Developpement"
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Războiul nuclear ar provoca un dezechilibru) 
ecologic global, cu consecințe catastrofale }NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — La Națiunile Unite a fost dat publicității un raiport al Departamentului pentru problemele dezarmării al Secretariatului O.N.U., în care sînt prezentate rezultatele unor cercetări privind consecințele climatice și de altă natură pe plan global ale unui război nuclear. Documentul relevă că un e- ventual conflict atomic de proporții ar constitui un pericol uriaș pentru mediul înconjurător. Pe-

STĂVILIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR

ricolul unui asemenea război este / la fel de mare pentru toate țări- 1le, deoarece ar fi afectată situa- 1 ția ecologică globală. Schimbul de ’arată rapor-— ar provoca imediat moartea a sute de milioane de oameni, . iar scăderea bruscă a temperatu- ) rid, poluarea radioactivă, perturba- l rea economiei mondiale și a tu- ’ ar i
lovituri nucleare tul tea
reaturor infrastructurilor duce la o catastrofă inimaginabilă.

Cereri de retragere a 25 000 de militari 
americani din Europa occidentalăWASHINGTON 28 (Agerpres).— Patricia Schroeder (Democrat) și Andy Ireland (Republican), membri ai Comitetului pentru serviciile armate al Camerei Reprezentanților a S.U.A., au cerut Pentagonului să retragă 25 000 de militari din cadrul personalului de întreținere a rachetelor staționate in Europa occidentală. La o conferință de presă organizată la Wa-

WASHINGTON 28 (Agerpres). — Potrivit unor studii citate de publicația „Forum du Dăveloppement", problemele de ordin economic ale Africii vor avea efecte și asupra nivelului de educație și instrucție. Din 1980 pină in 1980, numărul elevilor în Africa subsahariană a sporit de la 11 milioane la aproape 46 milioane. O campanie intensă de alfabetizare a determinat ca numărul elevilor la cursurile secundare să se ridice de la 500 000 la 8 milioane, în timp ce numărul celor cuprinși în învățămîntul superior să ajungă, în perioada 1970—1980, de la 102 000 la 386 000.In momentul de față, studiile re

levă că cheltuielile pentru educație pe elev reprezintă în Afriea subsahariană un sfert din cheltuielile medii în lume. De asemenea, sporirea de 3,5 ori a numărului de copii între 6—11 ani creează noi probleme în domeniul învățămîntului, profi- lîndu-se creșterea numărului de analfabet!. Această evoluție defavorabilă a situației copiilor în Africa subsahariană se datorește în mod esențial factorilor economici negativi determinați de datoria externă, scăderea prețurilor la produsele tradiționale pentru export, lungile perioade de secetă, slaba productivitate în agricultură etc. — scrie „Forum du Developpement".

Programul electoral 
al Partidului Muncii 

din OlandaHAGA 28 (Agerpres). — La Haga a fost dat publicității programul electoral al Partidului Muncii din Olanda, care menționează printre principalele sale obiective necesitatea retragerii armelor nucleare ale S.U.A. din Europa. Programul se pronunță, de asemenea, pentru crearea de zone denuclearizate pe continentul european și reducerea cheltuielilor de apărare ale statelor membre ale Pieței comune cu circa 5 la sută, informează agenția D.P.A.

„Exercițiile militare comune americano—sud-coreene 
sporesc starea de tensiune din peninsulă4*

Un comentariu alSEUL 28 (Agerpres). — In pofidă protestelor poporului coreean și ale tuturor popoarelor iubitoare de pace din lume, forțele armate ale S.U.A. au angrenat în manevrele militare „Team Spirit" port-avionul „Midway", aparținînd Flotei a VII-a a- mericane. Prin această acțiune — re-

agenției A.C.T.C.levă agenția A.C.T.C. — exercițiile militare comune americano—sud-co- reene sporesc starea de tensiune din peninsulă, cu atît mai mult cu cit „Midway", după cum se știe, are capacitatea de a transporta circa 100 de focoase nucleare.

Spre revitalizarea activității „Grupului Andin46 Agențiile de presa
e scurt

ționale și internaționale ale acti- 1 vității lor. .POLIȚIA BELGIANA a identifi- .1 cat pe toți membrii bandei care l-a răpit, la 14 ianuarie, pe Paul Vanden Boeynants, fost premier al | Belgiei. Boeynants a fost ținut prizonier timp de o lună, după care i a^ fost eliberat în schimbul unei răscumpărări. Cîțiva membri ai bandei au fost arestați.ASASINAT ÎN COLUMBIA. 1 După cum informează agențiile T.A.S.S. și Efe, Teofilo Forero, se- [ cretar al C.C. al P.C. din Columbia, membru al conducerii coaliției de stingă „Uniunea Patriotică", a . fost asasinat cu focuri de armă la Bogota.MORTALITATEA FEMININA ÎN [ LUMEA A TREIA. Potrivit unui document difuzat de centrul regional all Organizației Mondiale a Să- ■ nătății, aproape 500 000 de femei din țările în curs de dezvoltare își ■ pierd viața anual în timpul nașterilor. Cifra reprezintă peste 99 la sută din aceste cazuri de mortalitate înregistrate în întreaga lume, precizează documentul, care pune i astfel în lumină un aspect dramatic al decalajelor dintre țările în • curs de dezvoltare și cele dezvoltate.O REȚEA INTERNAȚIONALA DE FALSIFICATORI a fost des- . coperită de poliția italiană la Milano. Dacă rețeaua și-ar fi con- 1 tinuat activitățile nestingherită, a- firmă investigatorii, ar fi putut chiar modifica operațiunile multor I bănci vest-europene. Bine organizată și cu o „producție" ridicată, I rețeaua se pregătea să emită bonuri de tezaur în unități de cont C.E.E., avînd drept obiectiv lan- . sarea lor masivă în 1992, an în care ar urma să funcționeze „Pia- I ța comună unică".
IARNA LA TROPICE. O scădere 

bruscă a temperaturii înregistrate 
în Guatemala prin pătrunderea i 
unor mase de aer polar dinspre re
giunile canadiene s-a soldat cu 1 
moartea a 20 de persoane. In ca
pitala țării — unde t • nperatura 
medie oscilează intre 23 și 27 gra
de Celsius — mercurul termome
trelor a coborit in timpul nopții de 
luni spre marți pină la minus • 
șase grade. In regiunile vestice ale 
țării s-au înregistrat temperaturi și 
mai scăzute — 12 grade sub zero.

QUITO 28 (Agerpres). — Problema datoriei externe și adincirea cooperării în regiune constituie principalele teme înscrise pe agenda sesiunii Parlamentului Andin, ale cărei lucrări au început la Quito. Adresîndu-se celor peste 200 de reprezentanți ai forurilor legislative din statele membre — Bolivia, Co
lumbia, Ecuador. Peru și Venezuela —. președintele țăirii-gazdă. Rodrigo Borja, a lansat un apel la revitalizarea activității Grupului Andin și a propus 'crearea unui fond de dezvoltare rurală;' țărănimea reprezen- tînd peste 50 la sută din populația activă din cele cinci state andine, transmite agenția Prensa Latina.

CONVORBIRI LA NIVEL ÎNALT INTRE FRANȚA ȘI ANGLIA. La Paris s-au desfășurat convorbiri între președintele Franței, Franțois Mitterrand, și primul-ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher, cu prilejul consultărilor anuale dintre cele două țări. Cu acest prilej s-a efectuat un schimb de o- pinii asupra raporturilor din cadrul Pieței comune și unor aspecte ale situației internaționale actuale.VIZITA IN IRAN A MINISTRULUI DE EXTERNE AL U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, a luat sfîr- șit. în timpul primirii de către președintele țării, Seyyed Aii Khamenei, au fost abordate o serie de aspecte ale relațiilor bilaterale, fiind subliniat faptul că părțile, în pofida unor deosebiri ideologice, acordă o mare importanță dezvoltării raporturilor dintre cele două țări. E. Șevardnadze a avut, de a- semenea, întrevederi cu președintele parlamentului, Akbar Hashemi Rafsanjani, primul-ministru, Mir Hussein Moussavi, și ministrul de externe, Aii Akbar Velayaiti.O NOUA DESCOPERIRE ANTROPOLOGICA. Antropologii de la Universitatea națională australiană din Canberra au descoperit un fragment de os uman, despre care se presupune că reprezintă cea mai veche dovadă a existenței omului pe continentul australian. Experții apreciază vîrsta acestui fragment osos la circa 60 000 de ani.RAPORTUL PRIVIND CORPORAȚIILE TRANSNAȚIONALE a- dresat consiliului economic și social al Națiunilor Unite (ECOSOC) de secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a fost difuzat la Națiunile Unite. In document se subliniază necesitatea accelerării lucrărilor de elaborare a unui cod de conduită al acestor companii, care să ducă la prevenirea efectelor negative asupra dezvoltării economice și sociale na

ÎNTREVEDERE la moscova. In capitala U.R.S.S. a avut loc o întrevedere între Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Achille Occhetto, secretar general al Partidului Comunist Italian. Au fost discutate aspecte ale dezvoltării relațiilor bilaterale, probleme ale situației internaționale.CONVORBIRI BULGARO—CEHOSLOVACE. La SofiS a avut loc o întrevedere între Todor Jiv- kov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, și Jozef Lenart, membru al Prezidiului , secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. In centrul atenției s-au aflat aspecte ale dezvoltării relațiilor dintre cele doyă țări și partide.INTILNIRE IUGOSLAVO—UNGARA. In localitatea Beli Manas- tir din apropierea graniței iugosla- vo-ungare a avut Ioc o intiilnire intre Stipe Suvar, președintele Prezidiului C.C. al U.C.I.. și Karoly Grosz, secretar general al P.M.S.U. Convorbirile s-au referit la situația din cele două țări, la stadiul actual și perspectivele de dezvoltare a relațiilor bilaterale.O DELEGAȚIE A P.C. CHINEZ IN INDIA. Rajiv Gandhi, prim- ministru al Indiei, președintele Partidului Congresului (I). a primit la New Delhi delegația Partidului Comunist Chinez, condusă de șeful secției pentru relații externe a C.C. al P.C.C., Zhu Liang. Au fost abordate aspecte ale relațiilor indo-chineze, relevîndu-se posibilitățile existente pentru dezvoltarea lor în continuare.LA PLENARA C.C. AL P.C. DIN AUSTRIA, desfășurată la Viena, problemele legate de pregătirea viitorului > congres al partidului, programat să se desfășoare în ianuarie 1990, au constituit tema centrală a dezbaterilor. Raportul la plenară a fost prezentat de Franz Muhri, președintele P.C.A»,
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esteshington, ei au subliniat că vorba de 6 000 militari din cadrul personalului afectat rachetelor „Pershing 2“ din R.F.G. și 19 000 din personalul de întreținere a rachetelor de croazieră din mai 1.—1 te state vest-europene membre ale N.A.T.O. Deputății — transmite a- genția A.D.N. — urmează să prezinte un proiect de lege în sens.
Reuniune a mișcării pacifiste 

din Marea Britanie28 (Agerpres). — La desfășurat o reuniune britanice pentru pace,LONDRA Londra s-a a Adunării la care au luat parte reprezentanți ai mișcărilor ce luptă pentru pace din Marea Britanie, precum și delegați din mai multe țări vest-euro- pene. Participanții au subliniat in

acest
luăriiintervențiile lor necesitatea unor măsuri urgente și concrete de dezarmare, îndeosebi pentru înlăturarea pericolului unui război nuclear. De asemenea, a fost relevată importanța continuării eforturilor pentru a se realiza o adevărată securitate pe continentul european.

în favoarea creării de zone libere 
de arme atomice în Pacificul de SudWELLINGTON 28 (Agerpres). — Insulele Solomon au ratificat Tratatul cu privire la crearea unei zone ' libere de arme nucleare în Pacificul de Sud, a informat ministrul de stat ai dezarmării și controlului armamentelor al Noii Zeelan- de. Fran Wilde. In acest fel, numărul statelor care au ratificat trata-

tul se ridică la 10, ceea ce indică, potrivit ministrului, seriozitatea cu care țările din Pacificul de Sud abordează problema amenințării nucleare. Wilde și-a exprimat speranța că în curînd și alte țări posesoare de arme nucleare vor adera la acest tratat.

„Grădinițe de copii în loc de avioane militare!“

Militanții pentru pace din R.F.G. desfășoară în ultimul timp mari acțiuni împotriva continuării cursei înarmărilor, a sporirii cheltuielilor militare destinate fabricării de noi armamente. Sindicatele vest-germane cer în mod concret renunțarea la realizarea noului tip de avion militar „Jăger 90" și utilizarea fondurilor alocate în acest scop, circa 100 miliarde mărci, pentru combaterea șomajului, amenajarea de grădinițe pentru copii sau alte obiective sociale. Pe pancarta demonstranților scrie: „Capitalului nu-i dăunează că se construiesc avioane „Jăger" în loc de grădinițe pentru copii".
' Tendințe favorabile extinderii 

dialogului și conlucrării interbalcaniceOrientare programatică a politicii externe românești, promovată cu consecvență, în special după ' Congresul al IX-lea al partidului, dezvoltarea largă a colaborării cu celelalte state balcanice, pe baza normelor democratice de relații internaționale, își dezvăluie importanta și semnificația, o dată mai mult, în contextul actualelor tendințe din regiune, al progreselor evidente ale spiritului de conlucrare și dialog. Atit pe plan bilateral, cit și multilateral, evoluțiile din ultimul timp aduc noi validări concepției unitare a partidului și statului nostru privind necesitatea întăririi prieteniei, increderii și bunei vecinătăți în spațiul sud-est european, a transformării lui într-o zonă a păcii și cooperării. In acest sens, președintele NICOLAE CEAUȘESCU sublinia recent: „In ce privește Balcanii, România se pronunță, împreună cu celelalte țări, pentru realizarea unei zone fără arme nucleare, fără arme chimice și fără baze militare străine, considered că numai printr-o măsură generală, care să le cuprindă pe toate acestea, se poate crea o zonă care să asigure conviețuirea pașnică și dezvoltarea economico-socială liberă a popoarelor, in cadrul, desigur, al preocupărilor pentru eliminarea totală a acestor arme din Europa și din întreaga Iume“. Realizarea unor asemenea zone este astfel ooncepu- tâ de România ca parte, ca un început in cadrul preocupărilor pentru eliminarea armelor de distrugere în masă din Europa și de pe întreaga planetă, deoarece, după cum este lesne de înțeles, fără aceasta, zonele respective nu vor putea împiedica, în cazul unui conflict general, ca efectele armelor respective să se extindă și asupra lor.întreținînd bune relații de prietenie și colaborare cu toate celelalte state din regiune, participînd activ la reuniunile multilaterale din ultimii ani. România consideră că progresele înregistrate de dialogul in- terbalcanic oferă premise favorabile pentru extinderea și aprofundarea lui continuă, pentru o evoluție dinamică, în toate domeniile de interes comun. In acest scop, țara noastră a propus, după cum se știe, organizarea unei reuniuni la nivel înalt a statelor balcanice, ca etapă nouă, superioară a conlucrării regionale, menită să confere noi dimensi

uni destinderii și cooperării, să dea un puternic impuls acțiunilor de transformare a Balcanilor intr-o zonă a păcii, colaborării și securității, ca o componentă inseparabilă a edificării securității europene, a luptei generale pentru dezarmare și pace, pentru promovarea unui nou mod de gindire și acțiune în întreaga viață internațională.Noile tendințe din regiune, progresele colaborării în diferite domenii conferă o profundă semnificație acțiunilor, pozițiilor și demersurilor o- rientate, de-a lungul anilor, spre întărirea tradiționalelor legături dintre popoarele balcanice, spre instaurarea unui trainic climat de pace și securitate în această parte a lumii. Cum atestă și o serie de evenimente recente, raporturile bilaterale dintre țările balcanice constituie domeniul unor eforturi constante de întărire a încrederii și bunei vecinătăți, de promovare a spiritului de conlucrare și dialog. Au sporit, astfel, schimburile de vizite la nivel înalt și la alte niveluri, acordurile și înțelegerile de cooperare economică, tehnico-știin- țifică, comercială, culturală încheiate cu aceste ocazii. Dobîndește, totodată, o audiență crescindă principiul recurgerii la metode politice, exclusiv pașnice, in vederea rezolvării unor probleme cu care unele state din zonă se mai confruntă în relațiile lor reciproce. Pe plan multilateral neguvernamental, își desfășoară activitatea, cu bune rezultate, o serie de organisme specializate, cu o contribuție însemnată la mai buna cunoaștere reciprocă, la cauza prieteniei între popoarele balcanice. De asemenea, ca un corolar al e- forturilor constructive desfășurate de-a lungul anilor, al aspirațiilor comune de progres și bunăstare, a fost inițiat un proces cuprinzător de cooperare multilaterală la nivel guvernamental. Cunoscînd mai multe etape pină acum, inclusiv prin clarificări conceptuale și practice, procesul colaborării balcanice multilaterale vădește o tendință salutară de continuare și aprofundare, în spiritul și pe baza principiilor noi de relații interstatale, a cauzei păcii și securității internaționale. Se confirmă, astfel, că deosebirile de orîn- duire socială, apartenența sau neapartenența la grupările politico- militare și economice existente nu

pot și nu trebuie să constituie un obstacol in calea dezvoltării colaborării, dacă se pornește constant de la ceea ce apropie și unește popoarele, de la aspirațiile și interesele lor comune.Toate acestea reprezintă concretizări importante ale noilor tendințe din regiune, progrese remarcabile pe calea afirmării noului climat, ce se cuvin consolidate și aprofundate, în așa fel incit Balcanii — fostul „butoi cu pulbere" al Europei — să devină o regiune a păcii și stabilității, a conlucrării cit mai largi și a bunei vecinătăți. De o rezonanță permanentă pentru popoarele din zonă, dornice să-și asigure progresul și bunăstarea, în condiții de pace și deplină securitate, aceste obiective s-au aflat și pe agenda recentei reuniuni de la Tirana a adjuncților miniștrilor de externe din țările balcanice, organizată în suita acțiunilor preconizate de prima reuniune, de la Belgrad, a miniștrilor de externe ai țărilor din peninsulă (februarie 1988) și de reuniunea de la Sofia (iunie 1988) a reprezentanților ministerelor afacerilor externe. Desfășurat intr-un spirit constructiv, de înțelegere, forumul din capitala Albaniei s-a înscris sub semnul continuității, al reafirmării voinței și hotărîrii statelor din regiune de a dezvolta și consolida procesul conlucrării interbalcanice, pe bază de deplină egalitate Și respect reciproc, în beneficiul înțelegerii, bunei vecinătăți și încrederii în zonă, al păcii și securității în Balcani și pe continentul european. Examinînd, în acest sens, progresele colaborării regionale, stabilind noi măsuri pentru viitor, participanții au subliniat, in unanimitate, după cum se arată în protocolul adoptat, importanta creării condițiilor pentru organizarea, la București, a unei intilniri a șefilor de state sau guverne din țările balcanice. Consensul realizat în această privință demonstrează realismul și actualitatea inițiativei țării noastre, însemnătatea eforturilor desfășurate de România pentru dezvoltarea dialogului și a conlucrării interbalcanice, pentru continua lor aprofundare.De asemenea, consemnind atenția acordată transformării Balcanilor într-o zonă liberă de arme nucleare și chimice, protocolul recomandă ca aceasta să rămînă o preocupare majoră pentru discuții viitoare. In luă

rile lor <țe cuvînt, conducători a diferite delegații au relevat importanța acestui obiectiv, cu semnificație deosebită pentru cauza păcii și dezarmării.Expresie elocventă a noilor tendințe din regiune, reuniunea de la Tirana a stabilit un bogat calendar de activități viitoare în domeniul colaborării interbalcanice. Intre acestea, după cum au ținut să sublinieze o serie de participants se detașează, prin bogăție și semnificație, cele ce vor fi organizate la București, în 1989, și dintre care amintim : reuniunea la nivel de miniștri ai cooperării economice internaționale, consacrată cooperării în domeniul industriei și al transferului de tehnologie ; reuniunea de experți asupra măsurilor de creștere a încrederii și securității în Balcani : reuniunea specială pentru promovarea cooperării economice și comerciale între țările balcanice. S-a recomandat, totodată, ca la Ankara să aibă loc, în luna martie, reuniunea miniștrilor economiei sau comerțului exterior, iar la Tirana, în prima jumătate a lui 1990, o întîlnire a miniștrilor energiei din țările regiunii. Sînt prevăzute o serie de alte acțiuni in domeniile mediului înconjurător, agriculturii, sănătății, culturii și informațiilor etc. In sfîr- șit, demn de relevat este consensul privind organizarea la Tirana, în octombrie 1990, a celei de-a doua reuniuni a miniștrilor de externe ai țărilor balcanice, în timp ce următoarea reuniune a reprezentanților ministerelor de externe va avea loc la Atena, în toamna acestui an.La reuniunea de la Tirana, ca și la diversele manifestări anterioare, au fost amplu și temeinic argumentate caracterul complementar al colaborării bilaterale și multilaterale în Balcani, influența pozitivă pe care orice progres pe un plan sau altul o poate exercita în direcția transformării regiunii într-o zonă a păcii, colaborării și bunei vecinătăți, fără arme de distrugere în masă, fără baze militare și trupe străine. Concluzii ce reprezintă tot atîtea confirmări ale justeței poziției pe care România, alături de alte state balcanice, se situează consecvent și pentru care militează statornic.
I. MADOȘA

PORTUGALIA: Inflația 
provoacă o crescindă 
deteriorare a nivelului 

de traiLISABONA 28 (Agerpres). — Inflația — o rată de 11,4 la sută în decembrie, însemnind un nivel de două ori mai ridicat în comparație cu celelalte țări din cadrul C.E.E. — și, legată de aceasta, deteriorarea nivelului de trai, au ridicat obstacole serioase în calea politicii promovate de cabinetul Anibal Cavaco Silva, ce urmărea o creștere economică susținută, afirmă comentatorul ziarului „Financial Times".Noile majorări de prețuri la produse de primă necesitate au generat, de altfel, proteste ale organizațiilor sindicale ale oamenilor muncii.Potrivit aprecierii unui economist portughez, dacă guvernul nu adoptă măsuri de frînare a procesului inflaționist, vor apărea o serie de probleme serioase, inclusiv în ce privește integrarea acestei țări în Sistemul Monetar (vest-) European.
Ipoteză privind relația 

între încălzirea atmosferei 
și intensitatea uraganelorPORT LOUIS 28 (Agerpres). — 
Cercetind fenomenele meteorologice 
ce au loc in Oceanul Indian, oamenii 
de știință de la Universitatea „Ma
hatma Gandhi" din Mauritius au 
emis ipoteza că procesul general de 
încălzire a atmosferei terestre duce 
la formarea unor uragane și cicloane 
mult mai puternice și mai dese decît 
în urmă cu cîțiva ani. Nu s-a reușit 
încă descifrarea deplină a mecanis
mului formării cicloanelor, dar inter
dependența dintre acestea și efectul 
de seră este un fapt cert, opinează 
oamenii de știință din Mauritius. Pe 
de altă parte, specialiștii atrag aten
ția asupra faptului că nivelul Ocea
nului Indian a crescut din 1964 cu 
8,5 centimetri, creștere determinată, 
de asemenea, de efectul de seră. Oa
menii de știință de la Universitatea 
din Port Louis sînt de părere că ome
nirea trebuie să ia măsuri urgente 
în vederea opririi poluării mediului 
înconjurător, care poate avea efecte 
ireversibile asupra climei de pe în
treaga planetă.

Luxul sfidător
Frecventa apariție, în presa oc

cidentală, a relatărilor despre di
verse tirguri și expoziții avînd ca 
țel lansarea pe piață a obiectelor 
de lux, în condițiile in care rîndu- 
rile celor privați de dreptul ele
mentar la un loc de muncă se în
groașă ‘continuu, vine să pună in 
evidență una din realitățile drama
tice ale lumii capitalului : accen
tuarea decalajelor dintre bogați și 
săraci.

Dar mai intii citeva fapte reve
latoare :

Sub un moto atractiv, „Arta de 
a trăi", la Centrul de mode Ham
burg — Schnelsen s-a deschis nu 
de mult o secție specială, intitulată 
„Lust auf Luxus" („Bucuria luxu
lui"). Printre obiectele oferite s-au 
aflat : o brichetă complet automa
tă, la prețul de 1 600 mărci ; o pipă 
împodobită cu briliante pentru 
30 000 mărci ; o sticlă de șampanie 
(producția 1885) pentru... 200 000 de 
mărci și alte asemenea produse da 
lux. Prezentîndu-și obiectele la 
prețuri exorbitante, organizatorii 
expoziției țin să-și asigure clienții 
că „a fi bogat nu este o rușine". 
Ca și cum cei avuți s-ar fi jenat 
vreodată de proporțiile averii lor 
sau măcar de mijloacele, 1 adesea 
dubioase, la care au recurs pentru 
îmbogățire.

Tirgul de la Frankfurt pe Main 
a oferit și el teren pentru „revăr
sarea valului de obiecte ' de lux", 
cum consemna agenția vest-germa- 
nă de presă D.P.A. Și în acest ca
dru oferta a fost cuprinzătoare : 
obiecte de lux care să transmită 
viitorilor posesori senzația de „in
dividualitate, lux și romantism". 
Și, în sfîrșit, spre a imprima aces
tor afaceri o desfășurare la scară 
internațională, cum scrie revista 
„Der Stern", a fost înființată „Cea 
mai scumpă casă de comenzi din 
lume". Ulrike Galster și cu parte
nerul ei de afaceri, N. Marten, își

și reversul său
oferă serviciile celor care au „tot 
ce le. trebuie, dar sînt de părere 
că există mult mai mult decît au 
agonisit ei pină acum". După cer
cetări minuțioase, ei au întocmit o 
evidență computerizată în care au 
inclus, pentru început, numele a 
35 000 de persoane socotite în lume 
drept „superbogate". Numai cata
logul trimis virtualilor amatori de 
obiecte de lux costă 1 600 mărci. 
Scara, prețurilor variază : un flacon 
de parfum poate fi procurat cu 
15 000 mărci, prețul unor jucării 
ajunge la 34 000 de mărci ș.a.m.d. 
„Cum recunoașteți pe virtualii 
dumneavoastră clienți ?“ — a fost 
întrebată U. Galster. „Prin aceea 
că pentru această categorie de oa
meni sume mai mici de 20 000 
mărci nu contează" — a sunat 
prompt răspunsul, cu mențiunea că 
intre clienții din S.U.A. sau R.F.G. 
ai „celei mai scumpe case de co
menzi din lume" nu există decît 
deosebiri... minore.

Dar iată și cealaltă față a me
daliei. Un bilanț întocmit nu de 
mult de Comisia C.E.E. de la Bru
xelles consemna creșterea cu 9 la 
sută intr-un an a numărului per
soanelor care dispun de mijloace 
reduse de existență (materiale, 
culturale și sociale), considerate ca 
minimum pentru o viață decentă. 
Peste 44 milioane cetățeni din cele 
12 țări membre ale Pieței comune 
trăiesc in sărăcie, aproape cu 7 
milioane -mai mult decit au fost în 
1980, după aceleași criterii statis
tice. Prognozele avansate de ex
perții de la Bruxelles sînt pe mal 
departe sumbre : sărăcia va afecta 
pină in 1992—1993 circa 55 milioa
ne oameni în țările C.E.E.

Luxul sfidător coexistă, așadar, 
cu persistența șomajului de masă, 
cu sporirea armatei celor care 
nu-și pot permite... luxul unei vieți 
in demnitate.

P. STANCESCU
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