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ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

PBIMIBIIA lUBUai NUM CEMBESOI
Hailu Yimenu, viceprim-ministru al Guvernului RepubliciiTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri după-amiază, pe Hailu Yimenu, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncitoresc Etiopian, viceprim-ministru al Guvernului Republicii Populare Democrate Etiopia, aflat într-o vizită in țara noastră.Cu acest prilej, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost înminat un mesaj din. partea secretarului general al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Etiopian, președintele Republicii Populare Democrate Etiopia, Menglstu Haile

Mariam. Totodată, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise. din partea șefului statului etiopian, un cordial salut prietenesc împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de succes în activitatea ce o desfășoară in fruntea partidului și statului, iar poporului român de noi realizări în dezvoltarea social-economicâ a țării.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită secretarului general al C.C. al Partidului. Muncitoresc Etiopian, președintele Republicii Populare Democrate Etiopia, un cald salut și cele mai bune urări, precum și urări de progres și bunăstare pentru poporul etiopian prieten.

Populare Democrate Etiopiaîn cadrul întrevederii au fost discutate probleme privind extinderea in continuare a cooperării dintre cele două țări în domenii de Interes reciproc, sporirea și diversificarea schimburilor comerciale, în spiritul înțelegerilor stabilite cu prilejul în- tilnirilor la cel mai înalt nivel.La primire au participat tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, și general-locotenent Victor Stănculescu, prim-adjunct al ministrului apărării naționale.Au fost de față Makonnen Gizaw, ambasadorul R.P.D. Etiopia la București, și general de brigadă Alema- yehu Agonafer.
Ambasadorul Republicii Arabe Yemen, cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditarePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, pe Mansoor Ab- dulgalil Abdulrab, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii ■ Arabe Yemen în țara noastră, (Continuare in pagina a V-a).

PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII 
ritmuri înalte de lucru pentru punerea 
în funcțiune a obiectivelor planificate

Pe toate șantierele de investiții, Începutul de an a oferit condiții de lucru extrem de prielnice desfășurării activității constructorilor și montărilor în ritmuri energice, susținute. Eforturi absolut firești de altfel, dacă le raportăm la prevederile de amploare și complexitate sporită ale planului de investiții pe acest an. Realizarea ritmică, integrală și in condiții de eficiență ridicată a noilor obiective și capacități prevăzute reprezintă condiția hotăritoare pentru obținerea producției planificate și satisfacerea la momentul oportun a unor cerințe stringente ale economiei naționale. Iată rațiunea pentru care, examinind stadiul și ritmul realizării investițiilor din acest an, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cerut factorilor care acționează în acest domeniu să adopte măsuri hotărite, pe multiple planuri, în vederea înlăturării lipsurilor manifestate în activitatea constructorilor și montorilor, a furnizorilor de utilaje tehnologice și producătorilor de materiale de construcții, pentru întronarea unui climat de ordine și disciplină în muncă desăvîrșite la toate nivelurile și în toate compartimentele.Complexitatea lucrărilor de construcții și montaj tehnologic cuprinse în planul de investiții pe acest an hotărîtor al cincinalului actual impune, in primul rind, o organizare temeinică, riguroasă a activității pe șantiere, capabilă să asigure finalizarea și introducerea rapidă în circuitul economic a noilor obiective și capacități productive. Fără îndoială însă că tot acest considerabil efort organizatoric se cere susținut de numeroase alte măsuri menite să determine o creștere continuă a productivității muncii pe șantiere și, pe această bază, accelerarea ritmurilor de execuție a lucrărilor.Evident, în contextul acestor preocupări, extinderea gradului de me
Cooperativizarea agriculturii

— măreață cueerire în opera 

de făurire a socialismului
Angajat cu toate forțele în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, dînd viață orientărilor și sarcinilor cuprinse in magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum democratic din noiembrie 1988, poporul român rememorează cu îndreptățită mîndrie drumul de luptă, de muncă eroică al transformării socialiste a agriculturii, proces revoluționar inițiat de partidul comuniștilor cu patru decenii in urmă.Subliniind importanța istorică a cooperativizării agriculturii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, arăta că a- ceasta „a marcat victoria deplină a revoluției agrare socialiste, a organizării agriculturii românești pe baze socialiste, de stat și cooperatiste, deschizind, totodată, calea trecerii intr-o clapă nouă, superioară, a soluționării problemei agrare, a asigurării unui progres rapid al producției agricole și ridicării nivelului de trai al țărănimii. Această măreață victorie a marcat crearea economici socialiste unitare, triumful relațiilor noi socialiste, atit la orașe cit și la sate, izbinda definitivă a socialismului in România**.In întreaga perioadă de construcție socialistă, cu deosebire după Congresul al IX-lea, etapă care, prin împlinirile ei epocale, a intrat in conștiința națională, după numele făuritorului său de geniu, drept „Epoca Nicolae Ceaușescu", partidul a adoptat și in domeniul politicii agrare, ca de altfel in toate celelalte domenii, soluții realiste, creatoare. care, pe baza principiilor socialismului științific, au răspuns condițiilor economice, sociale și politice ale țării, cauzei dezvoltării armonioase, multilaterale a noii orin- duiri.La împlinirea a 40 de ani de la începerea procesului de transformare socialistă a agriculturii, țărănimea cooperatistă, toți oamenii muncii de la sate, specialiștii și cercetătorii științifici aduc vii mulțumiri, vibrantul lor omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu pentru contribuția inestimabilă la elaborarea și Înfăptuirea politicii agrare, la ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.încă de la făurirea sa. partidul clasei muncitoare din țara noastră 

canizare a lucrărilor, prin folosirea completă, la întreaga capacitate a utilajelor și mașinilor de construcții, a uneltelor, sculelor și dispozitivelor din dotarea unităților de con- strucții-montaj, exercită o influență hotăritoare asupra evoluției lucrărilor. Practica a demonstrat că o mecanizare rațională a lucrărilor, bazată pe o exploatare integrală, la parametrii proiectați, a mașinilor și utilajelor de mare și mică mecanizare, precum și a mijloacelor de transport auto, permite, concomitent cu reducerea duratelor de realizare a acestora, îmbunătățirea nivelului lor calitativ, precum și diminuarea costurilor de investiții. Pe scurt, mecanizarea deține o pondere esențială în creșterea eficienței economice a investițiilor. Toate aceste exigențe de ordin mai general sînt perfect valabile pentru prevederile planului de investiții pe anul în curs, cind, după cum se știe, urmează să fie finalizate și puse in funcțiune o serie de obiective importante, în special în sectorul energetic, chimie și petrochimie, industria construcțiilor de mașini, metalurgie și în alte domenii de activitate din economie. Adică, lucrări complexe și pretențioase din punct de vedere tehnologic, lucrări a căror execuție nu poate fi concepută fără aportul sporit al mecanizării.Premise pentru atingerea acestui deziderat există. Absolut toate unitățile de construcții-montaj dispun de o puternică dotare tehnică, de compartimente de specialitate bine organizate. Daf tot. *atit de adevărat este faptul că. nu întotdeauna, utilajele de construcții sint folosite pe șantiere la întreaga lor capacitate. Motivele sînt multiple. Pe de o parte, este vorba de ignorarea cerinței de a folosi tehnologii de execuție bazate pe scheme riguroase de mecanizare a lucrărilor, pe de altă parte, nu pot fi trecute cu vederea 

Vasile BĂR3ULESCU 
secretar al C.C. al P.C.R.

s-a afirmat ca apărător ferm al intereselor fundamentale ale țărănimii. ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii. înscriind în programul său rezolvarea, pe baze revoluționare, a problemei agrare, făurirea și continua consolidare a alianței dintre clasa muncitoare si țărănime, forță puternică, vitală în lupta pentru înlăturarea exploatării și edificarea noii orinduiri.Reforma agrară din anul 1945 a constituit doar un inceput pe calea rezolvării problemei agrare ; desființând clasa moșierească, reforma a modificat structura populației la sate, dar nu a putut înlătura înapoierea tehnică a agriculturii, nu putea să asigure progresul acesteia, să soluționeze problemele economice și sociale ale țărănimii. De aceea, o dată cu trecerea principalelor mijloace de producție din industrie în proprietatea întregului popor, a apărut necesitatea așezăgji pe baze noi. revoluționare a agriculturii. Răs- punzind acestei cerințe obiective. Plenara Comitetului Central al partidului din 3—5 martie 1949 a a- doptat hotărîrea istorică privind transformarea socialistă a agriculturii. căile și modalitățile practice de înfăptuire a acestui proces.Punind la ordinea zilei o asemenea problemă — unul dintre cele mai complexe obiective ale edificării noii orinduiri — partidul și-a întemeiat opțiunea sa revoluționară pe adevărul că mica producție, caracterizată printr-un nivel tehnic scăzut și implicit o slabă productivitate a muncii, constituia un obstacol nu numai in calea creșterii producției agricole și a nivelului de trai al țărănimii, ci și in dezvoltarea întregii economi*. Principiul fundamental care a călăuzit vasta activitate politico-organizatorică pentru transformarea socialistă a satului a fost cel al convingerii și înțelegerii de către milioanele de mici producători agricoli că este in interesul lor. al intregii societăți să-și unească mijloacele de producție, pămin- tul in primul rind, să treacă la proprietatea cooperatistă, care, Împreună cu proprietatea de stat din agricultură, reprezintă temelia trainică a dezvoltării și modernizării a- cestei ramuri a economiei naționale. 

nici abaterile de Ia disciplina tehnologică, inclusiv indisciplina unor mecanici de utilaje. De asemenea, alte cauze care determină folosirea sub capacitate a utilajelor de construcții se referă la lipsa masivă a pieselor de schimb, nerespectarea termenelor privind reviziile tehnice curente și capitale, la neajunsurile manifestate in aprovizionarea cu întregul necesar de carburanți și lu- brifianți. Situații care, așa cum a indicat conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să fie grabnic înlăturate, concomitent cu celelalte neajunsuri manifestate pe șantiere, astfel incit planul de investiții pe acest an să fie îndeplinit ritmic, la termenele stabilite și in condiții de eficiență superioară.Două sînt din acest punct de vedere problemele care trebuie să se afle în atenția conducerilor de centrale și antreprize, a specialiștilor din domeniul mecanizării lucrărilor de construcții și montaj tehnologic : menținerea permanentă în perfectă stare de funcționare a utilajelor și, bineînțeles, folosirea lor cu eficiență superioară. In acest context, pentru a putea vorbi despre eficiență in exploatare, este necesar în primul rind să fie create fronturi corespunzătoare de lucru, în vederea eliminării timpilor de staționare a utilajelor. Ceea ce presupune o strictă coordonare a activității desfășurate de toate categoriile de executanți — constructori, montori, instalatori, lucrători izolatori. In al doilea rind. dste necesar cal pe' baza tehnologici de’ execuție prevăzute în proiect, constructorii să stabilească necesarul — pe tipuri — de utilaje și mijloace de transport auto și să elaboreze scheme grafice precise de mecanizare și de execuție a lucrărilor,(Continuare in pag. a IlI-a)

Astăzi, din perspectiva anilor parcurși, ne facem o datorie de conștiință reliefind contribuția hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la întregul proces de cooperativizare si dezvoltare a agriculturii țării. Nu a existat zonă, nu a existat județ care să nu fi beneficiat de prezența activă, de profunda capacitate organizatorică, de patriotismul inflăcărat. de sfatul și îndemnul său. Este meritul determinant al tovarășul, ui Nicolae Ceaușescu de a fi imprimat activității de cooperativizare un caracter democratic, in sensul preocupării neslăbite pentru respectarea întocmai a liberului consimtămint, a voinței oamenilor, apărării liniei principiale a partidului, combaterii ferme a metodelor administrative, în această acțiune de profundă semnificație istorică s-au afirmat cu putere excepționalele calități ale tovarășului Nicolae Ceaușescu de organizator al maselor, înțelepciunea sa politică, perseverența in înfăptuirea idealurilor socialismului. încrederea în țărănime, în aspirațiile ei spre progres, spre o lume a dreptății și echității socialiste.Procesul revoluționar al făuririi agriculturii socialiste s-a întemeiat pe o muncă politică âvastă și tenace, de explicare și lămurire, de convingere că drumul cooperativizării, al proprietății obștești este singurul ce duce spre bunăstare generală. Astfel, in țara noastră, trecerea la proprietatea obștească, socialistă în agricultură nu a generat manifestări de îndepărtare a țăranului de pămint. indiferență față de bunurile puse laolaltă.în procesul de transformare socialistă a agriculturii a desfășurat o rodnică activitate tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului, care, dind dovadă de spirit revoluționar și • înflăcărat patriotism, s-a aflat în permanență in numeroase locuri, în mijlocul oamenilor muncii de la sate, pentru a le îndruma pașii pe calea nouă, a le întări încrederea în marea proprietate cooperatistă, pentru înfăptuirea politicii partidului.Este o realitate concludentă că în întreaga perioadă a

SATU MARE:
O nouă capacitate 

de producțiaLa întreprinderea de tricotaje „Tricotex" din Satu Mare a intrat in funcțiune o nouă capacitate de producție alcătuita din- tr-o secție de vopsit fire și din- tr-un corp de clădire cu trei niveluri pentru lotizarea produselor finite destinate exportului, in funcție de categoria de articole, mărime, culoare etc. Noua capacitate permite rgplizarea, pentru prima oară în județ, a sortimentației coloristice dorite din fire PNA și contribuie in mod decisiv la onorarea exemplară. la termenele prevăzute, a contractelor încheiate cu partenerii externi. Totodată, se e- conomisește timp și se r< duc considerabil cheltuielile de transport, intrucit. nu se mai recurge la serviciile altei întreprinderi pentru executarea vopsitului. De remarcat că pentru buna funcționare a vopsitoriei s-a executat și o gospodărie de apă, care asigură tratarea apei provenite din puțul propriu forat aici de curind. nemaifolosi.ndu-se astfel apa potabilă din rețeaua municipiului. Proiectul lucrării, realizat de Institutul de proiectări pentru industria ușoară București, a fost materializat de lucrătorii Antreprizei de construcții industriale Satu Mare cu sprijinul întreprinderii beneficiare. (Octav Grumeza).
ARAD: Livrări 

în devans Ea exportColectivul muncitoresc de la întreprinderea textilă „U.T.A.“ dipfljJ'Vrad a realizat și depășit planul trimestrial la export. Rezultatele obținute de oamenii rnAncii din această prestigioasă întreprindere au la baaă buna p -egâtibe,viA din toamna anu- lii-i trecut, a producției'din primul trimestru, utilizarea la maximum a capacităților de producție. creșterea constantă și în ritm> susținut a productivității muncii, mai buna organizare a activităților pe fluxurile de fabricație. (Tristan Mihuța).

cooperativizării agriculturii românești. care a durat aproape 14 ani, cu toate greutățile inerente începutului, ale efortului făcut din mers pentru a se asigura baza tehnico-ma- terială necesară, producția agricolă nu numai că n-a scăzut, ci a cunoscut o creștere continuă. Așa cum atestă experiența României, revoluția agrară socialistă, preocuparea constantă pentru integrarea agriculturii în procesul de dezvoltare economico-socială reprezintă, asemeni industrializării socialiste, o parte constitutivă, esențială. o legitate a operei de edificare a noii orinduiri, a progresului său general, condiția făuririi economiei socialiste unitare. .Rod al politicii agrare promovate cu consecventă de partidul nostru, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. făurirea și perfecționarea continuă a relațiilor socialiste de producție in agricultură, întărirea marii proprietăți socialiste — de stat și cooperatiste — constituie temelia dezvoltării in ritm rapid a agriculturii. După Congresul al IX-lea al partidului, din inițiativa și in lumina concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu. a fost reconsiderat rolul agriculturii, trecîn- du-se în mod ferm la lichidarea unor tendințe manifestate in primii ani ai construcției socialiste, de subanrecie- re a acestei ramuri, acționîndu-se ca ea să devină efectiv o componentă esențială a economiei naționale, să aducă o contribuție sporită la creșterea venitului național. Corespunzător acestei orientări — de o deosebită însemnătate politică — s-a trecut la dezvoltarea puternică a bazei tehnico-materiale. a proprietății socialiste în agricultură. Este o realitate relevantă că numai existența marii proprietăți socialiste a făcut posibile larga și puternica mecanizar > a agriculturii, extinderea chimizării, aplicarea cuceririlor științei, desfășurarea unor programe vaste in scopul îmbunătățirii calității pământului și creșterii fertilității lui. realizarea noilor sisteme de irigații, considerate printre cele mai intinse din Europa raportate la suprafața țării, toate a- cestca avind ca rezultat sporirea producției in toate sectoarele agriculturii, la niveluri nebănuite cu decenii in urmă. Astfel, in ultimii ani producția(Continuare in pag. a ll-a)
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Disciplina și răspunderea - surse ale vitalității 
democrației muncitoresti-revolutionare» J JDemocrații, în societatea noastră socialistă, nu nti.mai că este stipulată in Constituție, in alte legi, dar ea a devenit o realitate a vieții cotidiene. Azi. in România, se dezvoltă continuu un puternic sistem al democrației muncitorești-revoluționare. Prin îmbinarea armonioasă, echilibrată a democrației directe și a democrației reprezentative, acest sistem , asigură participarea tuturor oamenilor muncii. a întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, a societății în ansamblu.în mod generic, prin democrație s-a înțeles dintotdeauna puterea poporului. Cuvintul nu și-a schimbat sensul nici in prezent. Dar. în condițiile edificării socialismului, și-a schimbat conținutul în mod esențial. Au fost desființate pentru totdeauna clasele exploatatoare și exploatarea. Au dispărut inegalitățile sodiale și naționale. Statul insuși a dobindit un caracter nou. a devenit stat al oamenilor muncii. Totodată, au fost create si perfecționate organismele democratice menite să asigure întregii națiuni o participare activă la viata economică, politică si socială. Noile organisme democratice. între care congresele și consiliile la nivel național, consiliile oamenilor muncii din unitățile economico-sociale și adunările generale, împreună cu organele statului, sub conducerea partidului. reprezintă — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceausescu în Expunerea din noiembrie 1988 — „un cadru larg de manifestare a poporului, unic in felul său, care asigură ca tot ceea ce se înfăptuiește in patria noastră să se realizeze cu poporul și pentru popor".In concepția partidului nostru, a secretarului său general, nici nu se poate imagina socialismul fără o democrație superioară, fără participarea întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. A conduce impreună cu poporul, pentru popor nu este doar o teză cu valoare teoretică, ci un adevăr cu adinei rădăcini în practica edificării noii societăți. Un adevăr ce se exprimă prin prezența activă in întreaga viață a țării a tuturor claselor și categoriilor sociale, a tuturor generațiilor. Prin participarea clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a întregului popor la conducerea efectivă a unităților economice, științifice, de în- vătămint. cultură, sănătate, a tuturor orașelor și satelor, la elaborarea și înfăptuirea planurilor, a programelor de dezvoltare economică și socială a patriei.

Patria se poate vedea 
dinăuntru și dinafară — 
se poate privi cu ochii 
sufletului si cu luminile 
ochilor. Dar, oricum ai 
privi-o, nu se poate să nu 
vezi fața nouă a orașelor 
si satelor patriei, nu se 
poate să nu vezi mărețe
le ei ctitorii Jmălțate de la 
cel de-al IX-lea Congres 
încoace, ctitorii logodite 
cu veșnicia acestui popor 
Si intrate profund in con
știința neamului.

Patria ne-au lăsat-o in 
dar. ca pe-o zestre nepre
țuită, părinții si străbunii 
noștri. Noi ii ridicăm spre 
slavă destinul hotăriți să 
o transmitem, mai mărea
ță, mai înfloritoare ca 
niciodată, generațiilor care 
ne vor urma.

înfăptuirile acestui eroic 
prezent, edificat zi de zi. 
ceas de ceas, prin munca 
și prin strădaniile noas
tre, sînt podul de aur. ar
cuit peste timp, dinspre 
străbuni spre urmași. Iar 
dacă patria noastră are 
forma unei inimi, ea bate 
in pieptul fiecăruia din 
noi : dacă patria are for
ma rotundă a unei piini de

Democrația nouă revoluționară are drept suport principal al funcționării sale răspunderea în îndeplinirea propriilor sarcini, și în primul rind a prevederilor planului, in valorificarea cadrului democratic existent la fiecare nivel al organizării economico-sociale pentru perfecționarea calitativă a muncii, pentru ridicarea cc>TnpetifevitățU^ producției. In concepția partidul:.!, a’ ‘■icreVe.-rtrtui său general, tovarășul Nidolae Ceaușescu, democrația și răspunderea, dreptul și îndatorirea, prerogativele și obligațiile constituie nu aspecte separate, ci fațete ale uneia și aceleiași probleme, ale preocupării pentru îmbunătățirea radicală a muncii, pentru înfăptuirea liniei politice a partidului in fiecare unitate. Sistemul larg democratic, unic in felul său. instituit de societatea noastră asigură dezbaterea largă a problemelor pe care le ridică dezvoltarea țării în actuala etapă. Dezbaterea — menită să clarifice o serie de probleme, să asigure înțelegerea lor profundă, să stabilească modalitățile optime de soluționare — nu epuizează, ci constituie doar o parte a vieții democratice. Dezbaterea temeinică își găsește cea mai expresivă continuare în hotărîrea cu care se acționează pentru înfăptuirea măsurilor adoptate, în disciplina și angajarea manifestate pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan. Viața arată că, in majoritatea covirșitoare a cazurilor, nerealizările și neajunsurile existente în unele domenii se datorează nu atit unor „cauze obiective" invocate adesea drept justificare, ci unor deficiențe în stilul de muncă, în organizarea și conducerea activității, în slăbirea ordinii și disciplinei, in preocuparea inegală pentru valorificarea potențialului de muncă și creație al colectivelor. Tocmai de aceea, o cerință de prim ordin a dezvoltării democrației, a perfecționării muncii in toate sectoarele de activitate o constituie instaurarea unei atmosfere de înaltă exigență și răspundere la toate nivelurile de organizare economico-socială, instaurarea unei discipline exemplare, a unui spirit de ordine cit mai deplin, angajarea hotărită a energiilor fiecărui colectiv în direcția îndeplinirii sarcinilor de plan, a perfecționării calitative a propriei munci, condiția de bază a înfăptuirii obiectivelor strategice ale actualei etape de dezvoltare a patriei.Democrația are. în societatea noastră socialistă, o puternică bază po
lumină, ea este pe masa 
tuturor fiilor ei ; dacă 
patria are formă unui 
ochi deschis către lume, 
ea privește lumea prin 
noi. prin fiecare I

în satul meu natal, de 
pe Mureș, s-a păstrat din 
moși-strămoși un obicei

muncă, și dragoste pentru 
înfloririle și rodirile pre
zente și viitoare. Și nu 
există colț de țară in care 
ele să nu-și arate roade
le, bogate, in toată măre
ția lor !

Sintem ai patriei și pa
tria este numai a noas

Prezent eroic
frumos : in pragul fiecărui 
anotimp al anului, in toa
te gospodăriile satului se 
plantează un pom, un co
pac, un arbust sau măcar 
o floare. Obiceiul vrea să 
semnifice speranța in vii
tor a oamenilor, certitudi
nea înfloririi și legării ro
dului, care va da un plus 
de frumusețe vieții. Acest 
obicei, de aproape un pă
trar de veac incoace, mi 
se pare generalizat, sim
bolic. la scara întregii 
țări. Căci nu există colt 
de țară in care să nu se 
fi investit speranță, și

tră ! O vom lăsa drept 
moștenire copiilor și tine
rilor noștri de azi. care 
ii vor duce mai departe 
destinele. Sint copii și ti
neri destoinici. Prin acti
vitatea de om al scrisului 
și al școlii, i-am urmărit 
de-a lungul anilor in gră
dinițe. in școli și pe băn
cile- facultăților, in atelie
re și pe loturile agricole, 
la practica productivă — 
unde au condiții excelen
te de studiu și pregătire. 
Sint tineri de nădejde, 
care vor purta mai depar
te, pe căi mereu as

litică : puterea de stat o deține poporul. Și are o trainică bază economică : poporul este și deținătorul mijloacelor de producție, in condițiile proprietății socialiste, de stat ș cooperatiste. Departe de a fi statică incorsetată iritr-o imagine existentâ la un moment dat. această realitate se integrează și ea în dinamismul ce se manifestă. în prezent, la nivelul întregii noastre • societăți. Democrația insășî. după cucerirea d< către popor a puterii politice și economice. și-a încorporat o esenț; nouă, socialistă. Desigur, noua democrație din societatea noastră est< socialistă pentru că și statul est< socialist ; pentru că întreaga noastr: societate promovează, apără și dez voltă valorile socialiste. Pentru ci bazele sale politice și economice sin socialiste. Esențial este insă faptu că întreaga viață a societății noastri se desfășoară i-sub semnul unei neîncetate perfecționări. In acest pro ces de continuă înnoire sînt cuprinși și instituțiile democratice, intregu sistem al democrației muncitorești revoluționare.Perfecționarea continuă a democra ției constituie o cerință obiectivă, ia în acest sens, secretarul general a partidului sublinia : „Avem un sis tem bun ; acum insă trebuie să fa cern în așa fel incit toate aceste or ganisme să funcționeze în cele ma bune condiții".Buna funcționare a organismelo democratice reprezintă o cale sigur: pentru valorificarea deplină a tutu ror energiilor creatoare ale națiunii a experienței și înțelepciunii ma selor.Factorul dinamizator al sistemult democratic din tara noastră est Partidul Comunist Român, pe fap partidul este centrul vital al întreg noastre societăți. El se implică tc mai mult, tot mai activ în toate do meniile vieții economico-sociale. i activitatea de producție, in creați științifică. în invățămint și culturi în opera de transformare revoluție nară a conștiinței socialiste. De 1 partid pornesc ideile, orientările c însuflețesc munca poporului, intreag sa activitate creatoare. Partidul pun în valoare resursele de inițiativă, d gîndire novatoare, de creativitati Partidul pulsează viață nouă în toat arterele societății. In sistemul demo cratiei munțitorești-revolutionari faptul că poporul deține puterea pa litică este întărit de rolul de factc (Continuare in pag. a IV-a) 
cendente, visele și năzuin
țele noastre și ale intre
gii planete. Spun „ale în
tregii planete" gindin- 
du-mă că. de cițiva ani 
buni incoace. la olimpia
dele internaționale pe dis
cipline de invățămint, ti
nerii patriei noastre — 
elevi instruiți și educați 
in România socialistă — 
ocupă nu doar locuri frun
tașe, ci primele locuri. 
Este aceasta o expresie e- 
locventă că in țara noas
tră se practică un invăță
mint modern, unul dintre 
cele mai avansate din 
lume, uri invățămint care 
pregătește oameni înain
tați, buni specialiști in 
profesiunea aleasă, bazat 
pe trinomul : școală-fa- 
cultate, plus cercetare, 
plus producție.

Sintem. fiii patriei și pa
tria este mama noastră. 
Numai muncind cu dă
ruire, numai fiind cu fap
ta aproape de ea, te poți 
asemui unui copac falnic 
cu rădăcinile adine îm
plântate in pămintul ge
neros al patriei, te simți 
de neclintit.

Dim. RACH1C1
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Cooperativizarea agriculturii 
— măreață cucerire în opera

de făurire a socialismului
(Urmare din pag. I)ie cereale a depășit 30 milioane tone mual, față de 7,7 milioane tone in jerioada 1950—1955; comparativ cu inul 1945, producția agricolă a Româ- tiei a fost, in anul 1988, de 9 ori mai nare. La principalele culturi, pro- iucțiile medii au sporit de 9 ori la friu, 21 ori la porumb, 4,5 ori la loarea-soarelui, 5,2 ori la sfecla de uihăr.Anul trecut, deși nu au existat ondiții dintre cele mai favorabile, producția de cereale a ajuns la 32,6 rilioane tone, mai mult de 250 uniați agricole de stat și cooperatiste bținînd în medie peste 8 000 kg la *riu și arz, peste 20 tone po- umb știuleți la hectar. S-au ibținut, de asemenea, circa 10 milioane tone legume de cîmp, proape 2,9 milioane tone fruc- e și 2,5 milioane tone struguri. In e privește producția pe locuitor — idicatar deosebit de semnificativ — acă în anul 1950 reveneau 315 kg ereale boabe pe locuitor, anul trecut -au înregistrat 1 415 kg. A sporit, a asemenea, producția de cartofi și jgume de la 167 kg la 700 kg pe icuitor ; de carne de la 39,5 kg la 12,4 kg, de lapte de la 140,6 litri la 43,1 litri, de ouă de la 67 bucăți la 79 bucăți.Amplele programe de investiții entru agricultură se oglindesc in talizarea a circa 3,7 milioane hecta- • amenajate pentru irigații, în ițele de mii de tractoare, combine utopropulsate și alte utilaje și mani agricole moderne, cu înalte per- irmanțe, care asigură mecanizarea impletă a principalelor lucrări, gricultura beneficiază, totodată, de înduri însemnate pentru lucrări de neliorare, de combatere a eroziunii ilului, de cantități apreciabile de grășăminte chimice și organice, de nendamente pentru punerea depli- i în valoare a potențialului pro- ictiv al pămîntului.In etapa actuală a dezvoltării so- etății noastre socialiste, problemele iitativ noi care se ridică in fața rlculturii au fost magistral sinte- rate de secretarul general al parti- ilui in orientarea spre înfăptuirea iei noi revoluții agrare. Subliniind agricultura va fi. In con- ruare, a doua ramură de bază economiei naționale, tovarășul colae Ceaușescu arăta la Con- esul al XlII-lea al partidului că itectivul fundamental îl constituie eaiizarea unei noi revoluții agra- , ce presupune transformarea ge- raiă a felului de muncă, de viață de gindire al țărănimii noastre operatiste. realizarea unei pro- icții agricole care să satisfacă din in necesitățile de consum ale in- :gului popor, precum și alte cente ale dezvoltării economiei na- inale".înfăptuirea noii revoluții agrare e, ca o componentă esențială, dez- ltarea și modernizarea forțelor de oducție — elementul cel mai dina- c in evoluția societății.Pornind de la propria experiență, și de la experiența pe plan mon- il, care demonstrează că, în epoca tuală, știința reprezintă factorulImordial al progresului, partidul uează în centrul procesului de inquire a noii revoluții agrare dez- Itarea cercetărilor științifice șl ac- lerarea tehnicii înaintate in toate itoarele agriculturii. Corespunză- • acestei orientări, 'a fost dezvol- ă o largă rețea de unități de cer- are și s-a asigurat creșterea con- uă a potențialului uman și maia! al cercetării științifice din ricultură. In domeniul agriculturii desfășoară activitatea 28 de in- tute de cercetări, 94 de stațiuni cercetare. 6 institute de învăță- nt superior, cu un mare număr cadre de specialitate.îeneficiind de rezultatele cercetării ințifice, de orientarea nouă a aces- a, sub conducerea tovarășei Elena aușescu, membru al Comitetului litic Executiv al Comitetului Cen- 1 al Partidului Comunist Român, sședintele Consiliului Național al inței și Invățămintului, personali- e politică proeminentă, savant de gă recunoaștere internațională, itățlle de profil din agricultură irdă atenție introducerii operative.

eficiente tn producție a progresului tehnic, a metodelor înaintate, moderne, factor hotărîtor al obținerii unor producții sporite in toate sectoarele agriculturii noastre socialiste.Avind in vedere rolul hotărîtor al forței de muncă in înfăptuirea noii revoluții agrare, in procesul de dezvoltare intensivă și modernizare a agriculturii, conducerea partidului și statului acordă o atenție deosebită asigurării acestei ramuri cu cadre de specialiști, ridicării nivelului de calificare al țărănimii, al tuturor lucrătorilor din agricultură, formării omului nou, cu înaltă pregătire profesională și conștiință revoluționară. Față de 1965, numărul de specialiști cu studii superioare și medii a crescut in 1988 de aproape 3 ori, acu- mulîndu-se o bogată experiență în organizarea diferitelor forme de perfecționare profesională a membrilor cooperatori, așa cum sînt cursurile Invățămintului agrozootehnic de masă, schimburile de experiență desfășurate la stațiunile de cercetare și unitățile de producție fruntașe, cursurile de informare a specialiștilor. de pregătire a președinților cooperativelor agricole și altele.Prefaoerile revoluționare în structura economică, socială șl spirituală a satului românesc au dus la transformarea țărănimii într-o clasă nouă, omogenă, cu un ideal social unitar, stăpină pe mijloacele de producție, pe roadele muncii sale șl care și-a legat definitiv existența de socialism, de marea producție modernă.tn cei 40 de ani ce au trecut de la începerea procesului de cooperativizare a agriculturii s-au construit Ia sate peste 1,5 milioane locuințe, s-au conturat schițele de modernizare a localităților rurale, constru- indu-se școli, spitale, dispensare, grădinițe, creșe pentru copii, centre de cultură și creație „Cîntarea României" ; s-au efectuat importante lucrări edilitar-gospodărești, în așa fel incit multe comune au intrat în circuitul urbanizării.Cooperativa agricolă de producție, celelalte unități economice au creat, prin dezvoltare și modernizare, noi locuri de muncă, activitatea din a- gricultură devenind tot mai mult o variantă a activității industriale, viața și activitatea satului fiind calitativ tot mai aproape de aceea a orașului.Aplicarea acordului global, perfecționările aduse permanent acestei forme de retribuire. în raport cu cantitatea și calitatea muncii, asigură ciștiguri tot mai mari cooperatorilor. Noile măsuri adoptate recent, la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind conștituirea fondului da retri-. buire in natură, în procente majorate. sint de natură a spori veniturile tuturor lucrătorilor agricoli, sti- mulind participarea lor mai ac-» tlvă la dezvoltarea proprietății obștești. baza tuturor împlinirilor sociale și personale.Rezultatele deosebite In dezvoltarea agriculturii. în transformarea satului românesc, în însuși modul de a munci, a trăi șl gindi al intregii țărănimi arată atașamentul său față de proprietatea socialistă. Aceasta reprezintă o nouă confirmare a superiorității concepției partidului nostru, a secretarului său general, potrivit căreia „proprietatea cooperatistă a intregii țărănimi asupra pămintului și mijloacelor de muncă reprezintă singura cale pentru a asigura progresul agriculturii, cit și dezvoltarea in mod armonios a industriei și agriculturii, ca două ramuri economice fundamentale in procesul general de făurire a socialismului șl comunismului in România".în amplul proces inițiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, după Congresul al IX-lea, pentru înnoirea societății, pentru crearea unui cadru democratic de organizare și conducere a intregii societăți, a tuturor sectoarelor vieții economice și sociale s-a creat și cadrul legislativ și organizatoric menit

să asigure întărirea conducerii democratice a agriculturii, participarea întregii țărănimi la actul de decizie și conducere. Semnificativ în acest sens este faptul că prima plenară a C.C. al P.C.R. de după Congresul al IX-lea a fost consacrată tocmai problemelor privind îmbunătățirea organizării și conducerii democratice a agriculturii. Au fost constituite Uniunea Națională și uniunile județene ale cooperativelor agricole de producție, s-a instituit Congresul întregii țărănimi, ca for suprem de conducere democratică a agriculturii, care alege Consiliul Național al Agriculturii ; au fost instituționalizate largi și reprezentative organe de conducere colectivă in toate verigile organizatorice ale agriculturii, s-au creat consiliile unice agroindustriale de stat si cooperatiste, au crescut rolul și răspunderile adunărilor generale ale cooperativelor, ale consiliilor de conducere ale acestora. Din consiliile de conducere ale cooperativelor agricole și din organismele uniunilor județene ale acestora fac parte peste 80 000 de țărani cooperatori, tehnicieni, ingineri, economiști, care aduc, prin experiența și spiritul lor de inițiativă, o contribuție e- sențială la perfecționarea intregii activități din agricultură. Toate acestea au determinat și determină participarea activă a țărănimii la conducerea unităților din care fac parte, a agriculturii cooperatiste, ceea ce* reprezintă o garanție a creșterii producțiilor, a averii obștești și bunăstării.Acționind în spiritul hotărârilor Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale, al orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, organele și organizațiile de partid, oamenii muncii din agricultură iși mobilizează eforturile pentru creșterea puternică a producției agricole, în așa fel incit, încă din acest an, să se realizeze o producție de cereale record, precum și cele mai mari producții de plante tehnice, legume, fructe și struguri, lapte, carne. ouă. In acest cincinal, ca și în perspectiva celui viitor, în fața agriculturii se află astfel sarcini de o deosebită importanță, care solicită punerea în valoare a rezervelor existente, ridicarea mai rapidă a tuturor județelor, a tuturor sectoarelor agriculturii la nivelul exigențelor noii revoluții agrare.Condiția esențială, hotăritoare a înfăptuirii unui asemenea obiectiv o reprezintă afirmarea puternică a rolului conducător al partidului, de centru vital al națiunii noastre socialiste, In lumina orientării principiale, consecvente a tovarășului Nicolae Ceaușescu, activitatea organelor și organizațiilor de partid, eficiența muncii comuniștilor trebuie să se oglindească in spiritul de înaltă responsabilitate și disciplină cu care acționează pentru realizarea obiectivelor stabilite, în desfășurarea mereu mai eficientă a muncii politico-educative in agricultură. Aceasta solicită perfecționarea neîncetată a stilului și metodelor de muncă, preocuparea sistematică pentru efectuarea la timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor pentru obținerea unor producții agricole mari, sigure și stabile.In anul cind partidul nostru, întregul popor se pregătesc să întim- pine cu înfăptuiri dintre oele mai însemnate a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și an- tiimperialistă. precum și cel de-al XIV-lea Congres al partidului, acum, cind se face un semnificativ bilanț al rezultatelor obținute de lucrătorii ogoarelor în răstimpul care a trecut de la începerea procesului de cooperativizare, agricultura românească se înfățișează ca o ramură in plină dezvoltare intensivă, capabilă să aducă o contribuție tot mai mare la progresul general al patriei socialiste.

Pentru recolte mari, campania agricolă

— efectuată exemplar!
ialomița : Condițiile bune de lucru 
din cîmp trebuie folosite mai intensIn județul Ialomița, pină în seara zilei de 28 februarie, s-a pregătit terenul pe 12 200 hectare și s-au în- sămînțat 7 430 hectare cu diferite culturi din prima urgență. Mazărea de cimp, ovăzul șl borceagul au fost semănate pe mai bine de 90 la sută din suprafețele prevăzute. Mazărea de grădină, care se va cultiva pe 2 700 hectare, se insămințează eșalonat, 1 120 hectare primind de pe

acum sămînța. Sporesc și suprafețele însămințate cu lucernă, iar de marți, 28 februarie, a început și plantarea cartofilor timpurii. Demn de remarcat este faptul că sămința de cartof a fost pusă din vreme la preincolțit, inlesnindu-se în acest fel obținerea unei producții mult mai timpurii de cartofi.Avindu-se în vedere condițiile Cimalice din această primăvară a “fi

la cooperativa agricolă de producție din comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău, in ultimele zile au fost definitivate toate pregătirile pentru declanșarea din această săptămînă a insămințării culturilor de primăvară. .,De altfel, putem considera campania de primăvară ca fiind începută - ne spunea Nicolae leuștecn, președintele unității. Vremea călduroasă ne-a obligat să facem pregătirea terenului pe citeva sute de hectare, pentru a nu pierde apa din sol. Semințele pentru toate culturile au fost aduse în unitate. Utilajele sint și ele pregătite și verificate. Toate acestea vor permite ca semănatul să se desfășoare cu toate forțele chiar din prima zi".In imagine, aspect de la efectuarea probelor Cu boabe la semănă- torile pregătite pentru însămințarea mazării. Foto : E. Dichiseanu

necesar ca lucrările oe se execută in cimp să fie intensificate. Tovarășul Vasile Berbecel, secretar cu probleme de agricultură la Comitetul județean Ialomița al P.C.R., aprecia : „De la 20 februarie, toate tractoarele și mașinile agricole prevăzute a fi folosite în campania agricolă de primăvară au fost testate in condiții de lucru, fiind gata să intre în brazdă. Dacă se asigurau carburanții necesari, practic, se putea încheia in- sămînțarea tuturor culturilor din prima urgență pe aproape 20 000 hectare și s-ar fi executat prima lucrare de pregătire a patului germinativ, grăpatul, pe cel puțin 100 000 hectare din cele 225 000 hectare prevăzute cu culturi de primăvară. Acum, în toate secțiile de mecanizare și in unitățile agricole se lucrează Ia pregătirea terenului și semănat foloslndu-se numai agregate care, la o singură trecere, realizează mai multe operațiuni, eliminîndu-se tasarea solului. In toate unitățile, la curățirea parcelelor de resturi vegetale participă zilnic numeroși lucră

tori al ogoarelor, ei fiind canștiențl că de calitatea patului germinativ depind viitoarele producții, producții pe care Și le doresc cît mai mari“.In județul Ialomița, concomitent cu pregătirea terenului și însămințarea culturilor din prima urgență se depun eforturi susținute pentru încheierea, în următoarele 3—4 zile, a tuturor pregătirilor la sistemele de irigații, a agregatelor și utilajelor necesare pentru efectuarea udărilor. De altfel, în majoritatea sistemelor, decolmatările și lucrările avind ca scop Înlăturarea infiltrațiilor de orice fel, au fost Încheiate. Aripile de ploaie, hidranții și asper- soarele sint reparate, verificate și testate In proporție de peste 95 la sută. In prezent, comisii, în componența cărora sînt specialiști din unitățile agricole și de la întreprinderea de execuția și exploatarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, controlează modul cum au fost pregătite pentru punerea tn funcțiune stațiile de pompare și de punere sub presiune. (Mihai Vișoiu).
arad : Teren pregătit în avansȘi în județul Arad, timpul bun de lucru i-a mobilizat pe oamenii muncii de pe ogoare mai repede ca în alți ani la efectuarea lucărilor din cimp. „Am pregătit din timp campania și imediat ce condițiile au permis am ieșit la semănat și la pregătirea terenului — ne spunea loan Pașca, director adjunct la direcția agricolă a județului. Specialiștii din toate unitățile urmăresc și stabilesc cu o zi înainte suprafețele pe care se poate lucra. Pină luni seara am semănat 4 128 hectare, din care a- proape 2 500 hectare cu plante furajere, 810 hectare cu legume de cîmp, 490 hectare cu mazăre boabe, 362 hectare cu ovăz. Cele mai mari suprafețe s-au insămințat pînă acum in consiliile agroindustriale Arad, Curtici, Pecica, Nădlac, Felnac și Vinga".Concomitent cu munca susținută pentru efectuarea semănatului Ia culturile de primă urgență, agricultorii arădeni pregătesc însămințarea sfeclei de zahăr și plantarea cartofilor. In acest sens, se acordă atenția cuvenită pregătirii terenului. Deocamdată, pentru aceste culturi există un front de lucru de peste 1 000 hectare. Pe baza experienței acumulate de unitățile fruntașe, a învățămintelor trase pînă acum de fiecare cooperativă și întreprindere agricolă, buna calitate a lucrărilor de

pregătire este un obiectiv respectat cu mare strictețe. De asemenea, in scopul păstrării umidității din sol se caută soluții pentru reducerea numărului de treceri cu mijloacele de lucru, folosindu-se utilaje ușoare, ca grapele și combinatoarele, și re- nunțindu-se la grapele cu disc de mare capacitate de la tractoarele A 1 800.în legumicultură, avlndu-se în vedere sarcinile ce revin județului din programul special de legume timpurii, s-a trecut la plantarea gulioa- relor, a verzei timpurii și conopidei, s-a încheiat plantarea cepei și este in curs de finalizare plantarea usturoiului.Lucrările din cimp cresc în amploare și intensitate de Ia o zi la alta, Numai la pregătirea terenului, de pildă, marți se găseau la lucru în unitățile din consiliul agroindustrial Nădlac 75 tractoare, iar la cele din consiliul agroindustrial Vln- ga — 65 tractoare. Important este ca acum, in fiecare consiliu agroindustrial, la fiecare unitate și fermă să se asigure o bună organizare a muncii, să se acționeze într-un climat de înaltă răspundere pentru respectarea verigilor tehnologice, pentru folosirea eficientă a timpului de lucru și Încheierea in timp optim a semănatului la fiecare cultură. (Tristan Mihuța).
prahova : Obiectivul sâptămînii -

semănatul culturilor din prima urgentăTimpul, bun de lucru din ultimele zile a permis lucrătorilor din unitățile agricole ale județului Prahova să înceapă mai devreme campania de primăvară. Primele lucrări sînt, desigur, cele din urgența I, ele ur- mind a fi executate pe aproape 13 000 hectare. Pînă la 28 februarie s-au insămințat culturi furajere pe 2 000 hectare, mazăre boabe — pe 1000 hectare, legume — pe 600 hectare. Măsurile stabilite de comandamentul județean pentru agricultură sînt de natură să impulsioneze întreaga activitate, un accent deosebit punîn- du-se pe pregătirea patului germinativ și semănatul culturilor din urgența I. „Dacă vremea se va menține La fel de bună ca pînă acum, ne-a spus inginerul Nicolae Cirnpo- ieru, director al direcției agricole, pină la sfirșitul săptămînil vom încheia insămințările din prima urgență. Avem în atenție executarea lucrărilor la un nivel calitativ superior, pe care să le facem cu minimum de treceri rea apei în sol. întreaga cantitate pentru păstra- Dispunem de de sămințădin categorii biologice superioare, pe care am transportat-o in unități. Cele mai avansate unități la semănat, sînt cele din sudul județului — Ciorani, Drăgănești, Bărcă- nești și Poenari."De altfel, in ziua documentării

noastre, în unitățile cooperatiste din consiliul agroindustrial Ciorani se lucra cu toate forțele atit La pregătirea terenului, cît și la semănat. Erau in cîmp 33 discuri mici, 19 combinatoare, 7 cupluri de grapă și 14 semănători. Agricultorii de aici sint hotăriți să folosească din plin condițiile bune de lucru, astfel incit în acest consiliu agroindustrial să se încheie toate lucrările din urgenta I pînă joi seara. In zona de nord a județului, in consiliile agroindustriale Măgurele și Vălenii de Munte, s-a trecut la semănatul culturilor furajere pe primele suprafețe, ritmul de lucru dînd garanția că angajamentul luat, de a încheia lucrarea in 3—4 zile, va fi respectat.Se cuvine insă să subliniem că nu peste tot calitatea reparațiilor la mașinile agricole se ridică la nivelul cerințelor, că nu toate terenurile au fost curățate de resturile vegetale. Iată de ce, așa cum s-a arătat și in ședința comandamentului județean pentru agricultură, este necesar să se înlăture neintirziat toate neajunsurile semnalate, să se întroneze un desăvârșit spirit de disciplină, care să asigure derularea corespunzătoare a lucrărilor pe întreaga durată a campaniei de primăvară. (Ioan Marinescu).
TELEORMAN: Specialiștii sînt la datorie

A.

n județul Buzău, 90 000 hectare irezentind 24 la sută din supra- a agricolă sint afectate de feno- nele de eroziune și alunecări. Ani rind, țăranii din zona colinară a lețului au văzut că le fuge pă- îtul de sub picioare — cu recolte tot. Pe unele terenuri puternic date, nici măcar mărăcinii nu su- iviețuiau. An de ân, rănile pămin- ji determinate de eroziune au scut. Totuși, acestor fenomene 11 găsit leacul : lucrările antiero- nale.ncepind din 1970, locuitorii din iele afectate, beneficiind de un istantial sprijin din partea statu- s-au angajat temeinic și cu răb- e intr-o bătălie de lungă durată itru însănătoșirea pămintului, re- ea în circuitul productiv și spo- ja gradului său de fertilitate, iar și cei mai sceptici s-au con- s că alunecările, ravenele pot fi ectate prin lucrări mai simple de elare a ripelor, că pierderile mari sol se preintimpină prin supra- ămînțarea pajiștilor, prin infiin- ea unor plantații de protecție, imp de aproape 30 de ani, în zona nară a județului s-au efectuat ple cercetări și studii menite să cideze cauzele fenomenului ero- nal. Ele au avut ca scop să con- gă pe locuitorii de la Aldeni, Verii, Beceni, Zârnești, Cozieni, Va-Salciei, Berea, Pătîrlagele, Scor- sa și altele de adevărul că „nu stă pămînturi rele !“. Acțiunea sată de cooperatorii din Cărpiniș- privind combaterea eroziunii soli, susținută de comitetul jude- n de partid și organele agricole ețene, a găsit un larg ecou. „Cu ejul diferitelor consfătuiri și imburi de experiență organizate Aldeni și Cărpiniștea de comite- județean de partid am încercat l convingem pe locuitorii din a- stă zonă că prin mijloace simple, ostlsitoare, se pot amenaja anti- zional și ameliora mari suprafețe teren — ne spune conf. univ. dr. fan Vasile, de la Institutul agro- nic București, care a efectuat

studii in această zonă. Am găsit, mai ales in rindul cooperatorilor de la Cărpiniștea și Aldeni, un interes crescind și o permanentă dorință de a lupta pentru ameliorarea pămintului. De la un an la altul, tot mai multi țărani au trecut de la atitudinea pasivă in fața acestui fenomen natural la înțelegerea necesității unor lucrări menite să îmbunătățească pămintul".Acum, in aproape întreaga zonă colinară se desfășoară largi acțiuni de combatere a eroziunii cuprinse in

In acest an continuă lucrările an- tierozionale -și ameliorative pe incă 5 000 hectare. Pină în toamnă se vor încheia lucrările din zona Pănătău- Rușavățu, pe 2 275 hectare,^destinate plantațiilor pomicole in sistem intensiv. Importante forțe sînt concentrate și in zonele Sărata-Monteoru — Pietroasele, Chiojdu—Calvini—Cătina, Aldeni—Beceni. in bazinele Slănic și Cilnău, iar in semestrul al doilea vor începe lucrări și in zona Pătîrlagele. Se apreciază că in acest an vor fi

numai pe curbele de nivel, să facem asolamente și un pășuna t rational. Am continuat și lucrările antiero- zionale. în 1988 am reușit, cu forțe proprii, să readucem in circuitul agricol incă 30 de hectare de teren erodat, iar in iarna acestui an am continuat lucrările pe incă 30 de hectare, astfel incit, pînă în 1990, peste 100 de hectare de teren agricol slab productiv vor trece in categoria arabil". Am văzut, in cursul lunii februarie, cele peste 300 hectare cu
Nu există pămînturi rele...

Acțiuni care pledează în favoarea extinderii lucrărilor de com
batere a eroziunii solului în zona colinară a județului Buzău

programul județean de îmbunătățiri funciare. „Din cele 90 000 hectare afectate de eroziune și alunecări, am reușit, cu sprijinul cooperatorilor, să executăm lucrări hidroameliorative complexe pe 58 000 hectare — ne spune inginerul Gheorghe Alexan- drescu, directorul I.E.E.L.I.F. Buzău. Pe acestea s-au înființat plantații vitipomicole in sistem intensiv, pășuni cultivate, iar pe mari suprafețe se cultivă acum plante tehnice. legume și cartofi. In 1987 s-au finalizat lucrările antierozionale și ameliorative la perimetrul-etalon de la Cărpiniștea, care însumează, in momentul de față, 2 591 hectare. Aceste lucrări și-au dovedit din plin utilitatea și eficiența, mai ales anul trecut, cind zona Cărpiniștea-Aldeni, fiind traversată de un puternic val de precipitații, pierderile de humus au fost minime, iar față de 1970 producțiile agricole obținute pe aceste suprafețe eu fost de 4—5 ori mai mari".

efectuate lucrări antierozionale și ameliorative pe o suprafață mai mare cu 1 000 hectare decit cea planificată.Care sint rezultatele in ce privește sporirea producției agricole pe terenurile ameliorate ? „Acum 18 ani — iși amintește inginerul-șef al C.A.P. Cărpiniștea, Ion Boierescu — realizam recolte medii la hectar de sub 1 000 kg la porumb și griu, de 3 000 kg la masă-verde. în 1988 am obținut, in medie la hectar, 4 200 kg griu, 5 400 kg orz, peste 4 000 kg porumb. 3 000 kg in pentru fibră, 5 000 kg prune, 5 500 kg masă-verde. 62 tone sfeclă furajeră și altele. Pentru a ajunge aici n-a fost deloc ușor. Din 1983, cind s-a trecut la amenajarea perimetrului-etalon. investiție pentru care s-au alocat de la fondul de stat peste 8 milioane lei. am inceput să invățăm cum se lucrează corect pămintul. să arăm

griu și orz de la Cărpiniștea, situate la 400 metri altitudine. Zăpada fusese spulberată in perdelele de protecție, dar lanurile anunță recoltă bună și in acest nou an.învățămintele desprinse cu prilejul efectuării lucrărilor antierozionale și ameliorative in perimetrul-etalon de la Cărpiniștea au inceput să fie împrumutate și de alte unități agricole și comune din zona colinară. Cu bune rezultate se acționează la C.A.P. Cernătești. unde se află instalate stații-pilot de cercetare. într-o strin- să colaborare cu specialiștii de la I.E.E.L.I.F. Buzău, cu cei de la Stațiunea de cercetare și producție pomicolă Cindești și de la I.A.S. Săhăteni, aici se experimentează un complex de lucrări de prevenire a eroziunii și amenajarea de versanți pentru pomicultură șl arbuști fructiferi. Aleile tehnologice de 3 metri lățime, efectuate cu mijloace mecanice, facilitează lucrările de Întreți

nere a plantațiilor. Modelul deja experimentat in ferma pomicolă Aldeni a I.A.S. Săhăteni este eficient, mai ales in condițiile in care, așa cum prevede programul național, pe terenurile in pantă se vor realiza plantații pomicole in sistem intensiv, spre a fi eliberate mari suprafețe din șes, care să fie destinate culturilor cerealiere.„Din păcate, nu toate unitățile agricole și consiliile populare din zona colinară se încadrează prin acțiuni susținute in programul județean de imbunătâțiri funciare — ne precizează inginerul Nicolae Banciu, director adjunct al I.E.E.L.I.F. Buzău. Ca urmare, fenomenul de eroziune se află in continuă creștere pe circa 1 000 hectare. Mai mult, unele suprafețe amenajate antierozional in anii trecuți nu sint exploatate corespunzător și, firește, pe ele nu se obțin producții pe măsura investițiilor făcute de stat".Așa după cum lesne se poate constata, in lipsa unui control exigent, unii mecanizatori continuă să are din deal in vale, și nu pe curbele de nivel, ceea ce i^ce ca solul erodat să ajungă treptat in albia riului Buzău. Astfel de situații se semnalează in zonele Mărgăritești, Murgești, Scorțoasa, Viperești, Bănătău, Pardosi și Racpvițeni. Iată de ce. se impune ca direcția agricolă județeană să verifice permanent modul in care unitățile agricole din zonele colinare aplică tehnologiile pentru terenurile în pantă și măsurile agro- fitoameliorative specifice.Dincolo de aceste situații necorespunzătoare și singulare se poate aprecia insă că locuitorii din zona colinară și de munte a județului Buzău au invățat să prețuiască fiecare palmă de teren scoasă de sub influența eroziunii și a alunecărilor, s-au convins că nu există „pămin- turi rele", iar lupta pentru a le face mai roditoare a devenit, in ultimii ani. o stare de muncă și spirit cu caracter permanent.
Stelian CHIPERcorespondentul „Scinteii”

în județul Teleorman lucrările a- gricole de primăvară se află la început. Pină in seara zilei de 28 februarie au fost însămințate 11200 hectare. La mazăre, realizările depășesc 90 la sută din prevederi. „In vederea grăbirii lucrărilor pe cele aproape 300 000 hectare și efectuării lucrărilor la un nivel calitativ ridicat.. a fost întocmit, sub îndrumarea comitetului județean de partid, un program de măsuri tehnice și organizatorice — ne spune inginerul Dra- gomir Stan, directorul direcției agricole județene. Aplicarea acestor măsuri in fiecare unitate se află acum in centrul preocupărilor tuturor oamenilor muncii din agricultură. Deși âu fost insăminfate 30 la sută din suprafețele destinate culturilor din prima urgență, considerăm că, dacă ne-am fi organizat mai bine munca, am fi reușit ca la această dată să avem semănate suprafețe mult mai mari. în unele locuri au existat rețineri din partea specialiștilor in ce privește începerea lucrărilor in cîmp. întrucit timpul este bun de lucru, au fost luate măsuri energice in vederea folosirii intense a tuturor utilajelor. De asemenea, ținind seama că rezerva de apă din sol trebuie conservată, tehnologiile au fost adaptate condițiilor concrete din fiecare unitate. în același scop, am hotărît ca pentru culturile din prima epocă să efectuăm grăparea ogoarelor. De asemenea, urmărim să realizăm de pe acum un avans la pregătirea patului germinativ, îndeosebi la porumb, pentru ca apoi atenția să fie concentrată asupra semănatului in condiții de înaltă calitate și în ritmurile zilnice stabilite. Pentru a se asigura densitatea optimă pe fiecare hectar cultivat, în unitățile agricole, mai ales pentru floarea-soarelui și soia, s-a stabilit ca semințele să fie alese „la masă", în vederea elimi

nării eventualelor corpuri străine. In scopul intensificării lucrărilor și respectării normelor tehnice, toți specialiștii se află în cîmp, unde Conduc desfășurarea lucrărilor".Aducind tn discuție problema semințelor, să mai notăm că de Ia centrul de profil din Alexandria au fost preluate de către unitățile agricole din județ toate cantitățile necesare pentru urgența I. Dar așa cura ne spunea inginerul Floarea Gițoi, șeful centrului județean pentru semințele de cereale și plante tehnice, se cere a ti impulsionată expedierea de către alte județe, pe baza programului de mutații stabilit de Ministerul Agriculturii, a tuturor cantităților de porumb și soia. Astfel, la porumb mai sint așteptate circa 640 tone din județele Călărași, Ialomița și Brăila, iar la soia — 400 tone trebuie livrate din Călărași, Iași, Constanta. Ialomița și Brăila.Am urmărit în citeva unități cum se desfășoară lucrările in cimp. Pe ogoarele I.A.S. Alexandria se în- sămințau mazărea și borceagul. „Am semănat 200 hectare — ne spune inginerul Marian lagăr, directorul unității. Ploaia căzută ieri, deși într-o cantitate mică, de 3—4 litri pe metrul pătrat, este excelentă pentru tot ceea ce am semănat pînă acum", în nordul județului, la C.A.P. Ble- jești. in actualitate se află și in- sămințarea inului pentru ulei. Lucrarea a fost realizată deja pe jumătate din suprafața de 150 hectare. Sub îndrumarea inginerului- șef al unității. Tudor Crăciun, cele 3 semănători incorporează semințele intr-un teren mărunțit „grădi- nărește". în toate unitățile agricole din județ, cu fiecare zi. alte suprafețe se adaugă celor însămin- țate, aceasta constituind pași importanți pe drumul recoltelor mart (Stan Ștefan).
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PENTRU REALIZAREA RITMICĂ, INTEGRALĂ A PLANULUI

x

Realizările și experiența — în diferite domenii — ale întreprinderii de scule și elemente hidraulice din Focșani au mai fost prezente în paginile „Scinteii". Lucru firesc, deoarece succesul în aplicarea unor inițiative valoroase în producție a situat unitatea, în ultimii ani, pe primul loc în întrecerea socialistă.Si in domeniul valorificării resurselor materiale, îndeosebi a metalului, la care ne vom referi în articolul de față, colectivul a acumulat o frumoasă experiență și a obținut o serie de rezultate meritorii. Este de remarcat în special faptul că realizările se bazează îndeosebi pe reproiectarea produselor și a tehnologiilor aplicate, așadar pe acțiuni ce vizează perfecționarea structurală a producției întreprinderii.Numeroase produse au fost regîn- dite și reproiectate cializate ale întreprinderii. în scopul reducerii greutății și îmbunătățirii funcționalității. Astfel. diferite accesorii pentru mașinile de găurit, realizate din oțeluri aliate, au „pierdut" simțitor din greutate. Recordul in materie l-a realizat o mandrină de filetat ireversibilă, al cărei proiect reprezintă o invenție a subin- ginerului Ionel Radu : pe 31 kg. accesoriul a mai 10 kg !Important este însă ..corectele se perfecționează, proiectarea însăși. In acest sens, inginerul Romeo Seciu, proiectant in atelierul de proiectare elemente hidraulice, ne-a spus : „Ne preocupă creșterea gradului de tipizare a reperelor noilor proiecte, ceea ce are efecte benefice atit asupra scurtării intervalului ce premerge fabricației de serie, cît și asupra reducerii costurilor de producție. Toți proiectanții au acces la cataloage și nomenclatoare de produse, subansamble și repere, pe care le folosesc la alegerea variantelor constructive adoptate la noile produse. De asemenea, am început și extindem proiectarea asistată de calculator, foarte avantajoasă pentru că sporește capacitatea de proiectare și ne «obligă» să creștem gradul de tipizare. Pentru a accelera procesul început, colaborăm fructuos cu specialiștii de la întreprinderea «Balanța» Sibiu, care au o experiență bogată în materie".Opinia inginerului Seciu pune în lumină un factor al progresului de care ar trebui să se țină mai mult seama : recunoașterea deschisă a domeniilor in care alte unități au o xperiență mai bună și trecerea la extinderea ei fără orgolii care pot genera pierderi pentru economia națională în ansamblul ei. Superioritatea ’ orînduirii noastre socialiste constă, printre altele, în libera circulație a informațiilor referitoare la progresul tehnic. Această superioritate potențială devine însă efectivă numai prin acțiuni concrete de colaborare și întrajutorare, ca în cazul prezentat.între tehnologiile deosebit de eficiente valorificate pe scară industria-

în atelierele spe-

lă la I.S.E.H. Focșani se numără și realizarea unui mare număr de repere prin procedeul, turnării de precizie în modele ușor fuzibile. „In turnătoria de precizie realizăm in prezent circa 250 piese, cu greutăți cuprinse între 2—3 kg și un gram — ne spune ing. Gheorghe Catalin, șeful atelierului de proiectare tehnologică la cald. Avantajele față de procedeele anterioare — cînd piesele se executau prin așchiere din laminate pline — sint deosebite : scade mult consumul de metale, unele deosebit de scumpe, se economisesc scule așchietoare și energie, iar productivitatea muncii crește spectaculos. Este motivul pentru care, în acest an. vom extinde turnarea de precizie pentru alte 25—30 de repere sub 25 de grame, care, deocamdată, se obțin din laminat plin".Desigur, procedeul nu poate fi extins la nesfîrșit, există limite gene-

CONSUMULUI UE METAL?
Realizări ale unei întreprinderi prelucrătoare, 

dar și o sugestie pentru Ministerul Industriei Metalurgice
de la ajunscă nu aproa- la nu-numai ci și...

rate atît de capacitatea turnătoriei, cit și de faptul că, pentru numeroase repere, este — sau... ar putea fi — mai eficient să fie realizate din benzi de oțel laminat. Și, de altfel, aceste repere din asemenea benzi se execută și în prezent, dar consumurile materiale și energetice sînt exagerat de mari. Mai exact spus, consumul de metal pentru reperele executate din benzi laminate ar putea să scadă cu pînă la 40 la sută, pentru a nu mai vorbi despre cel de scule așchietoare, energie și forță de muncă. Iar pentru aceasta nu este nevoie de nici un fel de „revoluție tehnologică", ci numai de..., bună colaborare în producție. Explicații concrete primim de la inginerul-șef al întreprinderii. Cornel State : „O parte destul de însemnată din piesele și accesoriile pe care le executăm au profil dreptunghiular, cu dimensiuni ce variază între 8 X 12 mm și 32 X 50 mm. Din păcate, unitățile furnizoare de benzi laminate ne oferă numai profile pătrate, așa încît, pentru a ajunge- la formatul dorit, trebuie să îndepărtăm prin așchiere surplusul, ce reprezintă între 33 și 40 Ia sută din totalul cantității de metal. Este adevărat, au fost situații în care unele unități din Ministerul Industriei Metalurgice au răspuns pozitiv la rugămințile noastre și au livrat benzile in profilul solicitat, dreptunghiular. Dar regula generală și contractele încheiate prevăd numai profil pătrat".Faptul că, uneori, furnizorii au executat comenzile în structura cerută de beneficiar arată că, din punct de vedere tehnic, nu se ridică probleme deosebite. în schimb, livrările efectuate potrivit formatelor tipizate în cadrul Ministerului Industriei Metalurgice au condus la consumuri exagerate. Facem un calcul, împreună cu

ing. Valeriu' Ghimpu, șeful serviciului aprovizionare : din totalul de 1 840 tone laminate necesare în profil dreptunghiular în anul 1988, 1 676tone au fost livrate în profil pătrat. Ca urmare, peste 600 tone de otel s-au 
transformat în... șpan.Desigur, tipizarea este o acțiune necesară. Dar ea trebuie realizată numai după o analiză atentă, atît a posibilităților producătorilor, cît și a cerințelor beneficiarilor, pentru ca, pe ansamblul economiei, să existe un cîștig real și cert. Cum situația de Ia întreprinderea de scule' și elemente hidraulice din Focșani nu este singulară, fiindu-ne semnalate cazuri similare și de la alte unități constructoare de mașini, ar fi util, fără îndoială, ca Ministerul Industriei Metalurgice să analizeze cu exigentă și spirit de răspundere cazurile concrete, astfel încît măsurile de reducere a numărului de sortotipodimen- siuni fabricate în unitățile din cadrul acesteiramuri să sprijine eforturile de reducere a consumurilor materiale și energetice desfășurate la scara întregii economii. Nu este lipsită de intere' precizarea experiență ciștigă mult lume diversificarea gamei de profile dacă întrucitva

tot teren arată
că o ce mai in că

laminate — mai scumpă antrenează i substanțială to are.Să revenim treprinderii de scule
chiarpentru producător — o economie mult mai la unitățile prelucră-însă la activitatea în- „_r__________  '• și elementehidraulice. între tehnologiile moderne, de mare randament aplicate aici se numără prelucrarea prin electro- eroziune, ce asigură o precizie ridicată, repetabilitate a operațiunilor și o calitate aproape perfectă. Din acest an va intra în funcțiune și o instalație de titanizare a părții active a sculelor așchietoare. In acest fel va spori mult durabilitatea acestora și se vor crea posibilități pentru exporturi deosebit de eficiente.De bună seamă. întreprinderea foc- șăneană are frumoase realizări, rod al perseverenței și ambiției întregului colectiv de oameni aceasta nu înseamnă actuale reprezintă o bunăoară, coeficientul 

metalului, pe ansamblul întreprin
derii, a crescut cu numai trei pro
cente din 1981 încoace, rămînînd încă la un nivel scăzut. De asemenea, reproiectarea recentă a unor tipuri de distribuitoare hidraulice a adus o economie de metal de numai 2—3 la sută, încît se poate pune întrebarea dacă se justificau pe deplin cheltuielile legate de noile produse. Ceea ce arată că este necesară o mobilizare superioară a tuturor specialiștilor, a celorlalți oameni ai muncii, pentru ca rezultatele pe linia valorificării resurselor materiale să fie și mai bune, pe măsura prestigiului acestui harnic colectiv.

ai muncii. Dar că rezultatele limită. Iată, 
de utilizare a

Euqen RADULESCU 
Dan DRAGULESCU corespondentul „Scinteii

Șl REPEDE, DAR Șl BINE
în perioada care a trecut de la începutul anului, conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu au subliniat in citeva rinduri necesitatea de a se acționa cu toată hotărirea pentru îndeplinirea ritmică, in cele mai bune condiții a planului la export. Activitatea practică demonstrează că economia noastră națională dispune de tot ce este necesar — de unități puternice, de o bază tehnică modernă, de oameni bine pregătiți profesional — pentru realizarea unor produse de inalt nivel calitativ, pe deplin competitive pe piața externă. De fapt, cea mai concludentă dovadă in acest sens o constituie însăși creșterea cu 10,5 la sută a exportului total in anul 1988 față de anul precedent.Sarcinile deosebit de mobilizatoare din acest an impun insă o perfecționare de ansamblu, substanțială a activității de comerț exterior, înce- pînd de la asigurarea contractelor și a bazei de materii prime, pînă la lansarea în fabricație a producției și livrarea fondului de marfă partenerilor de peste hotare. Numeroase unități economice, din toate domeniile de activitate și județele țării, au în acest sens o bogată și valoroasă experiență, care trebuie cit mai bine cunoscută și aplicată pe scară cit mai largă. Tocmai de aceea, azi ne vom referi la activitatea concretă a unei mari unități economice : Combinatul chimic din Făgăraș.De mal mulți ani. Combinatul chimic din Făgăraș se situează in mod constant printre unitățile economice ale județului Brașov cu o rodnică și eficientă activitate la export. Anul trecut, prevederile de plan au fost depășite cu 19 milioane lei, pentru ca in acest an, după două luni, deși sarcinile sint cu mult mai mari, să se livreze suplimentar produse în valoare de peste 50 milioane lei. Aceste rezultate sînt cu atît mai meritorii cu cît combinatul din Făgăraș a oferit și oferă partenerilor de peste hotare o gamă largă și complexă de produse, solicitate în 36 de țări. De reținut este și faptul că planul pe anul trecut și pe primele două luni din acest an s-a realizat cu o ritmicitate a- .. proape matematică.Așa cum ne-a relatat economistul loan Drăgan, șeful serviciului desfa- cere-export, rezultatele amintite își găsesc explicația în primul rînd în responsabilitatea și dăruirea cu care a acționat întregul colectiv al combinatului pentru perfecționarea neîncetată a activității de export.— Care sînt totuși factorii concret! cei mai dinamici și eficienți cărora le atribuiți un rol determinant in obținerea acestor rezultate ?— In cazul combinatului nostru, ne-a spUs in continuare interlocutorul, s-au dqțvedit asigurarea din vreme a comengilpr, promptitudinea în livrarea produselor ‘ contractate, receptivitatea față de cererile și sugestiile partenerilor externi, dar mai cu seamă îmbunătățirea permanentă a calității și performanțelor produselor pe care le realizăm.Să ne referim mai pe larg la clțiva dintre acești factori. A devenit o practică obișnuită pentru activitatea combinatului din Făgăraș ca, în colaborare cu întreprinderile de comerț exterior „Chimica", „Danubiana" și „Romtehnica" să se inițieze din vreme acțiuni de contractare cu partenerii externi. în combinatul a înaintat treprinderi de comerț din luna noiembrie aofertele și fișele pentru produsele destinate exportului în ceea ce a permis ca contractelor să înceapă luna decembrie. Așafaptul că. incă din primele zile ale

acest scop, celor trei in- exterior incă anului trecutanul 1989, perfectarea incă din se explică
Nimic să nu se piardă, totul să fie recirculat

și valorificat in economie

un preț mai bun. Iar asemenea situații nu sînt puține. In numeroase cazuri, chimiștii de la Făgăraș sint aceia care vin în întîmpinarea cerințelor partenerilor. oferindu-le produse cu parametri îmbunătățiți, comparativi și chiar mai buni decit cei realizați pe plan mondial. Demn de relevat este în acest sens marea mobilitate de care se dă dovadă în adaptarea fabricației la cerințele pieței externe.Dar „legea" după care se conduce în activitatea de export colectivul combinatului o constituie calitatea și performantele produselor pe care le oferă partenerilor externi. In aceasta trebuie căutată de fapt explicația că, în ultimii ani, volumul
LA COMBINATUL CHIMIC DIN FAGĂRAȘ

*anului, combinatul a avut asigurate comenzi și contracte cu acreditivele deschise, astfel incit livrările s-au putut derula ritmic. în condiții optime.Totodată, receptivitatea față de solicitările și sugestiile partenerilor externi a jucat și joacă un rol determinant în cîștigarea încrederii acestora. Un exemplu. Unul dintre partenerii externi a solicitat un produs cu o granulație fină, care nu s-a mai realizat în țară. Deci, nici la Făgăraș. Specialiștii combinatului puteau refuza comanda pe motiv că produsul respectiv nu se producea la parametrii respectivi. Deși ei își dădeau seama de implicațiile și greutățile pe care le genera acceptarea acestei comenzi, n-au refuzat-o. După ce produsul a fost realizat la granulația cerută de partenerul extern, chimiștii făgără- seni au acționat în continuare cu o hotărire și ambiție fără precedent, sporind și mai mult finețea granu- lației. Și au reușit. Evident, produsul a fost acceptat fără rezerve, dar nu și fără uimire de către partenerul extern și. bineînțeles, la

produselor exportate s-a dublat șl că mai bine de 80 la sută din a- ceastă producție se livrează unor parteneri tradiționali, printre care se numără firme din țări puternic dezvoltate economic : Japonia, Statele Unite ale Americii etc., cunoscute prin exigența pe care o manifestă față de produsele importate. Nu-i întîmplător faptul deci că in prim- planul preocupărilor chimiștilor fă- gărășeni se află strădania pentru continua îmbunătățire a performanțelor produselor pe care le realizează. In acest context trebuie a- preciate dezvoltarea rea în ultimii ani a destinate producției este noua instalațiedaptarea și modernizarea unor linii tehnologice, printre care cele destinate fabricației novolacului filtrat etc., ceea ce asigură produselor performanțe dintre cele mai înalte. Sint în general produse cu un înalt grad de prelucrare, care valorifică eficient munca oamenilor si materiile prime pe piața externă, in sensul că tona de asemenea produse se vinde la preturi cu peste

și moderniza- unor capacități de export, cum de anilină, a-
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20 de ori mai ridicate dusele tradiționale ale tului.Iar măsuri care vizează direct îmbunătățirea acestor performanțe se află permanent in programele da fabricație ale combinatului.— In mod practic, ne spunea ing. Constantin Cucu. directorul uzinei de nitroderivați aromatici, asemenea programe se găsesc întocmite atît la nivelul combinatului, dar și pe secții și uzine. Și e firesc să fia așa. Dacă vrem să ne menținem pe piețele pe care am pătruns, trebuie să îmbunătățim permanent performanțele produselor noastre, pentru ca ele să devină tot mai competitive. Numai în aceste condiții putem realiza un comerț extern eficient.Modernizări s-au efectuat in ultima perioadă și în sectorul rășinilor fenolformaldehidice numără cel tinate unor nicii, unde aburului de condensare, ________ __scurtarea timpului de reacție și prin aceasta la creșterea productivității muncii și îmbunătățirea calității produselor. Totodată, în cazul instalației rășinilor de tip novolac s-a introdus o nouă fază tehnologică de filtrare, care permite reținerea tuturor impurităților, inclusiv a celor metalice. Aceasta a creat condiții suplimentare pentru asigurarea unei * .---- «... astfei cjîn ramu- electroni- toate a- măsurile

decît pro- combina-

sector care puțin 20 sortimente des- ramuri de virf ale teh- s-a trecut la utilizarea 10 bari la autoclavele de ceea ce a condus la

înalte purități novolacului, el poate fi folosit astăzi rile de vîrf ale tehnicii : că, electrotehnică etc. La cestea trebuie adăugate __________luate pentru îmbunătățirea controlului de calitate pe fiecare fază da fabricație.Ceea ce trebuie subliniat este_fap- tul că măsurile luate au asigurat creșterea prestigiului combinatului din Făgăraș în lume. Iar concludent exemplu este produsele sale sînt tot mai licitate pe piața externă.
cel mal acela că mult so-

Nicolae MOCANUcorespondentul „Scinteii*
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Potrivit sarcinilor stabilite de conducerea partidului, recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile reprezintă o direcție importantă de acțiune în strategia de asigurare a bazei de materii prime și materiale necesare desfășurării nestinjenite a producției. Intr-un ciclu de articole consacrat acestui domeniu, in ziarul „Scînteia" s-au prezentat atît experiențe pozitive, cît și neajunsuri care mai persistă în organizarea acestei activități, in respectarea reglementărilor legale privind colectarea, sortarea, pregătirea și reutilizarea materiilor prime și materialelor rezultate din procesele de producție și din consum.In legătură cu aspectele sesizate, am primit recent la redacție două scrisori din partea unor unități care informează asupra măsurilor luate de organele colective de conducere pentru instaurarea ordinii și disciplinei in gospodărirea materialelor refolosibile. Redăm, in continuare, conținutul acestor scrisori.
Măsurile luate erau mai mult decît necesareîn răspunsul primit de la întreprinderea de construcții navale din Constanța, sub semnăturile ing. Gheorghe Dimoiu, direcțpr, și ing. Ștefan Topală, șef birou transport- depozite, se arată :Vă aducem la cunoștință că am luat notă de conținutul articolelor publicate in zilele de 23 și 24 decembrie 1988, respectiv lege... și in materialelor refolosibile' sint bunii gospodari vechi și ne însușim cele relatate in acestea.în cadrul unității noastre există o preocupare permanentă in ceea ce privește recuperarea, recondiționa- rea și refolosirea materialelor, sarcinile de recuperare și valorificare a acestor materiale, primite de la Centrala industrială navală din Galați, forul nostru tutelar, sint defalcate, urmărite și analizate la nivel de fabrică, secții, ateliere și la fiecare loc de muncă in parte. In afară de aceasta, săptăminal se a- nalizează in cadrul colectivului lărgit de conducere și in biroul executiv al consiliului oamenilor muncii stadiul realizării sarcinilor de recuperare și valorificare, luindu-se măsurile necesare.Menționăm, totuși, că prin doci

„Legea edomeniul gospodăririi.............și „Unde ai fierului

Un angajament formulat clar: „Neajunsurile 
criticate vor fi complet eliminate!“Ancheta ..Scinteii" la întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău, publicată in ziarul din 15 februarie 1989, a relevat persistența unor importante neajunsuri in privința gospodăririi oțelurilor aliate și metalelor neferoase. Iată ce se arată in acest sens in scrisoarea semnată

28.09.1987 și nr. la I.C.N. Con- fabrica noastră Mangalia, s-au de lucru pentru
ziile nr. 3 389 din 5 057/19.11.1987 atit stanța, cit și la F.C.R.N. „2 Mai" constituit formații colectarea, sortarea, șarjarea și expedierea fierului vechi din unitate, prin intermediul I.J.R.V.M.R. Constanța, către beneficiarii indicați; formații retribuite cu munca in a- cord global, al căror principal indicator de retribuire este realizarea sarcinilor de recuperare și predare a fierului vechi. Menționăm, de a- semenea, că I.C.N. Constanta și-a realizat integral sarcinile de recuperare și predare a fierului, in anii 1987 și 1988, iar instalațiile de brichetare și balotare a spânului sint in funcțiune din anul 1987.Referitor la materialele refolosibile rezultate din scoaterea din funcțiune a mașinilor și utilajelor, casarea și dezmembrarea acestora,I.C.N.  Constanta a recuperat și valorificat întreaga cantitate de materiale refolosibile rezultată.Vă asigurămnoastră va acționa in spiritul celor relatate in articolele publicate și va lua toate măsurile necesare in vederea îmbunătățirii activității de1 recuperare. recondiționare și refolosi- re a materialelor.

că întreprinderea

de tovarășii Valeriu Plîngearu. președintele consiliului oamenilor muncii. și ing. Alexandru Preda, director :De la bun început vă aducem la cunoștință că organul colectiv de conducere din unitatea noastră și-a însușit criticile formulate in artico-

ani au ’ i oa- Buzău, reușit„ -olectivul de de la I.U.T. Bl a unității a 1988 să înregistreze remarcabile. Recu- că intr-un singur

lul „Prioritate — metalelor neferoase și otelurilor aliate 1“Așa după cum au constatat și cel doi redactori, care irf ultimii mai scris despre co) meni ai muncii noua conducere in cursul anului citeva realizări noaștem deschis domeniu — recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile — nu am acționat corespunzător posibilităților tehnico-materiale de care dispunem, nu am intronat spiritul de ordine și disciplină, nu am întărit răspunderea șefilor de secții, ateliere și formații de lucru.în urma dezbaterii in biroul comitetului de partid și in consiliul oamenilor muncii a aspectelor sesizate în articolul menționat s-au stabilit următoarele măsuri, care vizează direct eliminarea neajunsurilor semnalate și imbunătățirea activității de recuperare și valorificare a metalelor refolosibile.I. In sarcina directorului tehnic, ing. Marica Cornel, și a directorului fabricii de utilaj chimic, ing. Ababei Florin :1. Lansarea in fabricație a producției planificate numai însoțită de listele de consumuri de materiale. in care vor fi specificate si grupele de recuperare a metalelor, conform noilor reglementări, legale.2. Secțiile de producție vor confecționa pină la 15 martie a.c. conteinere pentru depozitarea lor refolosibile in funcție de calitatea și dimensiunile acestora. Aceste conteinere, inscripționate pentru fiecare metal recuperat, vor fi amplasate in toate atelierele care prelucrează metal.3. Specialiștii din fiecare secție, pe baza analizelor efectuate in laboratorul întreprinderii, vor elabpra certificate de calitate pentru toate materialele din depozitele de laminate și materialele refolosibile și vor asigura marcarea lor cu simbolurile specifice.4. Toate materialele refolosibile

metale-

Am redat integral aceste scrisori pentru că ele arată cum trebuie să se acționeze într-o întreprindere pentru asigurarea bunei gospodăriri a materialelor refolosibile. Fără îndoială insă, singura măsură exactă a valorii acțiunilor întreprinse, a spiritului de răspundere instaurat in acest domeniu o reprezintă faptele, rezultatele concrete. De aceea, ne propunem ca, intr-o perioadă următoare, să urmărim in cele două unități cum se aplică măsurile stabilite și anunțate redacției.

refolo-stabili pentru
unei evidențe clare bază de registre și a materialelor refo-

rezultate din procesul de producție vor fi predate la depozitul central — numai in conteinere, pe calități și insoțite de note de predare, completate de către responsabilii pe secții.II. în sarcina directorului comercial, ing. Tudosă Constantin :1. Pină la 10 martie se va asigura punerea in funcțiune a instalației de brichetare a spânului și se va sectoriza perimetrul depozitului de șpan și de alte materiale sibile.2. Pînă la 1 martie se va numărul necesar de oameni gestionarea materialelor refolosibile și pentru predarea acestora la beneficiarii interni sau la combinatele siderurgice.3. Realizareași precise, pe fișe speciale. ________ ____losibile recuperate și a modului de valorificare a lor.III. în sarcina membrilor biroului executiv ai consiliului oamenilor muncii :1. Urmărirea îndeplinirii la datele stabilite a măsurilor și sancționarea celor care vor manifesta neglijentă sau superficialitate in aplicarea lor.2. întărirea spiritului de ordine și disciplină la fiecare loc de muncă, a răspunderii față de gospodărirea și folosirea metalelor și a celorlalte materii prime și materiale.Sub conducerea comitetului de partid vor fi generalizate experiențele valoroase acumulate în domeniul recuperării și valorificării materialelor refolosibile de către alte unități din județ și din tară. De asemenea, se va intensifica munca politico-educativă. și in acest domeniu, in rîndul tuturor oamenilor muncii din unitate.Vă mulțumim pentru sprijinul a- cordat in depistarea deficiențelor privind gospodărirea și folosirea materiilor prime, cu deosebire a metalului și vă asigurăm că. in perioada imediat următoare, acționind ca adevărați comuniști, situația criticată va fi complet eliminată.

Comeliu CARLAN

ImportanteDe curind. la întreprinderea mecanică din Cîmpina și-a atins parametri proiectați și funcționează cu bune rezultate instalația de placare ionică cu nitruri de titan (in imagine) a unor repere pentru pompele de extracție a țițeiului.Prin aplicarea acestei moderne tehnologii, de virf, in industria constructoare de utilaje petroliere se realizează creșterea substanțială a calității suprafețelor unor piese din componența pompelor de extracție, supuse in timpul exploatării unor puternice acțiuni corosive. Este vorba despre : scaunele cu bile de la supape, coliviile, acele cu duze reglabile ș.a. De buna funcționare a acestor piese
Pe șantierele de(Urmare din pag. I) folosind avantajele aduse de metoda „drumului critic". Acest mod de lucru va permite urmărirea continuă și eficientă a activității utilajelor de construcții pe întreg parcursul lucrărilor, pînă la darea in folosință a noului obiectiv.Insistăm asupra acestor aspecte deoarece Asemenea etape, strict necesare in pregătirea execuției lucrărilor, sint tratate, nu o dată, cu mult prea multă ușurință. Se întocmesc și necesare de utilaje, și grafice de lucrări, și scheme de mecanizare, se vorbește frecvent de „drumul critic". dar, in practică, asemenea preocupări nu rămîn decit pe hirtie, in timp ce execuția propriu-zisă a lucrărilor este lăsată la .latitudinea priceperii șefului de brigadă, a maiștrilor și muncitorilor.Un alt aspect al problemei se referă Ia calificarea profesională a personalului muncitor care deservește utilajele de construcții. De nivelul său de pregătire depind atit exploatarea rațională a mașinilor de execuție, aplicarea riguroasă a tehnologiilor de lucru și schemelor de mecanizare a lucrărilor, cit' și res- 

economii de oțeluri— care prin noul procedeu tehnologic și-au dublat și chiar triplat perioada de folosire — depind. în bună parte, atit creșterea capacității de exploatare a unităților de pompaj, cit și diminuarea intervențiilor specializate la sonde, care, este știut, se realizează în condiții deosebit de dificile. Toate acestea au efecte directe in creșterea cantităților de țiței extras din zăcăminte.De remarcat, că prin folosirea acestei moderne tehnologii se obțin economii importante de oțeluri înalt aliate, reperele menționate fabricindu-se acum din oțeluri o- bișnuite placate cu nitruri de titan. Aceste tratamente ionice se aplică
investiții, ritmuripectarea cu strictețe a regulilor privind întreținerea și îngrijirea zilnică a acestora la începutul și sfirșitul programului. Nu este vorba de aspecte periferice ale activității desfășurate pe șantiere. Dimpotrivă, realitatea, analizele efectuate la numeroase obiective aflate in curs de execuție au evidențiat faptul că neglijarea lor diminuează intr-o măsură considerabilă eficiența muncii depuse de constructori și montori. Să ne oprim, de pildă, asupra unui singur exemplu, din păcate, destul de frecvent întilnit in momentul de față pe o serie de șantiere : datorită folosirii necorespunzătoare a unor utilaje de construcție, a lipsei de grijă in exploatarea și întreținerea lor zilnică, un număr destul de mare prezintă defecțiuni și nu pot fi utilizate potrivit programelor de lucru stabilite, „ingroșînd" parcul inactiv. Ceea ce echivalează cu pierderi serioase, cu chirii plătite pentru Utilaje care nu produc, dar mai ales cu scăderea sensibilă a ritmurilor de lucru pe șantiere.Concluzia se impune de la sine : pe de o parte, trebuie acordată o atenție maximă ridicării continue a nivelului de pregătire profesională

înalt aliateatît componentelor pompelor de extracție aflate în prezent în fabricație, cit și celor mai noi tipuri de asemenea utilaje, asimilate de curind in producția de serie din întreprindere cum sint pompele de extracție Cu cilindri lungi.Instalația este proiectată de Institutul central de fizică și este realizată de Fabrica de aparatură nucleară, după o tehnologie pusă la punct de specialiști ai Institutului de fizică și tehnologia aparatelor cu radiații de pe platforma Măgurele din Capitală. în colaborare cu ingineri și tehnicieni de la întreprinderea din Cîmpina. (Eugen Dichiseanu).
înalte de lucrua mecanicilor de utilaje, iar pe de altă parte, respectării punct cu punct a disciplinei tehnologice în general și a regulilor de folosire și întreținere a utilajelor de construcții in special. Ceea ce presupune, in e- galâ măsură, adaptarea permanentă a cursurilor de reciclare la cerințele „la zi“ ale producției, dar și revita- lizarea rolului exercitat de maiștri, cadre tehnico-inginerești, specialiști din conducerea unităților de con- strucții-montaj, datori să supravegheze și să indrume modul in care se acționează efectiv la fiecare punct de lucru.Fără a epuiza problemele de care depinde creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor, ne-am oprit la aceste cîteva aspecte, tocmai pentru că experiența arată că soluționarea lor corespunzătoare este in măsură să determine o îmbunătățire notabilă în activitatea desfășurată pe șantiere, atît de necesară pentru înfăptuirea ritmică și integrală a prevederilor planului de investiții pe acest an și punerea rapidă în funcțiune a noilor obiective și capacități de producție.

Inq. Ovidiu ZAMFIRESCU
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DIALOGUL COMUNIST, BINE PREGĂTIT, DESFĂȘURAT
CC RĂSPUNDERE, CU FINALITATE PRACTICĂMultiple suit formele de angajare a comuniștilor in opera de construcție socialistă, de afirmare a rolului conducător al partidului la fiecare loc al creației materiale și spirituale. în această ordine de idei, discuțiile individuale, cu fiecare comunist — componentă firească a dialogului permanent cu membrii de partid, a schimbului de idei pe terenul fertil al receptivității — ocupă un loc distinct. Tocmai pentru faptul că, așa cum arăta secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, „rolul conducător al partidului nu se poate și nu trebuie să se realizeze din a- fară, ci prin angajarea directă a membrilor de partid, incepind cu cadrele de bază ale partidului, in munca de dezvoltare a patriei".Cum sint deci pregătite, cum se desfășoară și ce finalitate au discuțiile individuale ? Iată doar citeva idei asupra cărora a stăruit dezbaterea organizată cu sprijinul Comitetului municipal Brăila al P.C.R. și la care au luat parte : Lucica Tița, secretar al comitetului de partid pe ramura comerț; Petruș Turcu. secretar adjunct al comitetului de partid de la întreprinderea de utilaj greu „Progresul" : Constantin Albeanu. secretarul comitetului de partid de la șantierul naval : Vasile Cincu, secretar adjunct al comitetului de partid de la combinatul de fire, celuloză și hlrtie ; Vasile Zbarcea, secretarul organizației de bază de la liceul industrial ..Progresul"; Lazăr Iftode, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „Laminorul", și Gheorghe Niculici. secretar al comitetului municipal de partid.O primă idee pusă în dezbatere : cum este pregătit acest dialog cu comuniștii, astfel incit acesta să se desfășoare în deplină cunoștință de cauză și deci să fie în măsură să se ancoreze in problematica majoră a fiecărui loc de muncă. „Nu de puține ori birourile organizațiilor de bază s-au deplasat la locul de muncă al membrilor de partid cu care, intr-o zi sau alta, urmau să poarte discuții. Scopul ? Să cunoască preocupările. neajunsurile muncii, starea de spirit. Teme de dialog care s-au închegat firesc chiar acolo, la locul de muncă" (Lucica Tița). „în uzina noastră avem peste 70 organizații de bază. Dialogul cu cadrele tehnice, cu deosebire, a fost pregătit pe tema promovării tehnicii noi, după o prealabilă investigare asupra felului cum se duc la Îndeplinire obiectivele asumate in a- ceastă direcție" (Petruș Turcu, Vasile Cincu). „Avind în vedere faptul că mulțl secretari de organizații de bază sint noi. am întocmit un succint îndrumar metodic, in care

Calitatea - premisă hotâritoare 
a impactului educaționalLa Teatrul Național din Timișoara, geamurile celor două cabine tehnice, situate de constructori in lateralele scenei, devin in timpul reprezentației, printr-un fericit efect optic, două mari oglinzi. In timpul jocului in ele se răsfrmg imagini ale reprezentației, ce concurează pe cele reale (de pe scindura scenei) sau pe cele proiectate pe retină. Mai mult, din anumite unghiuri in apele lor se în- tilnesc, se suprapun și se focalizează concomitent momente din spectacol și chipuri ale spectatorilor.Se poate spune că această simbolică „întîlnire", ce coincide cu predestinarea majoră a teatrului, funcționează azi mai bine ca oricind. în ampla cutie magică a Naționalului timișorean se desfășoară spectacole puternice, profunde. în sala spațioasă, umplută, de regulă, pină la ultimul balcon, se instalează rapid, după prima ridicare de cortină, o stare de receptivitate, amestec de interes, curiozitate, așteptare și surpriză, o atmosferă de tensionată concentrare și reflexivitate, destinsă — din cind in cind — prin îmbucurătoarele semne ale implicării și participării. Această „probă de rezonanță" cu dublu sens arată că teatrul se apropie sensibil de idealul impact cu cei cărora trebuie să li se adreseze, să le pătrundă in inimi și cugete, intreținiiidu-le și intețindu-le flacăra stării de conștiință, modelindu-i; că el reușește să ii desprindă pe oameni din sfera propriului univers și din tumultul ..spectacolelor vieții" pentru a-i face ca, intrind in teritoriul ficțiunii și transfigurării artistice, să reflecteze mai adine și subtil asupra existenței, a lor tnșile, și să se regăsească apoi la alt nivel de înțelegere și profunzime, in orizonturi mai generoase, care să ii conducă la o implicare și mai vie in viața colectivității.Despre formele și modalitățile care au dus la intensificarea relațiilor cu publicul la Timișoara am scris in mai multe rinduri, atunci cind consemnam turnee, deplasări la locuri de muncă, dialoguri — mai ales cu tinerii din uzine și școli — spectacolele dedicate anume instituțiilor prietene, etc- Ceea ce vrem să subliniem aici (dincolo de un progres cantitativ și de ordinul diversității) este calitatea din ce in ce mai bună 

a acestei intilniri. O calitate ce iși ia ca premisă opțiunile repertoriale și valoarea in actualitate a mesajului ce se urmărește a fi transmis peste rampă, izvorind din lupta neobosită pentru performanță artistică, pentru spectacolul eveniment.Pe afișul Teatrului Național din Timișoara figurează la ora actuală montări de referință cu opere celebre de Shakespeare („Regele Lear", in regia lui loan Ieremia și scenografia Emiliei Jivanov). A.P. Cehov („Unchiul Vania", regizat de Alexa Visarion). notabile realizări după Marin Sorescu, Tudor Popescu, D. Solomon, un spectacol încununat cu cinci distincții pe țară, cu „Dalbul pribeag" de D.R. Popescu (regia : loan Ieremia, scenografia Emilia Jivanov; in rolurile principale : Ion Haiduc, Larisa Stase Mureșan). Se află in pregătire — mult așteptată in cadrul „Anului Eminescu" — drama istorică „Bogdan Dragoș".Ultima realizare a Naționalului timișorean, „Trei săgeți" de Iris Murdoch, este tot o premieră absolută, transfigurare a piesei scriitoarei irlandeze cunoscute la noi din romanele ce i-au fost traduse. Este vorba de un text cu unele repere (situații și personaje) istorice, ce subordonează atracția virtuților narative și poezia unui basm nu lipsit de lirism 

se arată cum trebuie să se desfășoare o discuție individuală. Am socotit necesar ca intre momentele pregătitoare să intre și consultarea registrului de evidență ai sarcinilor încredințate fiecărui comunist pentru a vedea cum și-a dus la bun sfirșit îndatoririle" (Constantin Al- beanu, Vasile Zbarcea). „La cele spuse pină aici aș adăuga atenția aparte pe care o acordăm pregătirii discuțiilor individuale cu membri de partid ce au și atribuții de conducere și cu acei comuniști care au săvîrșit diferite abateri. Tocmai pentru a asigura rezolvarea temeinică a problematicii ridicate de comuniști și, in egală măsură, de a da un conținut bogat, combativ a- cestui dialog" (Lazăr Iftode). „Dialogul comunist nu trebuie să Intre
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niciodată in... vacanță. El trebuie să se desfășoare continuu, să se ridice peste tot la nivelul de exigență necesar. în această ordine de Idei pregătirile pentru discuții individuale. in fiecare organizație de bază, sint deosebit de importante. Este și motivul pentru care, intr-un schimb de experiență metodic cu secretarii de partid realizat la nivelul municipiului, am organizat și o discuție individuală model. Cum se întocmește graficul de programare, cine se ocupă de organizarea rundei de discuții pe zile, cine participă de la organul de partid imediat superior, alcătuirea fișelor cu sumarul de probleme, cum să fie stimulate critica și recomandările la adresa biroului, ce aspecte din viata de familie a comunistului respectiv să constituie subiect de dialog etc., iată tot atitea întrebări na care s-au primit răspunsuri în discuția individuală model evocată" (Gheorghe Niculici).Rezultanta opiniilor exprimate în cadrul dezbaterii ? Mai intii faptul că pentru o desfășurare la nivel ridicat a discuțiilor individuale a existat și există preocuparea pentru buna lor pregătire. Sint însă fructificate din plin aceste premise ? Succesive controale inițiate de comitetul municipal de partid au arătat că nu peste tot ceea ce s-a dovedit experiență bună s-a și valorificat. în destule locuri tocmai acestei activități pregătitoare, menită să asigure conținutul bogat, al dialogului. nu i se acordă atenția cuvenită. Fapt ce a determinat inițierea măsurilor necesare de corecție, o mai activă participare' a membrilor ternului și comitetului municipal de 

unei problematici de esență politică. Căci in „Trei săgeți", ce evocă prizonieratul prințului Yorimitsu (personaj ce ipostaziază revolta, valoarea și. din pavate. eșecul unei concepții luminate despre rolul conducătorului și răspunderea sa față de mase), răsună tema existențială a „situației fără ieșire", a „capcanei" in care se află omul prin naștere și condiționare istorică și cea a șansei opțiunii intre revoltă (luptă socială), contemplație și ideal proiectiv (religie) și iubire (ca forma de infringere a fatalității), dar mai ales tema aspirației irepresibile către libertatea individului. acel Individ pe care Iris Murdoch il prezintă ca unic in felul său.Spectacolul cu „Trei săgeți" marchează uh început de stagiune 1989 demn de ținuta (inaltă) și așteptările (mari) față de Teatrul Național din Timișoara. Ca și in alte împrejurări, calitatea actului de cultură al teatrului se prefigurează îndată ce pășești in incinta lui. Anticipind imaginile ce vor apărea după aprinderea luminilor rampei, Programul de sală te poartă in universul ex- trem-oriental prin două reproduceri după Utmaro și Hokusai.Calitatea opțiunii repertoriale se întregește prin cea a finalizării scenice in care sint fructificate sensibil (prin muzică, prin decor și mai ales prin linia gestului, pantomimă) sugestia de atmosferă japonizantă, farmecul narațiunii, poezia reflecției (cu privire la șansa alegerii, la valoarea revoltei, la posibilitatea omului de a-și dobindi libertatea șl de a interveni în istorie), dar mai ales dramatismul perspectivei politice. O dimensiune hrănită din marcarea succesivă șl repetată a conflictului dintre mecanismele dobindiril și menținerii puterii și idealurile de progres social și uman ale individului și popoarelor.Spectacolul poartă amprenta pro- fesionalității sigure și personalității distincte a celor doi cunoscuți realizatori timișoreni. Decorul Emiliei Jivanov, in primul rind funcțional (un sistem de paravane bine „desenat", articulat și mai ales deosebit de mobil. permițind, rind pe rind. simbolice claustrări, închideri, obstruărl de orizont, ingreunări ale comunicării umane, ca și efecte ale transparentei și jocului de umbre), este expresiv sub aspectul semnificațiilor.Conducînd echipa de interpreți — din care am reținut (alături de protagonist. Cristian Cornea) pe Larisa Stase Mureșan, Sandu Simionică, Luminița Stoianovici, Alina Secuianu, Ion Haiduc și Traian Buzoianu — către o montare de autentic fior tragic, prelungită in momente de sobră reverberație meditativă, regizorul loan Ieremia a făcut interesante, propuneri de aprofundare și lărgire a realismului scenic : prin recrearea acuzat teatrală in ritmuri variate a climatului apăsător, de suspiciune, violență și arbitrar ce il înconjoară pe prințul Yorimitsu, a agitației „extra muros", prin vizualizarea relațiilor de forță, prin sugerarea, totodată, a unor fine mișcări ale conștiinței (ginduri, sentimente nerostite, premoniții. viziuni, revelații in vis etc.).Plasticitatea și dinamismul imaginii scenice, valorile metaforice, potențarea virtuților dramatice ale componentelor narative și interiorizarea lor sint atribute de marcă ale spectacolului cu „Trei săgeți".înființat in urmă cu 35 de ani, ca expresie a politicii naționale și cul- 

partid la discuțiile individuale, la pregătirea temeinică a acestora. Cum se vede, startul bun nu asigură și rezultatele pe măsură. E nevoie, in continuare, de controlul sistematic al felului cum fiecare acțiune prinde viață, ce forțe mai trebuie propulsate pentru ca succesul să încununeze obligatoriu efortul cheltuit.O a doua idee care s-a evidențiat in exprimarea opiniilor in dezbatere a fost măsura in care se asigură un dialog in ambele sensuri : de la birou la comunist și de la comunist la birou. „Ce ați face dacă ați fi conducătorul locului de muncă ? Iată una din Întrebările cu care se stimulează la noi răspunderea in. desfășurarea discuției individuale cu un comunist sau altul. Pus intr-o atare 

postură, fiecare incearcă să se ridice deasupra măruntelor probleme, să judece critic, da.r și autocritic stările de lucruri, să se implice mai din plin in rezolvarea și. înlăturarea neajunsurilor" (Lazăr Iftode). „O atitudine responsabilă se clădește și pe sinceritate. La discuțiile individuale am fost criticat pentru faptul că in activitatea organismelor obștești din școală există multe paralelisme. Am reevaluat programele de acțiuni și am văzut că observația critică e îndreptățită. în consecință fac tot ce-mi stă în putință ca să evit acest neajuns. Nu de frica... criticii, ci din dorința de a asigura eficiența activității pe diverse domenii" (Vasile Zbarcea). „E limpede pentru oricine că dialogul deschis dă curaj. Iar atunci cind discuția individuală se reduce doar la un... monolog, numai de la birou la comunist. cum s-a constatat la noi. Ia sectoarele calde, intervenim prompt" (Petruș Turcu). „Dacă biroul de partid ține la prestigiul lui, atunci sigur promovează un dialog in ambele sensuri. Si are numai de cîști- gat. Un exemplu : în diferite organizații de bază comuniștii au criticat faptul că munca in acord global nu-i sprijinită și de o aprovizionare pe măsură, ritmică, potrivit nevoilor producției. Cum se implică conducerile sectoarelor, ale șantierului, biroul oomitetului de partid in a- ceastă acțiune ? La o asemenea întrebare doar faptele conving, reprezintă cel mai bun răspuns" (Constantin Albeanu) ; .„Dacă biroul organizației de bază demonstrează, prin întreaga sa activitate, că' acționează pentru traducerea în viață a propunerilor reieșite din discuțiile 

turale a partidului și statului nostru, Teatrul german de stat din Timișoara reprezintă (in peisajul generos al orașului cu trei colective de acest fel) o personalitate distinctă, o prezență cultural-formativă activă. Cu mijloacele sale specifice — prin spectacolele pentru adulți și copii, prezentate la Timișoara, la Sinnicolau Mare, Jimbolia, Lugoj, Reșița, Satu Mare și București, intr-un ritm de muncă impresionant — teatrul german a contribuit sensibil, de-a lungul existenței sale, la amplui proces de formare a conștiinței socialiste, la educarea patriotică a oamenilor muncii, la dezvoltarea sentimentului lor de dragoste față de pămintul pe care s-au născut. Cele 175 de titluri adoptate de teatrul german — la care se cer adăugate numeroasele divertismente și spectacole de poezie — au evidențiat, în contextul unei largi deschideri către valorile universale, a strădaniei fructificării propunerilor majore ale literaturii dramatice germane, deosebitul interes al creatorilor și al publicului pentru dramaturgia românească, mai ales contemporană — semnată de Horia Lo- vinescu. Aurel Baranga, Paul Eve- rac, D.R. Popescu, Ecaterina Oproiu, Ion Băieșu ett.Momentul actual al teatrului, așa cum preciza și directorul instituției, actrița Ildiko Iarcsek Zamfirescu, coincide cu un proces de restructurare a echipei care s-a îmbogățit in ultima vreme cu mai mulți tineri entuziaști, de o tonică disponibilitate creatoare. Acest proces implică insă din partea artiștilor formați, cu experiență, și un efort pedagogic deosebit de modelare și antrenare profesională a colegilor nou veniți, intr-un viu dialog artistic.Spectacolul cu „Mutter Courage", de B. Brecht, opțiune temerară (însoțită de un efort documentar și creator ce se oglindește și in bogatul Caiet-program), este finalizat de e- chipa de interpreți (îndrumați cu sensibilitate, vocație pedagogică, măsură și gust de regizorul Darida Ist- văn-Andrăs in decorul deosebit de funcțional, semnat de Traian Zamfirescu) cu notabil succes. Căci este vorba de un spectacol de autentică și modernă fibră dramatică, ce îmbină original (și grație muzicii semnate de Csortăn Marton) reprezentarea cu comentariul (mal nuanțat liric), instituindu-se deopotrivă intr-o meditație asupra condiției omului in istorie și efectelor dezumanizante ale războiului. Și, fără îndoială, marea șansă a acestui spectacol (in care am distins expresivele contribuții interpretative ale lui Josef Jochum. Anton Balâsz. Ida Jarcsek Gaza Ondine Bleier. Claudiu Taran Wțttrich. Wlifrid Bauer ori Oskar Schilz și Al. Stefi etc) este creația lui Ildiko Iarcsek Zamfirescu. Talent viguros, cu vocație și forță dramatică și cu o admirabilă stăpinire a mijloacelor, actrița construiește rolul Armei Fierlirig (pe dominanta tulburătoare a intrebării „dacă mersul înainte cu orice preț este inconștiență sau însăși esența vieții"), rolul acesta mar- cind un moment deosebit in evoluția și afirmarea sa artistică.Premiera cu „Mutter Courage" demonstrează că membrii Teatrului german de stat din Timișoara au pornit cu elan și succes să finalizeze angajamentul luat cu ocazia împlinirii a 35 de ani de existență : acela de a-și mobiliza și măi energic resursele creatoare în scopul realizării misiunii educative asumate.
Natalia STANCH 

individuale, că este receptiv la critică. atunci, neîndoios, dialogul comunist nu poate fi decit in ambele sensuri"' (Lucica Tița, Vasile Cincu).Nu vom stărui asupra insemnătății unui dialog temeinic, comunist, a efectelor benefice pe care acesta îl poate avea asupra perfecționării necontenite a activității de partid, in genere. Sint adevăruri care se știu. Dovada ? Și următoarele aprecieri exigente pe care le-am desprins din două analize ale felului cum s-au desfășurat ultimele discuții individuale : „Este necesar ca in discuțiile individuale din viitor să se abordeze ma.i ascuțit problemele care preocupă organizațiile de bază și pe comuniști, precum întărirea vieții interne de partid, a ordinii și disciplinei in producție, îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, îmbunătățirea calității lucrărilor executate" (Comitetul de partid de la șantierul naval). „în dialogul cu comuniștii care dețin funcții de conducere nu s-a făcut întotdeauna o analiză temeinică a rezultatelor și neajunsurilor din domeniile respective, de unde și caracterul formal al unor discuții individuale" (Comitetul de partid de la întreprinderea „Laminorul").Cum se poate desprinde și din a- ceste aprecieri, există preocuparea de a perfecționa necontenit și această formă a dialogului cu fiecare comunist. astfel incit ea să ducă la o mai puternică activizare a fiecărui membru de partid și. in egală măsură, a activității organizațiilor din care fac parte.O altă idee asupra căreia dezbaterea inițiată la Brăila a stăruit cu deosebire are in vedere eficacitatea discuțiilor individuale. Cum se materializează sugestiile, propunerile, cum sint receiptate criticile formulate ? Iată întrebările care au revenit cel mai frecvent in dezbateri. Redăm pe scurt, foarte pe scurt o parte din răspunsurile primite : „Fiecare rundă de discuții individuale angajează diferite responsabilități pentru comuniștii in cauză, pentru compartimentele funcționale ale instituției, pentru birourile de partid" (Lucica Tița). „Fiecare propunere critică o înscriem in caietele de sarcini. în care nu uităm să trecem cine se ocupă de rezolvare, termenul scadent etc. Apoi a intrat in practica curentă a organizațiilor de bază ca in adunările generale ale comuniștilor să se informeze cum se materializează orice propunere avansată" (Petruș Turcu). „Transpunerea în viață a propunerilor din dialogul cu comuniștii nu se face de la sine. Uneori dăm piept cu destule optici rutiniere, cum s-a intimplat. de exemplu, cu Înființarea unei echipe specializate in probele navale. Totul 
e să se dovedească perseverență in ducerea la bun sfirșit a propriilor hotăriri" (Constantin Albeanu). „Nu-i mai puțin adevărat ca. din dorința de a rezolva, deodată, toate propunerile, uneori ne scapă din vedere tocmai lucrurile importante. Este motivul pentru care socotesc necesar acel stil de muncă capabil să prindă veriga principală care șâ rezolve „in lanț" întreagă problematică ce se ridică într-o /etapă sau alta in fața comuniștilor dintr-un colectiv" (Lazăr Iftode). /.Observația este întemeiată. Din acest motiv ne-am propus să facem mai mult pentru pregătirea secretarilor de partid, pentru dezvoltarea aptitudinii lor de a stabili prioritățile, de a avea o gindire politică, economică mal sistematică" (Gheorghe Niculici).Climatul favorabil împlinirii ideilor novatoare, de analiză și autoanaliză responsabilă, partinică, exprimării deschise a opiniilor — se subliniază in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele forum democratic din noiembrie 1988 — reprezintă una din condițiile perfecționării continue a activității de partid. în această direcție, dialogul comunist, acolo unde el este pregătit, temeinic, unde se desfășoară cu răspundere și unde i se asigură o finalitate practică, poate aduce o contribuție valoroasă, poate determina Înnoirea stilului și metodelor muncii de partid, eficiența acțiunilor po- litico-organizatorice menite să u- neascâ energiile novatoare spre un tel major — acela a) înfăptuirii In ritmuri mai dinamice a sarcinilor economice, al angajării tuturor forțelor colectivelor de muncă in acest scop.

IUe TĂNĂSACHE

(Urmare din pag. I) politic conducător al Partidului Comunist Român.De atitea ori tovarășul Nicolae Ceausescu a arătat că nu poate fi conceput socialismul fără o reală democrație revoluționară ; dar că nici democrația socialistă nu se poate concepe fără o puternică afirmare a rolului conducător al partidului. în activitatea organismelor democratice, in sistemul autocondu- cerii și autogestiunii. al conducerii colective, se repartizează sarcini specifice pentru diferite compartimente. Dar in unirea eforturilor tuturor organismelor democratice, in conducerea activității lor. care nu se poate desfășura la intlmplare. rolul hotă- ritor revine partidului. Acest rol i-l conferă Constituția țării. Șl i-l conferă viața. Pentru că in viață, in activitatea practică, partidul este urmat de intregul popor. Partidul iși intensifică activitatea in condițiile dezvoltării democrației ; cadrele de partid, activul, comuniștii au răspunderi tot mai mari in ceea ce privește buna funcționare a organismelor statului. a instituțiilor democratice. Tovarășul Nicolae Ceausescu sublinia : „împletirea justă, dialectică a rolului partidului cu creșterea răspunderii și a rolului organelor de stat și organismelor democratice, al maselor populare constituie factorul determinant al întăririi unității și forței de acțiune a poporului nostru, al îndeplinirii de către partid a misiunii sale istorice de conducător politic, de forță vitală, de centru vital al intregii națiuni".Puterea politică iși dovedește eficienta numai in deplină concordanță cu puterea economică. în societatea noastră, oamenii muncii, realizatorii tuturor bunurilor materiale si spirituale. sint singurii deținători ai bogățiilor patriei. Proprietatea socialistă. de stat, și cooperatistă, constituie baza trainică a egalității depline în drepturi și îndatoriri a tuturor cetățenilor patriei, condiția fundamentală a conducerii democratice unitare a întregii societăți.Proprietatea, producția si repartiția sint „plăcile turnante" ale progresu-

Lucrâri de Ion Bițan și Drocsay Imre
Satul românesc - generoasă
sursă de inspirație artisticăAproape un secol desparte imagini devenite antologice în istoria picturii noastre : variantele carelor cu boi. pictate de Nicolae Gri- gorescu in ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. și „Export de tractoare", lucrare realizată de Alexandru Ciucuren- cu in deceniu) șapte al acestui secol.Dacă la sfirșitu) secolului trecut imaginea țăranului român apărea in acuarelele lui Caro) Popp de Szathmary sau in picturile lui Gh. Tattarescu mai. mult dintr-un interes documentar-etno- graflc, frumusețea și armoniile costumului popular fiind, mai ales, acelea care trezeau admirația, treptat, pe măsura trecerii anilor, imaginea țăranului român va fi Investită cu întreaga încărcătură de spiritualitate. Secole de-a rîn- dul țărănimea a dus greul istoriei, a apărat, cu prețul, multor jertfe, glia strămoșească, conservind și dezvoltind trăsăturile definitorii ale spiritualității naționale. Țăranul. ca și mediul său de viață vor fi aduse, de aceea, la loc de cinste în creația artiștilor contemporani ca necontenite izvoare de. forță și •de afirmare. Căldura culorii sau incisivitatea desenului vor contura momente ale luptei țăranilor pentru dreptate socială, tot. atitea aspecte de adincă semnificație pentru istoria națională. Imaginile obiceiurilor și jocurilor populare pictate cu aceeași trează curiozitate ele. Theodor Aman sau adevărata „monografie" a satului românesc pe care a realizat-o Nicolae Grigorescu fixează imaginea unui sat patriarhal, pierdut în liniștea cimpiilor, încremenit, de secole, in ritualul strict al muncilor agricole. Istoria pămîntului românesc se identifică pină la un moment dat. cu istoria acestor oameni neclintiți de pe păminvurile lor de peste două mii de ani, asemenea imaginilor dăltuite in piatra Columnei lui Traiah. Și nu intim- plător costumeleViața țăranilor români s-a dovedit capabilă să contureze in conștiința creatorilor de la începutul acestui secol noțiunea de specific în spațiul material și spiritual românesc. Momentele revoltei și luptei lor au constituit de asemenea prilejuri de emoționantă evocare, așa cum o dovedește, acum și mereu, dramatismul unor imagini ca „La împărțitul porumbului" sau „Episod din 1907“ de Ștefan Luchian. Cei mai de seamă reprezentanți al picturii interbelice românești s-au intors mereu, cu admirație și respect, la modelele de demnitate umană, la forța unei creații populare care stă mărturie continuării unei tradiții autohtone majore.Continuind această prestigioasă tradiție, artiștii moderni au obiectivat in lucrările lor sentimente izvorîte dintr-o adincă participare

sint aceleași.

lui societății. De altfel, relațiile de proprietate, rolul producătorului in societate și poziția lui față de mijloacele de producție, felui in care sint repartizate roadele muncii definesc trăsăturile fundamentale ale oricărei orînduiri sociale’. Contemporaneitatea. prin diversificarea orin- duirilor sociale, prin existenta concomitentă a socialismului si capitalismului, a adus noi probe prin care întărește acest adevăr. De fapt prin care subliniază superioritatea socialismului fată de capitalism.Dacă democrația noastră este superioară oricărei altei democrații, o cauză fundamentală o constituie fap-
Disciplina și răspunderea
tul că ea se bazează pe proprietatea socialistă, proprietate unitară, atotcuprinzătoare și indivizibilă. Din acest motiv, ideologia capitalistă preferă să se cantoneze in înțelesul etimologic al democrației, ocolind citeva întrebări de esență politică și economică. A analiza in profunzime conținutul democrației, la nivelul unei societăți. înseamnă, mai intii. a răspunde la citeva întrebări fundamentale : Cine deține in fapt puterea politică ? Cine stăpinește mijloacele de producție ? In ce măsură masele participă Ia conducerea statului. a societății și dincolo de urnele de vot. in viața de zi cu zi ? Niciodată, in decursul istoriei, burghezia nu a abordat global aceste probleme. în general, orinduirea capitalistă nu a reușit să asigure o bază economică conceptului de „egalitate" pe care ideologii de început ai capitalismului l-au invocat așa • de des. Mai vechile doctrine, care au furnizat revoluției franceze bine cunoscuta lozincă „Libertate, egalitate. fraternitate", porneau de la un om abstract și de la drepturi abstracte. formale. Pentru că a promova egalitatea in drepturi într-o societate scindată în clase antago- 

la viața. Întregului popor, dind chip concret, de multe ori, unora dintre figurile exponențiale, cu o valoare simbolică in viața satului cpntemporan. Adincile transformări ale satului contemporan, procesul revoluționar al cooperativizării, modificarea radicală a relațiilor sociale in acest mediu, noul statut al lucrătorului ogoarelor înfrățite au determinat, paralei. o înțelegere superioară a sensului artei, a necesității concordanței superioare dintre realitate și imaginea ei artistică. Impresionante tablouri pe teme țărănești semnate de maestrul Corneliu Baba — ne gindim in primul rind la variantele compoziției „Odihna pe cimp" — exprimă astfel o gravă, o intensă trăire interioară. Ca și ritmurile monumentale ale unei alte lucrări antologice. „Cosași odihnindu-se", de Camil Ressu.Inspirindu-se din istoria de secole a țăranului român, creatorii contemporani au ținut adeseori să sublinieze sensuri fundamentale ale trecutului nostru, tocmai evo- cind momente reprezentative din lupta țăranilor. pilduitoare prin semnificația lor in memoria generațiilor de astăzi. Astfel, in pictura maestrului Ion Vlasiu. de exemplu. chipurile celor trei martiri țărani — Horea. Cloșca si Crișan au calma demnitate a celor ce au mers pină la sacrificiul suprem pentru binele flbștii lor. Exemplele ar putea fi numeroase in’ această privință. Important rămine faptul că în ansamblul picturii românești contemporane se remarcă opțiunea firească pentru evocarea evenimentelor trecutului in relația lor cu aspirațiile prezentului, pentru a exemplifica mai ales rolul creator al poporului in făurirea istoriei naționale. Este o tendință izvorîtă din dorință de a sublinia filonul de trăire morală, de unitate etnică și spirituală a neamului românesc. Idealurile epocii noastre. Idealuri afirmate la orizonturile vieții țărănești o dată cu trecerea la radicalele transformări implicate de începuturile cooperativizării agriculturii, promovate pe principii de substanță profund umanistă, pe o înțelegere științifică a progresului social, au îmbogățit: considerabil problematica picturii contemporane. Este un fapt evident, in lărgirea sferei tematice, in amplificarea și adecvarea acestei tematici la noile condiții create a- grlculturii. de mecanizare și chimizare. în egală măsură diversificarea registrului stilistic este o evidență adecvată la rindul ei progreselor generale ale modalităților de expresie, artistică. Și nu intimplător ne refeream la începutul acestor rinduri la o lucrare aiit de cunoscută precum „Exportul de tractoare" de Alexandru Ciucurencu. Profund legată de gîndirea și sensibilitatea contem

nice. în bogati și săraci. în care inegalitatea economico-socială este o realitate structurală. înseamnă, fără indoială. a transforma dreptul intr-o ficțiune.în concepția partidului nostru, a secretarului său general. întemeiată pe principiile socialismului științific și confirmată de istorie, de viată, numai relațiile economice echitabile pot, să determine deplina egalitate între oameni. în societatea noastră socialistă, egalitatea intre toți cetățenii. fără nici o deosebire — mai precis cu o singură deosebire, determinată de eforturile și de realizările din procesul muncii — 

este reală. Nu au fost de ajuns declarațiile politice pentru ca aceasta egalitate să fie reală. Nu au fost de ajuns prevederile constitutionale. A fost nevoie de aproape șapte milioane de noi locuri de muncă. De uzine moderne, grupate in mari platforme industriale, in toate județele. in toate orașele. De transformarea socialistă a satului românesc, de modernizarea localităților rurale, o dată cu intensificarea activității pentru înfăptuirea obiectivelor noii .revoluții agrare. De scoli și facultăți, de institute si centre de cercetare științifică, de instituții de cultură, de unități de ocrotire a sănătății, pe intregul teritoriu al tării. De asigurarea în fapt a dreptului la muncă, la invățătură. la cultură și educație.Fondul de creativitate al unei națiuni nu este simplu dat natural. Nu este o valoare pe care o țară o are sau nu o are, exclusiv după cit de „darnice" s-au dovedit a fi condițiile de sol, de climă. Acest fond este, in principal, un produs al muncii, al activității din școli, al preocupărilor pentru învățătură, pentru dezvoltarea orizontului științific și cultural ce se afirmă la nivelul unei întregi națiuni. îndemnul adresat de

in nume- pictură și mai Bătălia pen- ogoarelor. dar larg desfășura-

porană, această lucrare aduce, peste ani, mărturia spectaculoaselor transformări pe care le-a antrenat în viața satului apariția tractoarelor de fabricație românească. Noul climat economic și social al satului românesc, pe deplin fundamentat o dată cu încheierea, in 1962, a cooperativizării agriculturii, a fost evocat roase lucrări de ales de grafică, tru rodul bogat al mai ales imaginea tă a acestor ogoare (ca in lucrări in care liniile de fugă spre orizont ale cîmpurilor fertile sau dealurilor capătă in mod simbolic imaginile scoarțelor populare — „Pacea cimpului" de Ileana Balotă sau „Covor de dealuri" de Gina Hagiu), aspecte ale satului contemporan și muncilor care se desfășoară aici sint teme care au revenit frecvent pe simezele expozițiilor. Spiritul făuritor și inventiv al artiștilor a ales, a simplificat, a conferit fiecăruia din aspectele abordate o anume aură simbolică. „Griu și petrol" de Eugen Popa sau „Mașini agricole" de Viorel Mărginean. „Aurul toamnei contemporane" de Vladimir Șe- tran sau „Plinea" dc Ion Săliștea- nu. „Recolta" de Brăduț Covaliu (din ciclul „Viața nouă") sau „Cim- pia plinii" de Aurel Nedel. „Sărbătoarea recoltei" de Dimitrie Gavri- lean sau un cules de mere evocat de Ion Grigore păstrează, dincolo de sursa inspirației, de stilizările reclamate de limbajul plastic, o atmosferă specific românească căreia autorii i-au sondat parcă disponibilitățile. valențele noi. Limbajul lor se desprinde de pitores- cui pe care de multe ori subiectele le-ar putea presupune pentru a ajunge la un echilibru al principiului realității si al principiului creativității.Conținutul educativ cuprins în aceste descifrări ale istoriei contemporane zează atit neroase pe cit mai ales respectul manifestat față de calitatea propriu-zis artistică. Crearea unor opere de calitate a presupus, de fapt, tocmai afirmarea plenară a unor complexe personalități artistice. Trebuie remarcată in acest sens, ca o constantă a celor mai importante creații artistice din ultimii ani in domeniul picturii, prezența unei conștiințe a faptului de cultură superioară, care se înscrie fertil in contextul tuturor ■înfăptuirilor prezentului. Inspirîn-. du-se viață cut-o mulți și

românești se reali- prin . aspectele ge- care le Înfățișează, prin consecventa, prin

din aspectele pe care nouaa țăranului român a cunos- 1 in ultimele decenii, foarte pictori afirmă aceeași clarănobilă implicare artistică și socială.
Marina PREUTU

tovarășul Nicolae Ceausescu. In cuvintarea rostită la 26 ianuarie a.c.. de a se acționa astfel incit „clasa noastră muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, intreaga națiune să devină o națiune a unei inalte științe Si a unei culturi înaintate, care să asigure progresul continuu al societății noastre, bunăstarea întregului popor" este. înainte de toate, un demers revoluționar de a ridica pe cea mai inaltă treaptă democrația socialistă.în actuala etapă devine de neconceput participarea intregului popor la conducerea societății fără o puternică afirmare si fără manifestarea activă a forței sale de creație in toate domeniile de activitate. Pentru că nu este posibilă in mod obiectiv, intr-o societate ce făurește un nou tip de civilizație, civilizația socialistă, participarea activă și deplină la decizie a unor cetățeni care nu ar avea pregătirea necesară pentru a înțelege fenomenele ori procesele economice, politice, sociale. Și nu ar putea contribui la bunul mers al lucrurilor opiniile acelora care nu sint pregătiți, politic, științific și cultural, să analizeze in esența lor. in raport cu obiectivei^ si cerințele aflate in- tr-o perioadă sau alta in fața întregii țări, problemele din întreprinderi si instituții, din orașe și sate. Eficienta devine o condiție fundamentală *tei ’ in sistemul democrației socialiste.în concepția partidului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiecărui cetățean al patriei, căruia ii sint asigurate o multitudine de drepturi democratice, ii revin si o serie de răspunderi democratice, îndeosebi răspunderea de a se pregăti cu temeinicie pentru o participare activă la conducerea societății, la sporirea propriei contribuții în procesul ridicării Rpmâniei pe noi trepte de progres, de civilizație. Raportul democrație — răspundere — cunoaștere devine tot mai mult un factor de cea mai mare însemnătate pentru accelerarea progresului multilateral al societății, al intregii noastre vieți economice și sociale.
Adrian VASILESCU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Arabe Yemen
(Urmare din pag. Dînmînind scrisorile de acreditare, ambasadorul Mansoor Abdulgalil Abdulrab a transmis președintelui Ntcolae Ceausescu din partea colonelului Aii Abdullah Saleh, președintele Republicii Arabe Yemen, comandantul suprem al forțelor armate, secretar genera! al Congresului General Popular, un cald salut, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul român prieten.In cuvtntarea prezentată de ambasador este relevată dorința tării sale de a acționa pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale șl se exprimă

profunda recunoștință a Republicii Arabe Yemen față de rolul constructiv pe care România socialistă, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, l-a avut și îl are în găsirea unei soluții politice juste problemelor din Orientul Mijlociu.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a transmis președintelui Republicii Arabe Yemen un salut prietenesc, împreună cu cele mai bune urări de progres și bunăstare pentru poporul yemenit.In cuvîntarea de răspuns a președintelui Nicolae Ceaușescu sint evidențiate posibilitățile de dezvoltare a colaborării și cooperării între

Republica Socialistă România și Republica Arabă Yemen in domeniile economic, tehnico-științific și cultural. in interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Președintele Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador succes in îndeplinirea misiunii încredințate și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbirea care a avut loc cu acest prilej au participat loan Totu, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
Un tînăr colectiv muncitoresc

dăruit creației

ELOCVENȚII ILUSTRARE fl POLITICI! PHOHIND UMANISTE 

A PARTIDULUI OE CREȘTERE A RUNASTARII POPORULUI

O nouă etapă de majorare a pensiilor

Milioane de fire, mii de ace. sute de semnale, zeci de programe... Fără ele s-ar împlini, oare, acel invariabil proces care înlănțuie modele — oferte — contractări — execuție?! Cam cite modele ? Numai tn ’88 — peste 160. După anotimpuri, după capriciile modei, după liniile lansate și de marile case de modă din lume, după anume programe : primăvară- vară, toamnă-iarnă. Pro- ductia-marfă in prima lună a acestui an ? 103,5 la sută. Producția netă ? 106,4 la sută — aceasta insemnind aproape sută la sută export pe devize convertibile. pentru parteneri din Italia. R.F. Germania... Bineinteles. în anul trecut toti indicatorii au fost realizați, inclusiv producția pentru export și exportul. Și dacă este una dintre cunoscutele fabrici de acest profil din tară — întreprinderea de confectH Tg. Secuiesc — și singura din județul Covasna. ne întrebăm firesc de calitatea materialelor folosite. Ce aflăm ? Că printre furnizori se numără întreprinderi precum „Dorobanțul" — Ploiești. ..Textila" — Buhuși. ..Libertatea" — Sibiu, adică, tot firme cunoscute. Cit privește colectivul, din 1480 de lucrători, 1 20(1 sint femei ! De la tinerele absolvente ale școlilor profes'o- nale sau liceelor industriale pînă la „maistrele" care s-au numărat printre primele lucrătoare, la inaugurarea fabricii.Nu poți Întrerupe pe nimeni pentru că nimeni nu are timpul necesar unul dialog. O hală imensă,Peste 400 de mașiniipulsează ritmic. Simplemașini — aceasta Insem-nînd. totuși, semiautomate cu program (de întărire a cusăturii, de tăiere automată a atei etc.), dar si agregate care execută sur- filări complicate în trei fire. Se numește ..Sala de confecționat". Fiecare fată tșt dlspecerizează lucrul, mașina, energia. Tînăra

Ingineră Kinga Bakk, șefa schimbului și de curind președinta comisiei de femei din oraș, ne îndeamnă să verificăm anume operațiuni. dar, mai ales, să urmărim miinile fetelor : siguranța, agilitatea, viteza și totuși calmul lor care asigură precizia, pulsul continuu. „Sint, fetele noastre, fete tinere, majoritatea : Nuța Popa, Judith Rakosi. Sarlota Ka- nyo, Azâparu Viorica. Valentina Șopca și atitea alte Vioriei și Valentine și Ve- ronîci... Ati prins schimbul II. De citeva minute s-a

ții. accente, cind se .încheie o operațiune, cind se reia totul de la capăt pentru un următor lot de materiale... Este efort, maximă atenție, gesturile lor nu sint bruște, nu au intervenții neașteptate. Dimpotrivă, parcă împlinesc un simplu desen lin. fără asperități. Dar cit se calculează în prealabil, cît se verifică și iar se verifică...Douăzeci de ani împlinește fabrica in acest an. exact Ia 20 august. S-a inaugurat la doi ani după vizita secretarului general al partidului, care a spus
LA ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII 

TlRGU SECUIESC

intrat la lucru. E bine de știut că fiecare cunoaște 3-4 faze de execuție, deci s-a procedat la policalificarea lor. Că oricare dintre ele vă poate explica la ce lucrează exact in acest moment, ce plan are. cu ce firmă se colaborează la produsul respectiv, cum sună comanda, care sint diferențele dintre „clasic", „sport", „fantezie"... Știm că reprezentăm una dintre cele mai moderne fabrici — pe acest tip de confecții — din tară, iar schimbarea întregului parc de utilaje (care s-a rezolvat anul trecut) a Însemnat din partea noastră efectiv o nouă școală pentru a stăpîni mecanismele noi. pentru a cunoaște secretele comen- zilor-program. Si mai este ceva : conștiința că se poate progresa, că se poate învăța, că se poate ajunge la o înaltă calificare... Altfel cum credeți că planul nostru — ambițios, de altfel, de ce să nu recunoaștem — este depășit lună de lună ? !“.Sute de mașini, sute de tinere fete. Citeva clipe, si incepi să deosebești diferitele ritmuri ale diferitelor mecanisme, anume pulsa-

că tntr-un oraș al breslelor cum este Tg. Secuiesc trebuie să existe și o platformă industrială. La început s-au numărat 700—800 de lucrătoare, acum numărul este dublu. „Pentru că vorbeați de șansa fetelor de a învăța. de a sg policâlifica. de a se perfecționa — ne lămurește maistrul Mihae- la Petrescu, președinta comisiei de femei pe întreprindere — ne-ar plăcea să știe colegii noștri de la alte întreprinderi că numai in anul trecut pest ■ 400 de tinere au absolvit, diferite forme de pregătire și perfecționare a cunoștințelor profesionale — cum ne-am obișnuit să spunem. In plus, am mai vrea să se afle că planu-i plan și producția—producție. mai bine zis școala muncii de fiecare zi, dar știm să ne folosim si timpul nostru liber. Vă puteți convinge asistînd la spectacolele ansamblului nostru artistic, ascultind recitatoarele noastre, urmărind colectivul de dans modern sau vreun meci aprins, disputat de sportivele noastre — membre ale echipei de handbal... Și dacă s-a hotărit la ni

velul orașului să sprijinim casa de copii, să inițiem elevele intr-ale croitoriei — am găsit și timp, și înțelegere".Patru sute de tinere fete. Sint inima fabricii, a unei fabrici care împlinește doar douăzeci de ani. Flux modern, ritm susținut. atenție încordată la zigzagul mosoarelor, la țintarul acelor, al semnalizatoarelor de avertisment, la introducerea comenzilor... Sint fete din Tg. Secuiesc, din comunele și satele învecinate, din Cernat, din Mărcusa. Catalina. Albiș... — palme de loc în care istoria intr-adevăr vorbește (chiar cu vreo două secole in urmă) de vestiți breslasi. Erau ei atunci dulgheri, dogari, pantofari, morari, rotari..., dar și croitori. Nici nu-i greu să ne închipuim dughenele lor. iar imaginile „de epocă", alăturate unei construcții moderne. care este de fapt o fabrică modernă, unică în felul eî in tară — întreprinderea de confecții Tg. Secuiesc — ar fi un argument in plus că unele salturi spectaculoase făcute in citeva decenii pot suplini goluri și așteptări de secole I Este o temă de meditație, da. Dar care nu poate fi abordată decit' a- vind la rindul ei... argumente forte : priceperea, iscusința, ambiția oamenilor. Cum ar fi șutele de fete care tocmai intraseră in schimbul II al unei zile obișnuite de lucru...Eram departe, șl multe uși s-au închis după noi. dar imaginile încă ne urmăreau : trepidanta unui flux modem, siguranța gesturilor, sunetelor clare, specifice fiecărei mașini, fiecărei operațiuni... Poate și zimbetul acelei proaspete absolvente de liceu care parcă se scuza că. oricum, timp de vorbă nu putea fi.
Smaranda OTEANU 
Constantin TI.MARU

Marile realizări obținute în ridicarea patriei noastre pe noi trepte de progres și civilizație; cu deosebire in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, ca urmare a aplicării consecvente a politicii de acumulare, a muncii fără preget, creatoare a tuturor celor ce muncesc. au determinat, după cum se cunoaște, creșterea intr-un ritm fără precedent a produsului social și a venitului național și. pe această bază, sporirea continuă a veniturilor întregii populații.Este elocventă în această privință grija partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, pentru ridicarea continuă a calității vieții tuturor cetățenilor patriei noastre. O nouă și grăitoare dovadă în acest sens o constituie inițierea și elaborarea măsurilor de creștere a pensiilor, ceea ce asigură crearea unor condiții tot mai bune de viată, in pas cu dezvoltarea generală a economiei naționale, pentru toti cei care au depus o activitate îndelungată te edificarea societății socialiste pe pămîntul românesc.Drept rezultat al succeselor obținute in dezvoltarea economico-so- cială a tării in actualul cincinal, pe baza hotăririlor Congresului al XlII-Iea si Conferinței Naționale ale partidului. Marea Adunare Națională a adoptat în anul 1983 Legea privind majorarea pensiilor. Pentru aplicarea prevederilor legii. Consiliul de Stat a aprobat, prin Decretul nr. 210/1988. majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat pentru munca depusă și limită de virstă. a pensiilor pentru pierderea capacității de muncă, gradul II de invaliditate, a pensii'or invalizilor de război și a pensiilor militare, măsură primită cu vie satisfacție si deosebit interes de cetățenii țării noastre. Totodată, s-a stabilit ca acțiunea de majo-are a nens’ilor să șe efectueze pe etape. cea de-a treia aplirindu-se la 1 martie 1989.Amănunte despre modul de aplicare a majorării veniturilor pensionarilor in această a treia etapă ne-au fost prezentate de tovarășul Ionică Mitică, director general în Ministerul Muncii.— Cum se știe — ne-a spus

la Început interlocutorul anul trecut, la 1 august, au fost majorate pensiile invalizilor de război de pînă la 3 000 lei lunar, în medie, cu 16.9 la sulă, iar la 1 octombrie s-au majorat pensiile de asigurări sociale pentru munca depusă și limită de virstă de pînă la 1500 lei lunar, sporuri de peste 45 la sută înregis- trînd pensiile mai mici. Totodată, pensia minimă pentru pierderea capacității de muncă, gradul II de invaliditate, a fost stabilită la 800 lei lunar. Numărul celor care au beneficiat de aceste majorări totalizează 801 500 persoane, veniturile lor suplimentare ridicindu-se în 1988 la 300 milioane lei.La 1 martie a.c. s-a aplicat o nouă etapă de majorare, de care beneficiază pensionarii cu pensii pentru munca depusă șl limită de vîrs- tă cuprinse intre 1501—3000 lei lunar. Procentele de majorare sînt diferențiate pe niveluri de pensii, precum după vechimea în muncă, integrală sau incompletă, de procente mai mari de majorare beneficiind pensionarii cu pensii mai mici.
— Cum se determină nivelul pen

siei la care se aplică procentul de 
majorare prevăzut in decretul Con
siliului de Stat ?— Așa cum se precizează în art. 8 din decret, pensiile de asigurări sociale la care se aplică majorarea cuprind și compensațiile pentru produse agroalimentare. energie termică, gaze naturale șl alti combustibili, prevăzute in decretele Consiliului de Stat nr. 46/1982. nr. 240/1982 și nr. 283/1984.

— Concret, cum se calculează ma
jorarea pensiilor ?— Să luăm un exemplu : un pensionar cu o pensie de asigurări so- cia’e de stat pentru munca depusă și limită de virstă cu vechime integrală de 1 920 lei. care mai primea 339 lei pensie suplimentară și 150 lei drent compensații. încasa în total, pină la 1 martie. 2 309 lei. Pentru a calcula măiorarea veniturilor se adună ’tensia «i valoarea comnensatiilni- (1 920 + 150 ■=■ 2 070 lei), și astfel se determină nivelul la care se aplică procentul de majorare. In cazul res

pectiv, procentul este de 6,7 la sută care, aplicat la cuantumul de 2 070 lei. dă o majorare de 139 lei. Așadar, pensionarul te cauză va încasa de lă 1 martie : 2 209 lei i (pensiamajorată) + 239 lei (pensia suplimentară), adică în total 2 448 lei.
— Noile majorări vor influenta 

drepturile de alocație de stat pentru 
copii și obligațiile de plată ale pen
sionarilor privind chiriile 1— Așa cum este prevăzut In decret, pensionarii cărora li se majorează pensiile vor beneficia în continuare de drepturile de alocație de stat pentru copii, stabilite în condițiile legii pînă Ia data majorării pensiei. De asemenea, chiriile pentru locuințe. stabilite potrivit pensiilor nemajorate. rămîn nemodificate. Aceste prevederi se aplică și pensionarilor cărora li s-a*i inclus compensațiile in pensie, potrivit art. 8 din decret.Este de remarcat, faptul că de noile majorări de la 1 martie beneficiază circa 600 000 pensionari, finalizin- du-se astfel acțiunea de majorare a pensiilor prevăzută in Decretul Consiliului de Stat nr. 210/1988. Pentru a avea o imagine concretă asupra efortului financiar pe care ti face statul nostru in vederea realizării măsurilor de majorare a pensiilor, se cuvine menționat că în acest an se alocă suplimentar de la bugetul de stat suma de 2 miliarde Iei. iar tn 1990 suma de 2,4 miliarde lei, fondul total de pensii ajungind astfel să crească de aproape 9 ori față de anu] 1965.Majorarea pensiilor reprezintă o nouă șl grăitoare expresie a prețuirii de care se bucură generațiile mai în vîrstă pentru contribuția adusă tn decursul perioadei lor active Ia edificarea societății socialiste pe pămîntul patriei, o dovadă elocventă a profundului caracter umanist al politicii partidului și statului nostru, al cărei initiator și promotor consecvent este secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. politică ce are drept tel suprem creșterea continuă a calității vieții, a bunăstării întregului popor.

MHial IONESCU

Cronica zileiMiercuri, tovarășul Ștefan Andrei membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- prim-mtaistru al guvernului, a avut convorbiri cu Hailu Yimenu, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncitoresc Etiopian, viceprim- ministru al Guvernului Republicii Populare Democrate Etiopia, care, în fruntea unei delegații, întreprinde o vizită în țara noastră. Au fost analizate stadiul actual al relațiilor economice dintre cele două țări, posibilitățile și căile dezvoltării cooperării româno-etiopiene în domenii de interes comun, lărgirii și diversificării schimburilor reciproce de mărfuri.A fost prezent Makonnen Gizaw, ambasadorul Republicii Populare Democrats Etiopia in țara noastră.*în zilele de 28 februarie—1 martie 1989 s-au desfășurat la București lucrările comisiei speciale în problemele dezarmării a statelor participanta Ia Tratatul de la Varșovia, la nivel de adjuncți ai miniștrilor afacerilor externe. Din delegații au făcut parte funcționari superiori din ministerele afaceri!"- externe șl ministerele apărării ale țărilor participante.Au fost examinate probleme legate de pregătirea negocierilor care încep la Viena privind forțele armate și armamentele convenționale și cele referitoare la adoptarea de noi măsuri de întărire a increderii și securității în Europa. A fost discutată, de asemenea, problema mijloacelor nucleare tactice din Europa.Din partea țării noastre, la lucrările sesiunii a participat Constantin Oancea, adjunct a) ministrului afacerilor externe.
★Cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a Zilei Armatei Populare Naționale a Republicii Democrate Germane, atașatul militar, aero și naval al acestei țări la București, căpitan de rangul I Richard Luderfinger, a oferit miercuri un cocteil.Au participat membri al conducerii Ministerului Apărării Naționale, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, activiști de partid și de stat, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, atașați militari, aero și navali, alți membri ai corpului diplomatic.

TIMIȘ : Succese ale minerilorMăsurile stabilite din vreme pentru pregătirea temeinică a activității productive din acest an la întreprinderea minieră Lugoj s-au soldat cu rezultate remarcabileprivind extinderea mecanizării lucrărilor de extracție și transport al cărbunelui, pe fiecare post realizîn- du-se randamente superioare celor planificate. Ca urmare, planul de producție pe luna februarie a fost îndeplinit cu 6 zile mai devreme, avansul de timp’ ciștigat per

mitted extragerea și livrarea suplimentară pină la finele acestei luni a unei cantități de 1 000 tone lignit. Cu a- cest spor de producție, volumul total de cărbune pus suplimentar, de la începutul anului, la dispoziția centralei electrice și de termoficare Timișoara Sud, principalul beneficiar al minerilor lugojeni, se ridică la 3 000 tone. In prezent, in cele trei sectoare ale tinărului bazin minier timlșean sint in curs de execuție lucrări pentru in

troducerea in subteran a celui de-al doilea complex mecanizat de tăiere și transport, precum și pentru creșterea pină la dublu a vitezei de înaintare in front a primului complex mecanizat — CMA-3 și de finalizare a unui nou panou experimental și a unui abataj de cameră, asigurindu-se astfel condițiile tehni- co-materiale pentru îndeplinirea cu succes a planului pe primul trimestru și pe întregul an. (Cezar Ioana).

cinema teatre

HUȘI : Realizări 
edilitar-gospodâreștiCunoscînd o puternică dezvoltare economico-socială in ultimele două decenii, .orașul Huși devine pe zi ce trece q(e’oralitate tot mai modernă. frun\ să. bine gospodărită, prin contribuia celor pește 30 00(1 de locuitor: îți săi., Numai in anul trecut, valoarea lucrărilor edilitar- gospodârești (gjiectuate a fost cu 20 milioane fei mai mare decit cea prevăzută. S-au dat in folosință peste 400 de apartamente cu grad sporit de confort, noi magazine, s-a extins rețeaua de alimentare cu apă potabilă, s-au amenajat noi spații verzi, s-au asfaltat și modernizat străzi și trotuare. Timpul fiind favorabil, hușenii și-au reluat in acest an activitatea social-cetă- tenească, participind in număr mare, impreună cu deputății, pe șantierele de. construcție a locuințelor, la acțiunile de recuperare a materialelor refolosibile. la curățirea străzilor, reparare^ unor clădiri, amenajarea unor noi locuri de joacă pentru copii. (Petru Necula).

IALOMIȚA : Realizări ale petroliștilor

Cu prilejul aniversării eliberării Bulgariei de sub dominația otomană, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București, Țvetan Niko- lov, a oferit, miercuri, un cocteil.Au participat reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.(Agerpres)Primele două luni din acest an au constituit pentru petroliștii din cadrul brigăzii complexe Grindu realizarea celor mai mari producții de țiței și gițxe naturale,.,comparativ qu g-, celeași perioade din anii trecu ți. Datorită unei riguroase organizări a intregid activități, folosirii mai bune a utilajelor și instalațiilor din dotare, pe- troliștiii ialomițeni și-au realizat integral planul de producție la țiței și au depășit cu peste 2 milioane Nrnc cantitatea de

gaze naturale. După cum ne-a spus inginerul Eugen Ilie, adjunctul șefului de brigadă, la recuperarea tuturor restantelor la țiței și obținerea importantei depășiri la gaze naturale o con- .. țribuție importantă și-au adus-o formațiile de intervenții conduse de sondorii-șefi Constantin Țănase, Ion .Panaitescu și operatorul principal Constantin Ră- ducanu, care au menținut permanent întregul parc de sonde in stare de funcționare la parametrii proiectați. (Mihai Vi- șoiu).

vremea

t V

• Sub semnul marilor împliniri : 
Spectacol de gală: SCALA (11 03 72) 
- 16
• De ce are vulpea coadă : FERO
VIAR (50 51 40) — 9: 11 ; 13: 15; 17: 19. 
AURORA (35 04 66) — 9: 11 : 13: 15: 17: 
19, CULTURAL (83 50 13) — 9: 11: 13: 
15; 17; 19
® Expediția: DACIA (50 35 94) — 9: 
îl; 13; 15; 17: 19. PACEA (7130 85) - 
9; 11; 13: 15; 17; 19
® Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : TIMPURI NOI (15 61 10) — 9: 
11; 13; 15; 17: 19
• Chlrița in Iași s DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15; 17; 19, VIITORUL
(10 67 40) — 15: 17: 19
• Misterele Bucureștilor : FEREN
TARI (80 49 85) — 14,30; 16,45; 19
• Miezul fierbinte al plinii : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Primăvara bobocilor : COSMOS 
(27 54 95)* — 9; LI; 13; 15; 17; 19 q Orice fată iubește un băiat : 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11: 13: 15; 
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9: 11 ; 13; 
15; 17; 19, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
11; 13: 15: 17; 19
© Sora 13 : VICTORIA (16 28 79) —
8.45, 10,45: 12,45: 14,45: 16,43; 18,45.
COTROCENI (81 68 88) - 14: 16.30: 19. 
MUNCA (21 50 97) — 12: 14,30: 16.45; 19 
A Cine ești, călăretule ? : LUMINA 
(14 74 16) — 9; II: 13; 15: 17: 19
• Zece negri mititei : SALA MICA 
A PALATULUI — 17.15; 19.30. GRI- 
VITA (17 08 58) — 9: 12; 15: 18
• Frații Karamazov: UNION (13 49 04) 
— 9: 13; 17
• Sonata Kreutzer : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12; 15; 18
• Moștenire cu bucluc : ARTA 
(21 31 86) — 14; 16.30
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (1186 25) — 9; 11; 13; 15; 17,30; 
19,45

• Teatrul Național (14 7171. saln
Amfiteatru) : Drumul singurătății
— 18
© Filarmonica ..George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Cristian Mandeal. 
Soliști : Vasile Oprea, Dăian Lung 
— 18
O Teatrul de operetă (13 63 48) : Lo
godnicul din lună — 18
• Teatrul ..Lucia Sturdza Biilandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Uriașii mun
ților — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul
englezesc — 18,30

Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat după scăpătat — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Capcană pentru un bărbat singur 
— 18
O Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 17.30; (sala 
Studio) : Amintirile Sarei Bernhardt
— 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 18
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (15 56 78. sala Savoy) : Savoy, 
Savoy — 18: (sala Victoria, 50 58 65) : 
Cavalcada risului — 18
e Teatrul ..Ion Creangă44 (50 26 55) : 
David Copperfield — 9; Turandot
— 18
0 Teatrul „Țăndărică** (15 23 77. sala 
Victoria) : Vintură lume — 10; 15; 
(sala Cosmonauților. n 12 04) : O fe
tiță mai cu moț — 15
• Ansamblu] artistic ..Rapsodia 
română“ (13 13 00) : Micuța Dorothy — 
15; Ctntă, ciocirlie î — 18
• Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 18,30

NEAMȚ : înnoiri 
urbanisticeImpetuoasa dezvoltare pe care și județul Neamț a cunoscut-o, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, este relevată și de numeroasele apartamente construite, care vor a- ttage în 1989 cifra de 60 000. E- forturile constructorilor din Piatra Neamț sint concentrate in prezent la edificarea noului ansamblu de locuințe de pe strada Victoriei, care va cuprinde in final 1 000 de apartamente. De asemenea, pe calea Romanului au fost începute lucrările la 300 apartamente, iar pe bulevardul Traian se acționează intens la finisarea a.ltor 300 apartamente planificate a fi predate locatarilor Dină la sfirșitul lunii martie. Tn ritm intens se muncește și pe șantierele din Roman, la înălțarea a 200 de apartamente in ansam- b'ul . Ștefan cel Mare", precum i la Tirgu Neamț, unde vor fi constru1'? 200 de apartamente. De precizat că noile și modernele blohuri ce prind contur în aceste localități, dar si în ă- sezăriile rurale sint prevăzute cu spații comerciale și de servirii pentru ponulatie. (Ton Talpă).

T—feul „Di-arnn"t 
de Mahmurei”Ca rezultat a aplicării inițiativei muncitorești „Brigada de muncă și educație comunistă". dotată cu Trofeul „Diamant de Maramureș", minerii din această parte a țării au prezentat la încheierea recentei ediții un bilanț bogat. In anul trecut., ei au sporit producția de minereu excavat și extras, au îmbunătățit calitatea lui. iar prin munca responsabilă a preparatorilor s-a obținut un plus de metale concretizat in 1 177 tone plumb, peste 1 000 tone cu- pru. 318 tone pirită și alte metale neferoase in concentrate, reali- zindu-se o producție-marfă suplimentară in valoare de 141 milioane lei. De asemenea, au fost depuse eforturi in vederea dezvoltării bazei de noi și importante rezerve miniere. în aceste zile au fost desemnați cei mai buni mineri ai Maramureșului. Trofeul a fost ciștigat de brigada condusă de minerul Tămaș Coțan de la mina Ilba, iar dintre unitățile miniere din cadrul Centralei minereurilor Baia Mare pe primul loc s-a situat mina Baia Sprie. (Gheorghe Pârja).

t9.00 Telejurnal
19,25 Pe drumul tnfăptuiril noii revo

luții agrare. Documentar (color)
19,45 File de glorioasă istorie (color) 

© Trecutul eroic — cea mai pre
țioasă moștenire a poporului nos
tru

20,05 Laureați ai Festivalului național 
..Cintarea României44 (color)

20,35 Tinerețe — educație — spirit revo
luționar (color) q Munca — exa
men al responsabilității revoluțio
nare față de patrie

20,55 Film serial (color). „Zilele și anii 
lui N. Batîghin*4. Producție a stu
diourilor sovietice. Premieră pe 
țară. Cu : Vadim Spiridonov, Va
leri Barinov. Olga Ostroumova, 
Jenla Pinovarov, Mihail Jigalov, 
Boris Plotnikov,’ Andrei Gusev. 
Regia : Leonid Pcelkin. Episodul 2

21.50 Telejurnal

Prognoza meteo pentru intervalul 2 
martie, ora 30 — 5 martie, ora 20. tn 
tară : Vremea va fi in general instabilă 
și se va răci In ultima zi. Cerul va fi 
temporar noros. Se vor semnala ploi 
ce vor avea și caracter de aversă la 
Începutul Intervalului pe arii extinse, 
in regiunile sud-estice, șl doar pe 
alocuri in rest, apoi, începlnd din vest, 
se vor semnala precipitații In toate 
zonele țării. Acestea vor fi sub formă 
de ploaie, iar in ultima zi, începlnd 
din nordul țării, pe alocuri, ploile se 
vor transforma in lapovlță și ninsoare. 
Vintul va sufla slab pină la moderat, 
cu unele Intensificări spre sfirșitul in
tervalului in regiunile estice, cu viteze 
intre 40 pînă la 50 km pe oră. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 3 șl plus 6 grade, iar maximele, 
in general, între 6 șl 14 grade, în pri
mele zile, apoi intre zero și io grade. 
In București : Vremea va fi in general 
Instabilă, iar cerul temporar noros. Va 
ploua șl sub formă de aversă. Îndeo
sebi tn a doua parte a intervalului, 
tn ultima zi, vor fi condiții ca ploile 
să se transforme in lapovlță sau nin
soare. Vint slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila intre 0 și 
3 grade, iar cele maxime intre 8 și 12 
grade, mal coborite in ultima zi.

ACTUAL.ITATEA SPORTIVA

IERI, ÎN COMPETIȚIILE
„Cupa campionilor europeni" :

SEMIFINALISTA SE VA DECIDE

LA BUCUREȘTI

I.F.K. Goteborg - Steaua 1-0
GOTEBORG (prin telefon). Meciul 

din sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor", dintre Steaua și I.F.K. 
GOteborg. desfășurat ieri pe teren 
suedez, s-a inclieiat cu un scor la 
limită. 1—0 (0—0) pentru gazde, insă 
e limpede, că echipei noastre campi
oane ii rămîn sanse reale de partea 
sa cu ocazia partidei-retur. Deci, ca
lificarea se va decide la București, 
la 15 martie, pe stadionul Steaua, 
unde renumita noastră formație a 
obținut atitea prestigioase victorii.

Ieri, la Goteborg. campionii Româ
niei au acționat prudent, poate prea 
prudent, in fața suedezilor. Desigur, 
palmaresul echipei din Goteborg in
vita la precauție si s-a văzut că in
tr-adevăr jucătorii suedezi continuă 
bine linia tehnico-tactică a acestei 
faimoase scoli fotbalistice scandina
ve. Ei au o tehnică specifică, au o 
pregătire atletică impecabilă, pentru 
a desfășura un joc nonstop pină la

încheierea celor 90 de minute ; in 
plus, arată o clirzenie deosebită in 
toate angajamentele cu adversarii. 
Sintem de părere că. totuși. Steaua 
putea obține ieri cel puțin un rezul
tat de egalitate pe terenul advers. 
De altfel, numai o intervenție de' 
ultim moment a unui, fundaș suedez, 
care a scos mingea, de pe linia porții, 
a evitat golul, egalizator. Atunci, in 
minutul 70, Lăcătuș a fost deci pe 
punctul de a înscrie ; sperăm că e 
numai o amina re, rezervată pentru 
partida de la București.

Notind că golul echipei gazdă a 
fost marcat de Ingesson în minutul 
56. să încheiem revenind la ideea că 
soarta calificării se va decide, totuși, 
la București și că Steaua deține 
sanse serioase pentru semifinale, ti 
dorim pregătire temeinică și deplin 
succes.

Gheorghe MITROI

Jocurile mondiale universitare de iarnăSOFIA. La Sofia va avea loc, astăzi, festivitatea de deschidere a Jocurilor Mondiale Universitare de iarnă, tradițională competiție a sportului studențesc, a sportului mondial, ce reunește din dei ta doi ani. sub semnul prieteniei și tinereții, sportivi și sportive din intreaga lume. La actuala ediție a intrecerilor. anunță organizatorii, vor fi prezenți concu- renți și concurente din 34 de țări.Competiția, ce se va încheia la 12 martie, cuprinde întreceri la hochei pe gheață, patinaj artistic.

patinaj viteză pe pistă redusă, schi alpin, schi fond, combinată alpină și nordică, biatlon și sărituri de la trambulină.La actuala ediție a Universiadei de iarnă, din țara noastră vor fi prezenți Cornel Gheorghe și Marius Negrea, in concursul de patinaj artistic, Mi- haela Fera (schi alpin), Ileana Han- ganu, Mihaela Ciistoi, Alina Tuțulan și Daniela Filimon, care vor lua startul in diferitele probe ale competiției de schi fond.

EUROPENE DE FOTBAL
„Cupa cupelor":

Întrecerea pentru calificare 
continuă

Dinamo București - Sampdoria 1-1Ieri, Dinamo București a trecut pe 
lingă o bună posibilitate de a se des
prinde de Sampdoria în cursa pen
tru calificarea in semifinalele „Cupei 
cupelor". Echipa bucuresteană a jucat 
foarte bine primul sfert de oră al 
partidei, cind a si obținut, meritat, 
două avantaje care ar fi putut hotărî 
soarta meciului. Mai intîi. în fața 
presiunii impetuoase a bucureșteni- 
lor. Carboni a săvîrsit cel de-al trei
lea fault consecutiv, mult dincolo de 
măsura regulamentului, si a fost eli
minat de pe teren (min. 11), apoi, 
după cinci minute, Virchowood „l-a 
cosit" pe Cămătaru in careu, iar 
Vaiscovici a transformat penaltiul. 
Dar presiunea echipei Dinamo a slă
bit, iar apărarea Sampdoriei a avut 
răgazul necesar de a-și recăpăta 
suflul. Meciul a pierdut treptat ele
mentele de spectacol, transformin- 
du-sg intr-o luptă de ordin tactic, a- 
desea prea dură si obstrucționistă, 
inițiată de italieni in scopul îngheță
rii scorului. (Era complet neplăcut sd 
observi jucători ca Virchowood. Vic
tor, Pellegrini și chiar Cerezo lovin- 
du-si fără menajamente adversarii, 
dintre care unii ca Sabău. Mateuț si 
Vaiscovici s-au resimțit pină la sftr- 
Situl meciului). Mai mult — in timp*ALTE REZULTATE : „Cupa cupelor" : Sredeț Sofia — Roda Kerkrade 2—1 (1—0) ; Aarhus — F.C. Barcelona 0—1 (0—0) ; Eintracht Frankfurt

ce dinamoviștii rataseră tn serie oca
zii prielnice — la singurul șut pe 
poartă al italienilor din intreaga re
priză secundă. Vialli (din poziție dis
cutabilă) a înscris golul egalizator, 
în ultimul minut de joc.

Deși n-a reușit desprinderea pe 
care Dinamo ar fi putut s-o realizeze 
pe terenul propriu, totuși, cursa pen
tru calificarea in semifinalele „Cu
pei cupelor" rămîne pe mai departe 
deschisă, tn partida retur, pe care 
Sampdoria a programat-o peste două 
săptămini în orașul Cremona (orașul 
natal al lui Vialli. dar acesta nu va 
juca pentru că ieri a primit al doi
lea cartonaș galben), echipa bucu- 
reșteană trebuie să-și arate în
treaga forță — materializată prin nu
meroșii fotbaliști valoroși de care 
dispune acest club. Atunci, ca formă 
sportivă și combativitate, toți jucăto
rii vor trebui să se ridice la nivelul 
atins ieri de Cămătaru sau Lupescu, 
de Klein sau Rednic. Sampdoria este 
intr-adevăr o foarte bună formație în 
campionatul italian actual, dar nu e 
imbatabilă. Dinamo București este 
deci datoare să-și susțină pină la 
capăt, cu cea mai puternică ambiție, 
șansele reale.

Valerlu MIRONESCU* *pe Main — F.C. Malines 0—0. Cupa U.E.F.A. : V.F.O. Stuttgart — Real Sociedad 1—0 (1—0) ; Midlothian Edinburgh — Bayern Miinchen 1—fl (0-0).ȘAH. Meciul de șah disputat la Cannes între echipa marilor maeștri și selecționata speranțelor, meci numit și „Turneul generațiilor", s-a încheiat cu scorul de 28,5—21,5 puncte in favoarea „veteranilor". Cel
mai bun rezultat individual l-a obținut marele maestru suedez Ulf Andersson, 7,5 puncte din 10 posibile, urmat de t.teărul jucător Indian Anand — 6,5 puncte.



Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-cipriotNICOSIA 1 (Agerpres). — Din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost adresate președintelui Republicii Cipru, Ghior- ghios Vassiliou. un cald salut prietenesc împreună cu cele mai bune urări de sănătate și succes in activitatea sa de înaltă răspundere pentru destinele independenței, integrității teritoriale și prosperității țării.Mulțumind călduros, președintele G. Vassiliou a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un salut cordial și urările sale cele mai bune de sănătate și fericire personală, de

noi și Însemnate realizări in opera de dezvoltare multilaterală a României socialiste.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către președintele Republicii Cipru a tovarășului Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid.în cursul întrevederii au fost a- bordate probleme actuale ale relațiilor bilaterale, exprimîndu-se dorința extinderii lor pe multiple planuri, îndeosebi in domeniul economic, in interesul reciproc, al cauzei independenței, păcii și progresului.

Pentru eliminarea practicilor restrictive 
din comerțul internațional 

Intervenția reprezentantului României la lucrările grupului 
interguvernamental din cadrul U.N.C.T.A.D.

ORIENTUL MIJLOCIU A 20-A ANIVERSARE A CREĂRII PARTIDULUI SOCIALIST
DIN CIPRU (EDEK)

Mesajul Partidului Comunist Român

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și-a exprimat îngrijorarea față de noul raid al forțelor aeriene israeliene întreprins marți asupra Libanului, a declarat purtătorul de cuvint oficial al Națiunilor Unite, citai de a- genția KUNA. Secretarul general al O.N.U. apreciază că acest act reprezintă o încălcare a suveranității Libanului, adaugă sursa citată.AMMAN 1 (Agerpres). — Prințul moștenitor și primul-miniistru al Kuweitului, șeicul Saad Al Abdullah Al-Sabah, a spus că țara sa sprijină eforturile depuse pentru organizarea conferinței arabe la niv.el inalt prevăzute să aibă loc la Riad. El a estimat că este timpul ca in- tîlnirea șefilor de stat arabi să fie convocată. Pe de altă parte. Saad Al Abdullah Al-Sabah a subliniat importanța încetării războiului dintre Iran și Irak pentru situația din regiune și pe plan internațional. Totodată, el a spus că guvernul ku- weitian va face tot posibilul în vederea ajungerii la soluționarea crizei libaneze.

noi forme, mai subtile și mai periculoase, de protectionism comercial, subminînd participarea țărilor în curs de dezvoltare economică. Se înregistrează o tendință de intensificare a folosirii practicilor comerciale restrictive de către firmele din țările capitaliste dezvoltate, îndeosebi de societățile transnaționale.Reprezentantul român a subliniat cerințele adoptării unor măsuri concrete vizind punerea efectivă în aplicare a ansamblului de principii și reguli privind practicile comerciale restrictive, traducerea în viată a prevederilor actului final al reuniunii U.N.C.T.A.D. VII privind îmbunătățirea acestui ansamblu de principii și reguli, precum și necesitatea creșterii rolului U.N.C.T.A.D. și a sporirii asistenței tehnice acordate țărilor in curs de dezvoltare.

GENEVA 1 (Agerpres). — în cadrul U.N.C.T.A.D., se desfășoară lucrările grupului interguvernamental cu privire la practicile comerciale restrictive, care examinează stadiul punerii in aplicare a „Ansamblului de principii și reguli echitabile, convenite la nivel multilateral pentru controlul practioilor comerciale restrictive".Intervenind in cadrul dezbaterilor, reprezentantul României a evidențiat că nu se înregistrează o aplicare corespunzătoare a prevederilor acestui important document, adoptat in 1980 de Adunarea Generală a O.N.U. și care vizează reducerea și eliminarea din relațiile contractuale internaționale a practicilor comerciale restrictive. Acest tip de practici — a arătat vorbitorul — continuă să fie folosite ca instrumente de introducere a unor

NICOSIA 1 (Agerpres). — La Nicosia au avut loc manifestări consacrate marcării a 20 de ani de la crearea Partidului Socialist din Cipru (EDEK). în cadrul adunării festive, la care au participat și reprezentanți a 20 de partide comuniste și socialiste de peste hotare, președintele EDEK, Vassos Lyssa- rides, a prezentat un raport re- flectind bilanțul activității partidului și obiectivele sale de viitor în domeniul politicii interne și externe a tării.în mesajul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. au fost transmise conducerii Partidului Socialist din Cipru, tuturor membrilor săi felicitări cordiale și cele mai bune urări cu prilejul acestei aniversări. Mesajul a fost transmis de tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic E- xecutiv al C.C. al P.C.R.. președintele Colegiului Central de Partid.în țara noastră — se spune in mesaj — este urmărită cu viu interes activitatea desfășurată de partidul dumneavoastră pentru promovarea intereselor fundamentale ale celor ce muncesc, pentru Împlinirea aspirațiilor legitime ale poporului cipriot, de independență, suveranitate și unitate națională, de progres și bunăstare. Ne pronunțăm și sprijinim eforturile pentru soluționarea problemei cipriote pe calea negocierilor directe dintre cele două comunități, care să asigure unitatea, integritatea teritorială, independenta și suveranitatea Ciprului, statutul său de tară nealiniată, conviețuirea pașnică și democratică intre cele două comunități.Evocîndu-se bunele raporturi, de prietenie și colaborare, statornicite

intre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist din Cipru — EDEK. in mesaj se exprimă convingerea că aceste relații, bazate pe stimă. încredere și respect reciproc, se vor intări continuu și în viitor, în interesul popoarelor român și cipriot prieten, al unității forțelor progresiste, democratice de pretutindeni în lupta pentru dezarmare și pace, pentru triumful idealurilor de dreptate socială și națională, de Independență și progres ale tuturor națiunilor.După ce prezintă realizările poporului român, strins unit în jurul partidului, al secretarului său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu. in îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, mesajul relevă : România socialistă participă activ la eforturile pentru a- firmarea politicii de pace, dezarmare și colaborare între națiuni, acționează pentru dezvoltarea largă a relațiilor cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială. Considerăm necesară intensificarea luptei forțelor progresiste, realiste de pretutindeni, a tuturor popoarelor pentru a determina o schimbare radicală în viața politică mondială, pentru realizarea unui program complex de dezarmare. România — se subliniază în mesaj — acționează pentru edificarea unei Europe unite, In diversitatea orînduirilor sociale. a națiunilor libere și independente. pentru întărirea securității și colaborării pe continent. Ne pronunțăm ferm pentru reglementarea conflictelor, a tuturor problemelor litigioase dintre state numai pe cale pașnică, prin tratative, pentru soluționarea globală a problemelor subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice mondiale.
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Cereri de reducere a cheltuielilor militareWASHINGTON 1 (Agerpres). — Potrivit unei anchete efectuate în ianuarie-februarie de patru mari companii de testare a opiniei publice și reluată de agenția T.A.S.S., trei din patru americani se pronunță petru încetarea cursei înarmărilor. După părerea celor intervievați, în timpurile noastre securitatea S.U.A. depinde nu atît de . nivelul puterii militare, cit de sta- l rea economiei și puterea de con- curență a produselor americane pe ț piața mondială. în consecință, 72 la sută din participanțil la sondaj au acordat prioritate programelor care să asigure populației locuri deI! î
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JAPONIA: Demonstrații 
armelorTOKIO 1 (Agerpres). — La 1 martie. în Japonia a fost marcată pentru a 35-a oară „Ziua Bikini". După cum se știe, la 1 martie 1954, S.U.A. au efectuat o experiență cu bomba cu hidrogen deasupra atolului Bikini, zonă in care se aflau, după cum s-a constatat mai tîrziu, circa 20 000 de persoane. Cenușa radioactivă a căzut asupra a sute de nave de pescuit aliate în zonă, printre care și nava japoneză „Fukuru Maru

muncă și să dezvolte economia. în ce privește cursa înarmărilor, 71 la sută au fost de părere că ea „este deosebit de costisitoare". 33 la sută dintre aceștia s-au pronunțat pentru reducerea cheltuielilor militare și 51 la sută pentru încetarea creșterii lor în continuare. Concluziile sondajului relevă și o scădere a numărului celor care susțin programul american de militarizare a spațiului cosmic. Doar 49 la sută din cei intervievați s-au pronunțat în sprijinul acestuia, față de 60 la sută în 1986, din care doar 11 la sută au fost de părere că^ trebuie sporite alocațiile pentru S.D.I.
în sprijinul 

nucleare
lichidării

membri au avut urma acestei ex-

Datoria externă - o povară tot mai grea 
pentru țările în curs de dezvoltare

• Luări de poziție la O.N.U. • Declarațiile președintelui 
Republicii Filipine

nr. 5". ai cărei de suferit de pe penitențe.Demonstrațiile antirăzboinice desfășurate în mod tradițional in „Ziua Bikini" au culminat și în acest an cu un miting organizat în localitatea Yaitzu, la care au luat parte reprezentanții a sute de organizații nia, care lichidarea deare.

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). — Comitetul pentru probleme economice și financiare al Adunării Generale a O.N.U. și-a reluat lucrările, întrerupte în decembrie anul trecut, începind dezbaterile asupra aranjamentelor pentru convocarea, în 1990, a unei sesiuni speciale a Adunării Generale consacrate cooperării economice internaționale și revitaliză- rii creșterii economice șl dezvoltării țărilor lumii a treia. Vorbitorii s-au referit la preocupările majore provocate popoarelor și guvernelor din țările în curs de dezvoltare de problema datoriilor externe și a subdezvoltării — cu repercusiuni grave atît economice, cit și sociale.

MANILA 1 (Agerpres). — Președintele Republicii Filipine, Corazon Aquino, a declarat, adresîndu-se, la Manila, parlamentarilor filipinezi, că povara datoriei externe a țării îmbracă tot mai acut dimensiuni politice. Pentru soluționarea acestei probleme — a arătat Aquino — se pare că nu este suficient dialogul întreprins cu țările creditoare industrializate și, de aceea, guvernul fili- pinez s-ar vedea pus în situația de a acționa prin măsuri severe și unilaterale. în acest sens, președintele filipinez a cerut forului legislativ al țării să întreprindă astfel de măsuri, mai ales în direcția reducerii serviciului anual al datoriei externe, care a ajuns. în prezent, la 28,5 miliarde dolari, transmite agenția China Nouă.
pentru pace din Japo- s-au pronunțat pentru tuturor armelor nu-

R.F.G.: Ample pregătiri în vederea 
„Marșului păcii"BONN 1 (Agerpres). — La Bonn a fost dată publicității declarația Centrului național de informare al „Marșului păcii", principală acțiune din primăvara acestui an din R.F. Germania a organizațiilor ce acționează în favoarea păcii și dezarmării pe continentul european. Apelurile lansate cu acest prilej de organizațiile antirăzboinice vest- germane subliniază necesitatea intensificării presiunilor asupra guvernului de la Bonn pentru elaborarea unei concepții clare și convingătoare jn domeniul dezarmării. pentru oprirea construirii de noi obiective militare pe teritoriul țării.Se preconizează ca la finele lunii aprilie, pe întreg teritoriul R.F, Germania să fie organizate manifestații. marșuri, simpozioane în marile orașe ale țării, acțiuni în favoarea păcii la care vor participa reprezentanți ai tuturor partidelor politice, ai organizațiilor sindicale, de tineret și femei.

BONN 1 (Agerpres). — întala R.F.G., Bonn, s-au deschis îu- i crările unei reuniuni internaționale ) consacrate problemei conversiunii l industriei de armament în produc- ție pașnică. La acest forum, orga- ) nizat din inițiativa fracțiunii paria- 1 mentare social-democrate in Bun- 1 destag. iau parte experți și repre- i zentanți ai unor organizații poli- <’ tice și obștești din mai multe țări ț ale lumii. 1în cuvîntul rostit în deschiderea ' reuniunii, președintele Partidului \ Social-Democrat din R.F.G., Hans- l Jochen Vogel, a subliniat că, i în ultima vreme, problema conver- * siunii producției de război în pro- ducție de pace a devenit foarte ac- i tuală. El a apreciat că obiectivul ’ acestei conversiuni trebuie să ție) întregirea procesului dezarmării l cu măsuri concrete de reorientare / a industriei in direcții pașnice pen- 1 tru a face acest proces ireversibil.

Condamnarea politicii destabilizatoare promovate 
de R. S. A. față de țările vecine

Conferința consacrată 
aplicării programelor 

economice 
in America CentralăTEGUCIGALPA 1 (Agerpres). — Cea de-a V-a conferință ministerială a țărilor Americii Centrale, Grupului de Ia Contadora și C.E.E. și-a încheiat lucrările în orașul hondurian San Pedro Sola. Participanții și-au exprimat sprijinul față de acordurile realizate la recenta întîlnire din Salvador a șefilor de stat centroamericani privind instaurarea unui climat real de pace în regiune. Totodată, a fost evidențiată importanța intensificării cooperării și a asistenței financiare in vederea punerii în aplicare a proiectelor și programelor economice în zona centroamericană, dată fiind situația complexă și dificilă existentă pe plan economia, care necesită o rapidă manifestare a solidarității internaționale cu statele din această regiune, relatează agenția Prensa Latina.

In sprijinul protejării mediului înconjurător
• Conferință internațională cu privire la stratul de ozon din 
atmosferă • Operațiune de depoluare la un centru nuclear 

din S.U.A.

LUANDA 1 (Agerpres). — Comunicatul de presă dat publicității la încheierea convorbirilor dintre președintele Angolei, Jose Eduardo dos Santos, și președintele Zambiei, Kenneth David Kaunda, care a întreprins o vizită oficială la Luanda, . arată, între altele, că cei doi șefi de stat s-au pronunțat pentru continuarea eforturilor pe plan regional și internațional privind stabilirea păcii și securității în Africa australă. Totodată, cei doi președinți și-au exprimat îngrijorarea față de politica de destabilizare față de țările vecine promovată de guvernul minoritar de la Pretoria și au condamnat regimul de apartheid din Republica Sud-Africană.

LUSAKA 1 (Agerpres). — Președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, aflat in vizită in Zambia, a declarat presei că autoritățile rasiste de la Pretoria pregătesc acum, din punct de vedere militar, unități paramilitare care vor avea sarcina de a destabiliza situația din Namibia cînd va deveni independentă. la 1 noiembrie a.c.Sam Nujoma se află intr-un turneu politic pri.ntr-o r srie de state africane, unde discuți cu reprezentanți ai acestor țări ispecte ‘legate de procesul de pace și de independentă în Namibia.
Acțiuni de protest împotriva neonazismului 

în Berlinul occidentalBERLINUL OCCIDENTAL 1 (A- gerpres) — în Berlinul occidental a avut loc un miting de protest împotriva neonazismului. inițiat de mai multe organizații democratice din acest oraș. Președintele sindicatelor din Berlinul occidental, Michael Pagels, a chemat opinia publică să acționeze cu hotărîre împotriva pro

liferării neonazismului. Pe de altă parte, liderul sindical a subliniat că șomajul în masă, pauperizarea unor largi pături ale populației, lipsa de locuințe și corupția impun ca viitoarea coaliție de guvernămînt din Berlinul occidental să promoveze o nouă politică prin care să poată îi rezolvate aceste probleme.

salvador: Spre reluarea 
dialogului in vederea 
reconcilierii naționaleSAN SALVADOR 1 (Agerpres), — Forțele democratice insurecționale salvadoriene, grupate in frontul Fa- rabundo Marti pentru Eliberare Națională — Frontul Democratic Revoluționar (F.M.L.N.-F.D.R.), au anunțat că acceptă inițierea de convorbiri cu guvernul, propunînd ca dialogul să aibă loc în zilele de 3 și 4 martie, la San Salvador — transmite agenția Prensa Latina, citind un comunicat oficial apărut în capitala țării. Documentul menționează, de asemenea, că F.M.L.N.-F.D.R. sînt de acord cu convocarea unui referendum popular pe tema reconcilierii naționale și cu ajungerea la un acord de încetare definitivă a focului in starea conflic- tuală internă, care să permită convorbiri de pace menite să pună capăt conflictului.Armata salvadoriană a dispus încetarea focului incepînd de la 1 martie și pină la 1 iunie, in sprijinul propunerii de dialog cu forțele insurgente.

LONDRA 1 (Agerpres). — în capitala Britanică vor începe duminică lucrările Conferinței internaționale cu privire la stratul de ozon din atmosferă. într-un moment în care există numeroase semnale de alarmă în legătură cu pericolul degradării acestuia. La reuniune, organizată sub auspiciile Programului O.N.U. pentru Mediul înconjurător (U.N.E.P.), și-au anunțat participarea reprezentanți din peste 100 de țări. Potrivit specialiștilor, emisiile de clorofluorocarbon (C.F.C.) produse de aerosoli, sistemele de aer condiționat etc. sînt principala sursă a distrugerii stratului de ozon care protejează Terra de radiațiile ultraviolete ale Soarelui. Potrivit unor date difuzate de orga- nizația ecologistă Greenpeace, Marea Britanie produce peste 105 000 tone C.F.C.. fiind unul dintre principalii exportatori ai acestui produs.în cadrul reuniunii urmează să fie analizate modalitățile și posibilitățile de limitare a emisiilor de C.F.C. și de adoptare a altor măsuri in domeniul amintit.BRUXELLES 1 (Agerpres). — Oficiul (vest)-european pentru mediul ambiant (B.E.E.), organism cu sediul la Bruxelles, a lansat celor 12 țări membre ale Pieței comune un apel în care se exprimă aspre critici la a-

dresa actualei strategii tn domeniu1 conservării mediului. în docume — relevă agenția ANSA — se cet „celor 12“ să își fixeze ca obiective prioritare un Înalt nivel de protecție a mediului înconjurător.WASHINGTON 1 (Agerpres). — Ministerul american al Energeticii, Agenția pentru protecția mediului șl autoritățile statului Washington au convenit asupra efectuării de lucrări de curățire la centrul nuclear de la Handford, cel mai poluat din cele 16 obiective militare nucleare ale S.U.A. Potrivit proiectului elaborat, prima etapă de depoluare va duira cinci ani, iar costul ei se va ridica la 2,8 miliarde dolari. în cadrul acesteia, vor fi prelucrate materialele cu înalt grad de toxicitate amplasate In cele 149 de depozite subterane și va fi construită o unitate de vaporizare a substanțelor lichide. După aceasta, reziduurile vor fi introduse în blocuri monolit de sticlă.Pe teritoriul centrului de la Hand- ford, unde a fost fabricată bomba a- tomică aruncată asupra Hiroshimei, sînt depozitate aproximativ 60 Ia sută din totalul reziduurilor radioactive îngropate în solul Statelor Unite. De cînd se află în exploatare reactoru centrului, au fost deversate în sol a- proximativ 756 miliarde litri de substanțe radioactive.

PROIECTE Șl ORIENTĂRI CARE CONTRAVIN INTERESELOR PĂCII
De la „modernizarea" rachetelor 

la „strategia competitiva'
într-un moment cînd problema dezarmării. în toate componentele sale — nucleară, chimică și convențională — se află pe primul plan al atenției, cînd, mai mult ca oricind, sint necesare inițiative, idei și acțiuni noi pe linia dezamorsării cursei inarmărilor, diminuării pericolului de război, cu atît mai contrastantă apare preocuparea febrilă a unor cercuri ale N.A.T.O. de a găsi formule de inlocuire sau „compensare" a rachetelor nucleare intermediare, prevăzute a fi distruse potrivit acordului sovieto-am îrican. Este vorba de cunoscutele proiecte de „modernizare" a armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, ca și de proiectele de perfecționare și multiplicare a rachetelor de croazieră amplasate pe nave maritime ori aeriene, proiîcte deosebit de primejdioase prin caracterul lor destabilizator. Mai recent, aceste preocupări și-au găsit expresia și în formularea unei noi concepții militare, denumită „strate

gia competitivă", car? vine astfel să se adauge diferitelor strategii adoptate, de-a lungul anilor, de alianța nord-atlantică, începind cu doctrina 
„represaliilor nucleare masive" și terminînd cu „riposta flexibilă".Potrivit adepților ei, noua strategie, conturată ca urmare a simulării pș computere a unor conflicte militare (termenul eufemistic este acela de „jocuri de război", dar poate niciodată noțiunea „jocuri" nu a avut o semnificație mai primejdioasă), are la bază incorporarea în mijloacele clasice de luptă a tehnologiei celei mal avansata : robotizarea, miniaturizarea, laseril, sensorii electronici, procedeele de creare a „invizibilității". Concret, este vorba de muniții ori rachete care îșl caută singure ținta (cu ajutorul unor minicamere TV, al unor sisteme radar miniaturizate, al unor microdis- pozitive de detectare a radiațiilor in- fraroșii îtc.) ; de încărcături nucleare capabile să-și croiască drum sub pămînt pentru a distruge amplasamentele subterane ale rachetelor balistice sau ale posturilor de comandă inamice ; de tancuri ori avioane fără echipaj ; de aparate de zbor care să nu poată fi detectate de 

inamic, dar care să poată zări „ca în palmă" obiectivei 5 inamice prin straturi oricit de groase de nori ori în plină noapte, și de altele asemănătoare. Fără a-și propune să înlocuiască întru totul forțele terestre sau aeriene „clasice", noua strategie ar urma să asigure o maximă rapiditate a operațiilor militar? (un fel de „blitz-krieg" la ora electronicii), să semene maximum de confuzie în rîndul inamicului și, totodată, să producă maximum de distrugeri cu minimum de eforturi.Asemenea aspecte au fost pe larg dezbătute cu prilejul celei de-a XXVI-a convenții anuale a organizației militar-științifice vest-germa- ne „Wehrkunde" („tehnica de luptă"), care a avut loc la sfîrșitul lunii ianuarie la Miinchen, cu participarea a aproximativ 170 de personalități politice, cadre militare superioare și experți de frunte din țările alianței atlantice. Discuțiile asupra noilor tehnologii militare, încadrate în a- mintita „strategie computerizată", s-au desfășurat sub semnul atît de mult trîmbițatei „modernizări", revenind, mereu, ca un laitmotiv, necesitatea amplasării în R.F.G. a unei versiuni modernizate a rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune (tactice), adică a acelor rachete care nu sînt afectate de acordul sovieto-american. Concret, este vorba de rachetele a- mericane de tip „Lance", iar modernizarea ar urma să îmbrace două forme : pe de-o parte, sporirea razei de acțiune de la 120 de km la 450 km, ceea ce le va apropia primejdios de mult de pragul inferior (500 km) al rachetelor cu rază intermediară de acțiune, supuse distrugerii potrivit termenilor acordului menționat ; Iar pe de altă parte, înlocuirea focoaselor nucleare „învechite" cu altele, mult mai eficace, respectiv mai distrugătoare, eventual — după cum dezvăluia săptă- mînalu! vest-german „Der Spiegel" — chiar focoasele cu care sînt prevăzute fachetele „Pershing-2" și de croazieră, ce urmează a fi eliminate (acordul prevede distrugerea numai a corpului rachetelor și a sistemelor de lansare, nu și a focoaselor). Cu alte cuvinte, pe o asemenea cale oco

lită s-ar reveni, într-o măsură mai mică sau mai mare, la situația de dinaintea semnării acordului ! Argumentele că modernizarea ar fi necesară, dat fiind inferioritatea numerică a N.A.T.O. pe planul rachetelor tactica, în general existența unor asimetrii și disparități între cele două alianțe din Europa in ce privește diferitele categorii de arme, nu stau în picioare, știut fiind că, pe ansamblu, există o paritate relativă de forțe și că Tratatul de la Varșovia s-a declarat gata să discute eliminarea, pe bază de reciprocitate, a asimetriilor intr-un domeniu sau altul, inclusiv în ce privește sistemele de rachete tactice.In ciuda acestor evidențe, cercurile N.A.T.O. persistă în a susține necesitatea modernizării, a unei „soluții compensatorii". Pentru o asemenea soluție s-au pronunțat, unul după altul, la convenția de la Miin- chen, noul secretar general al N.A.T.O., Manfred Worner, ministrul desemnat al apărării al S.U.A., John Tower, ministrul apărării al R.F.G., Rupert Scholz, și ministrul de exter- m britanic, Geoffrey Howe, cu toții susținînd că alianța atlantică are nevoie de arme nucleare pentru punerea în aplicare a politicii descurajării atomice, „la care în nici un caz nu se poate renunța".O astfel de orientare contravine, desigur, in modul cel mai flagrant, intereselor păcii, intereselor popoarelor europene și »ste semnificativ că ea a întîmpinat obiecții chiar în rîndurile unor participanți la reuniunea de la Miinchen. Astfel, Alfred Dregger, șeful fracțiunii U.C.D./ U.C.S. din Bundestagul vest-german, a respins ileea înlocuirii rachetelor cu rază medie, ce urmează a fi eliminate, cu sisteme modernizate cu rază scurtă, subliniind că „rachetele 
de acest fel nu pot lovi decît in 
germani și. ca atare, sint inaccep
tabile din punct de vedere strategic", iar ministrul olandez al apărării, Frits Bolkestein, a atras atenția asupra faptului că în rîndurile locuitorilor Europei occidentale „senti
mentul de a fi expuși unei ame
nințări militare s-a redus conside
rabil". în acest sens, fostul astronaut american, astăzi senator, John 

Glenn, a amintit că, potrivit unui sondaj de opinie efectuat în R.F.G., 75 la sută din cai chestionați au afirmat că nu se simt amenințați din punct de vedere militar, iar 80 la sută s-au pronunțat pentru retragerea tuturor armelor nucleare din Europa, inclusiv a celor cu rază scurtă („tripla opțiune zero").De altfel, rezervele R.F.G. față de proiectele de „modernizare" a rachetelor tactice au ieșit puternic la iveală cu prilejul recentului turneu al noului secretar de stat al S.U.A., James Baker, pentru o primă luare de contact cu conducătorii țărilor aliate din N.A.T.O. în timp ce șeful diplomației americane, susținut și de a- liatul britanic, a insistat pentru trecerea neintîrziată, incă în acest an, la materializarea acestor proiecte, cancelarul vest-german Helmut Kohl, sub presiunea unor realități de neocolit, s-a pronunțat categoric pentru amînarea respectivelor proiecte pină în 1991 sau 1992. Turneul amintit a mai rezervat insă și alte surprize secretarului de stat al S.U.A., care nu a fost în măsură să constate o prea mare disponibilitate in ce privește proiectele de modernizare nici din partea Belgiei, Olandei, țărilor nordice (Danemarca, Norvegia), Spaniei, Greciei, care s-au arătat mai sensibile față de preocupările Bonnului decît fată de insistențele Washingtonului, Franța și Italia încli- nind, la rîndul lor, mai degrabă de partea punctului de vedere vest- german. Rămasă in suspensie, chestiunea urmează a fi reluată la reuniunea „jubiliară" (40 de ani de la Înființare) la cel mai inalt nivel al N.A.T.O., programată pentru la primăvară.întreaga problematică a „modernizării" și in general a „strategiei competitive" comportă, firește, multiple aspecte. Ar fi, desigur, multe de spus în legătură, cu pervertirea cuceririlor de virf ale științei și tehnicii mondiale, in așa fel incit, departe de a-i ușura viața omului, să tindă pur și simplu să o distrugă, după cum ar fi multe Ie spus și in privința pretinsei ..competitivități", sub raportul prețurilor de cost, pe care ar prezenta-o noua strategie, prin armele miniaturizate ori cu gabarit mai redus pe care se bi- zuie, in comparație cu „mastodonții de oțel" asociați, îndeobște, cu noțiunea de armament clasic. într-a- devăr, într-un moment cînd contribuabilii din țările occidentale sînt tot mai puțin dispuși să accepte uriașa hemoragie financiară pe care o implică spirala inarmărilor (numai inS.U.A. deficitul bugetar pe anul 1988 întrece 155 miliarde dolari, ca urmare, în principal, tocmai a cheltuielilor militare astronomice), partizanii modernizărilor și ai noii strategii încearcă să acrediteze ideea că o ase

menea orientară ar fi mai economicoasă, caea ce este greu de crezut, ținînd seama de costurile extrem de ridicate ale noilor tehnologii super- sofisticate (numai prețul unui singur avion „invizibil", „burdușit cu aparatură electronică, depășește jumătate de miliard de dolari 1). Dincolo insă de toate aceste aspecte, mai intervine și un alt factor cituși de puțin neglijabil, in speță rolul hotăritor pe care îl joacă in cadrul noii strategii computerizarea. Or, acest factor se dovedește a fi deosebit de vulnerabil.Presa internațională a consacrat, literalmente, valuri de cerneală așa- numitului „virus al computerelor", un program care poata fi introdus fraudulos într-un asemenea aparat și se poate reproduce în lanț în întreaga rețea la care acesta este racordat, cu efecte din cele mai nocive. Memoria computerului „infectat", cu toată imensa cantitate de informații depozitate in ea, poate fi ștearsă printr-o simplă comandă ori se poa- t? deregla în mod iremediabil. A produs senzație cazul — despre care s-a vorbit pe larg la vremea respectivă — al unui tinăr student care, „vrînd să se distreze", a provocat „infectarea" a două vaste rețele de informatică din S.U.A. (legind intre ele citeva zeci de mii de computer?) cu un program necunoscut, ce a inceput să se multiplice cu o viteză incredibilă, într-un scurt răstimp fiind scoase din uz un mare număr din amintitele computere. S-a declanșat o panică greu de descris, cu atît mai mult cu cit printre computerele defectate s-au aflat și mai multe aparținînd unor centre militare de importanță vitală.Pe bună dreptat? se pune întrebarea : ce s-ar fi întîmplat dacă n-ar fi fost vorba de o simplă „distracție", ci de o acțiune răuvoitoare ? Și ce se va petrece dacă istoria se va repeta, ceea ce nu e deloc improbabil. avînd in vedere că pină acum s-au înregistrat în S.U.A. peste 250 000 d? cazuri de „infectare" a computerelor ? între altele, nu ar putea un asemenea caz să ducă la concluzii greșite, cu consecințe fatale, inclusiv prin acționarea „butonului" unui conflict nuclear, pe care „strategia competitivă" își propun? chipurile să-l evite ? însăși baztT" tehnică a proiectelor de „modernizare" și a „strategiei competitive" se dovedește a fi șubredă. Pentru a nu mai vorbi ie faptul că asemenea proiecte sint incompatibile cu noua gîndire politică, ce exclude, prin definiție, doctrin ?Je militare ofensive, preconizînd și admițînd numai pe cele exclusiv defensive, stabilirea unui echilibru al forțelor la niveluri tot mai reduse, pînă Ia totala dispariție a armamentelor.
Romulus CAPLESCU

DE PRESA

I VIZITA LA MOSCOVA. Achile Occhetto. secretar general al
I Partidului Comunist Italian, și-a încheiat vizita in Uniunea Sovietică, transmite agenția T.A.S.S. In
I cursul vizitei el a avut o întrevedere cu Mihail Gorbaciov. secretar general al C.C. al P.C.U.S.. președintele Prezidiului SovietuluiI Suprem al U.R.S.S.’ CONSULTĂRI SOVIETO—VEST-. GERMANE. După, cum relatează agenția T.A.S.S., la Bonn au avutI loc consultări sovieto—vest-germa- ne în problemele dezarmării, la ni- Ivelul adjuncților miniștrilor de externe. Au fost examinate perspectivele procesului de dezarmare în Ilumina negocierilor cu privire la reducerea trupelor și armelor convenționale din Europa, care urmează să înceapă în prima decadă a| lunii martie, la Viena.DECLARAȚIE A BIROULUII POLITIC AL P.C.F. La Paris s-a dat publicității declarația Biroului1 Politic al P.C. Francez in vederea I alegerilor municipale din Franța, al căror prim tur de scrutin va avea loc la 12 martie. Documentul arată că principala sarcină a1 comuniștilor francezi constă în menținerea unității forțelor de stingă și susținerea candidaților a-• cestora în cadrul alegerilor.I CONDAMNAREA UNEI ATITUDINI REPROBABILE. Prima run-I dă a convorbirilor preliminare pen- | tru convocarea unei reuniuni la scară națională, care urma să aibă
Iloc la Panmunjon, nu s-a putut deschide deoarece autoritățile de la Seul nu au permis delegației din Coreea de Sud să se deplaseze la locul de desfășurare a întîlni-I rii, informează agenția AC.T.C. Reamintind că regimul de la Seul Ia blocat și în trecut o serie de intilniri ale reprezentanților din Nord și Sud, șeful delegației
IR.P.D.C. la întilnirea preconizată a dat publicității o declarație în care condamnă energic această atitudi-I ne, ce dovedește lipsa de dorință ' a autorităților sud-coreene de realizare a dialogului, a reconcilierii între Nord și Sud.GREVA GENERALA A TEXTI- I LIȘTILOR SPANIOLI. Muncitorii textiliști din Spania au declarat o . grevă generală de 24 de ore în spri

jinul satisfacerii revendicărilor lor | privind îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă. La apelul Con- . federației sindicale a comisiilor muncitorești și a Uniunii generale • a muncitorilor, au încetat lucrul aproximativ 400 000 de salariați din I 7 000 de fabrici textile din țară.DEZAFECTAREA UNEI „FA- I BRICI A MORȚII". Autoritățile columbiene au dezafectat unul 1 dintre cele mai mari laboratoare . clandestine de prelucrare a cocainei, descoperite pînă în prezent, I aflat intr-o zonă din estul țării. După cum se apreciază, capacita- I tea zilnică de prelucrare a acestei [ adevărate ..fabrici a morții" se ridică la circa o tonă de pastă de . cocaină, a cărei valoare atinge pe piața ilicită 400—500 milioane de • dolari. Se menționează faptul că cea mai mare parte a drogurilor I produse aici se livrau in S.U.A. |CONTAMINARE. în 24 de orașe | situate in nordul Italiei a fost decretată starea exoepțională din 1 cauza contaminării apei potabile . din apeducte. De mai multe zile, I aproape 150 000 de persoane se a- I limentează cu apă adusă în cisterne. Această situație s-a creat I din cauza deversării in riul Adige a unor reziduuri toxice de pro- 1 ducție. inclusiv produse- chimice, , de către întreprinderile industriale din zonă. Acestea au pătruns I în sistemul de conducte ce furnizează apă potabilă unei regiuni în- I tinse, sănătatea oamenilor fiind | astfel pusă in pericol.CEA MAI CALDA IARNA. I • Iarna aceasta este considerată • în Japonia ca cea mai „caldă" iarnă înregistrată din anul 1876, cînd I au început să se facă. în această | tară, observații meteorologice. în insula Hokkaido din nordul arhi- i pelagului nipon. în sezonul de iar- I nă apa în rada porturilor nu a înghețat niciodată. în sud, în Oki- ■ nawa. rîndunelele s-au întors din I regiunile calde cu 19 zile mai devreme decît de obicei. ® în Irlan- i da se consemnează cea mai blîndă | iarnă din ultimii 40 de ani. Temperaturile medii sînt cu 4 grade I mai ridicate decît de obicei în a- • cest anotimp. La începutul lunii februarie au apărut primele flori. I păsările au început să-și pregătească cuiburile. ■
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