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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIRULUI COMUNIST ROMAN

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, au în
ceput, miercuri, lucrările Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Român, care se desfășoară intre 
12—14 aprilie a.c.

La propunerea Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., plenara a 
aprobat, in unanimitate, următoarea 
ordine de zi :

1. Raport privind analiza pe bază 
de bilanț a rezultatelor obținute pe 
ansamblul economiei naționale, for
marea și utilizarea resurselor finan
ciare in anul 1988.

2. Raport cu privire la fondul de 
participare a oamenilor muncii la rea
lizarea producției, a beneficiilor și la 
împărțirea beneficiilor pe anul 1988.

3. Raport cu privire la evoluția pre
țurilor și tarifelor in anul 1988.

4. Propuneri privind anularea și re- 
eșalonarea unor datorii ale coopera
tivelor agricole de producție.

5. Raport privind măsurile și acțiu
nile întreprinse in domeniul organiză
rii și modernizării localităților, siste
matizării teritoriului, optimizării trans
porturilor, căilor de comunicații și a 
rețelelor de energie electrică.

6. Raport cu privire la activitatea 
desfășurată, in anul 1988, de orga
nele și organizațiile de partid in do
meniul muncii organizatorice, ideolo

gice și politico-educative, de selecțio
nare, repartizare și promovare a ca
drelor, de rezolvare a scrisorilor și se
sizărilor oamenilor muncii, precum și 
activitatea internațională a partidului 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al Xlll-lea și Conferinței Națio
nale ale P.C.R.

7. Măsuri in vederea pregătirii Con
gresului al XlV-lea al Partidului Co
munist Român.

8. Unele probleme organizatorice.La plenară participă, ca invitați, tovarăși cu munci de conducere și care nu sînt membri ai Comitetului Central ai partidului.
In deschiderea lucrărilor plenarei, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a spus :

„DORESC SĂ INFORMEZ PLENA
RA, ÎNTREGUL PARTID SI ÎNTREGUL 
NOSTRU POPOR CĂ, LA SFÎRSITUL 
LUNII MARTIE, ROMÂNIA A PLĂTIT 
COMPLET DATORIA EXTERNĂ. (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu - P.C.R. I”, „Ceaușescu și poporul I", „Ceaușescu - România, stima noastră și mindrio I”).

ACEASTA REPREZINTĂ UN REZUL
TAT STRĂLUCIT AL MUNCII POPORU
LUI NOSTRU DE DEZVOLTARE ECO- 
NOMICO-SOCIALĂ A ȚĂRII, DEMON
STREAZĂ FORȚA ECONOMIEI SO
CIALISTE ROMÂNEȘTI Șl DESCHIDE 
PERSPECTIVE MINUNATE PENTRU ÎN

FĂPTUIREA PROGRAMULUI PARTI
DULUI DE FĂURIRE A SOCIETĂȚII 
SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOL
TATE SI DE ÎNAINTARE A ROMÂNIEI 
SPRE COMUNISM". (Aplauze și urale puternice, prelungite, se scandează, din nou, „Ceaușescu - P.C.R. 1", „Ceaușescu și poporul I", „Ceaușescu - România, stima noastră și mîn- dria I").

Plenara Comitetului Central a pri
mit această importantă realizare a ță
rii noastre cu puternice aplauze și 
ovații, care au dat expresie sentimen
telor de deplină satisfacție, de profun
dă mîndrie patriotică ale tuturor ce
tățenilor patriei față de politica parti
dului de construcție socialistă, de în
florire multilaterală a României, de ri
dicare continuă a nivelului de civiliza
ție, materială și spirituală, al întregu
lui popor. într-o atmosferă de puternic 
entuziasm și strînsă unitate, toți cei 
prezenți în sală au aclamat minute in 
șir pentru harnicul nostru popor — 
constructor ferm al socialismului —, 
pentru gloriosul nostru partid comu
nist, pentru secretarul său general, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.în continuare, lucrările plenarei s-au desfășurat în cadrul comisiilor pe probleme ale C.C. al P.C.R. : Comisia pentru problemele organizatorice de partid și de stat, ale organizațiilor de masă și obștești ; Comisia pentru probleme de cadre de partid și de stat ; Comisia pentru problemele ideologice, ale activității politice, culturale și de educație socialistă ; Comisia pentru problemele cooperării economice și relațiile internaționale ale partidului și statului.Lucrările plenarei continuă.

In județele Bihor, Brăila, Buzău, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Prahova, 
Vilcea și Vrancea s-a încheiat semănatul culturilor de primăvară

TELEGRAMEîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comitetele județene de partid Bihor. Brăila. Buzău. Constanța. Giurgiu. Ialomița, Prahova, Vilcea și Vrancea raportează Încheierea insămințării culturilor de primăvară pe toate suprafețele planificate.Puternic mobilizați de indicațiile, sarcinile și îndemnurile secretarului general al partidului, mecanizatorii, țăranii cooperatori, specialiștii, toți oamenii muncii de pe ogoare — se arată în telegrame — acționind cu responsabilitate, in spirit de ordine și disciplină, folo

ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAEsind cu randament maxim tractoarele și mașinile agricole, au e- fectuat lucrările in condiții de calitate superioară, in perioada optimă specifică acestei primăveri, asi- gurind densitățile prevăzute de tehnologii și punind astfel baze trainice pentru obținerea unor recolte bogate in acest an.In prezent se acționează cu toate forțele la întreținerea culturilor, combaterea bolilor și dăunătorilor, la efectuarea lucrărilor in legumicultura, viticultură și pomicultură. Ia aplicarea udărilor pe suprafețele amenajate pentru irigații. Totodată, o atenție deosebită se acordă executării lucrărilor pentru

creșterea potențialului productiv al pășunilor și finețelor, îmbunătățirii activității in fermele zootehnice. astfel incit și în acest important sector agroeconomic să fie realizate producții cit mai mari, conform indicatorilor stabiliți.în telegrame se exprimă vii mulțumiri, profundă recunoștință pentru prevederile de creștere a retribuțiilor în natură in cadrul a- cordului global, pentru hotărirea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind anularea și reeșalonarea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție, expresie a grijii partidului și statului nostru, personal a tovarășului

CEAUȘESCUNicolae Ceaușescu. față de ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii din agricultură, de dezvoltarea si înflorirea satului românesc.In Încheierea telegramelor, lucrătorii de pe ogoarele acestor județe se angajează să facă totul pentru a obține în acest an cele mai mari producții agricole de pînă acum, în concordanță cu obiectivele noii revoluții agrare, întîmpinînd astfel cu rezultate deosebite cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și anti- imperialistă și cel de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Român.
Ir

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit un grup de oameni de afaceri din S.U.A.Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri. 12 aprilie, un grup de oameni de afaceri din Statele Unite ale Americii. format din. reprezentanți ai unui număr de peste 50 de firme care intretin relații economice cu tara noastră.In timpul convorbirii au fost a- bordate aspecte ale colaborării economice dintre întreprinderi românești și firme americane, posibilitățile existente ' pentru dezvoltarea acestora in cadrul general al relațiilor dintre România și S.U.A.Luînd cuvîntul in cadrul întrevederii. reprezentanți ai unor firme și companii americane s-au referit la modul in care se desfășoară colaborarea cu întreprinderile dn comerț exterior din România, au reliefat nivelul calitativ și de competitivitate al unor produse românești, apreciind că există o bună perspectivă pentru intensificarea conlucrării cu întreprinderi de co- merț.. exterior din tara noastră,în încheierea întîlnirii a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socialiste România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că prezenta la București a unui mare număr de oameni de afaceri americani a permis discutarea, impreună cu reprezentanții întreprinderilor românești, a unui cerc larg de probleme privind stadiu] actual al relațiilor economice, al colaborării dintre firmele și companiile americane și întreprinderi românești, apreciind că s-au realizat unele înțelegeri bune, care vor deschide perspective mai largi pentru extinderea colaborării economice. a cooperării in producție și in alte domenii.Stadiul actual al relațiilor economice dintre România și Statele Unite poate fi considerat, in general, satisfăcător, a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, relevînd că este necesar să se acționeze în continuare pentru o dezvoltare și mai puternică ha acestora. In ce ne privește, a spus președintele Nicolae Ceaușescu. am dori ca in următorii ani să realizăm obiectivul

pe care ni l-am propus împreună — de a ajunge la cel puțin 2 miliarde de dolari cifra de afaceri, din ambele părți, și noi considerăm că acest obiectiv este deplin posibil de realizat in 2—3 ani.Subliniind că economia românească s-a dezvoltat continuu în ultimii ani — in condiții in care pe plan mondial au fost și sint’ încă unele probleme grele —. tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că România a înfăptuit in această perioadă un vplum important de investiții in diferite sectoare, a asigurat modernizarea și ridicarea nivelului tehnic al uzinelor românești. Aceasta dă posibilitatea întreprinderilor noastre să realizeze produse de bună calitate. Dorim ca. nu numai in relațiile cu Statele Unite, ci și în relațiile cu toate statele, produsele românești să fie competitive din punct de vedere calitativ, să poată concura cu oricare produse similare realizate pe plan mondial, iar intr-o serie de domenii aceste produse să se situeze pe locul întîi — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu.S-a subliniat, de asemenea, că din punct de vedere financiar situația României este bună, existind o bază temeinică pentru dezvoltarea viitoare a economiei și a dezvoltării generale a țării. Zilele acestea — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu —. începind de astăzi, vom dezbate in organismele noastre democratice problemele actuale ale economiei românești și perspectivele pentru ’95 și pină în anul 2000 și avem in vedere să adoptăm noi măsuri privind dezvoltarea economico-socială generală a tării, ceea ce presupune și extinderea relațiilor economice, de cooperare în producție cu alte state. Avem în vedere nu să restrin- gem, ci să dezvoltăm mult mai mult cooperarea și schimburile economice internaționale. în acest cadru am dori ca relațiile cu Statele Unite să cunoască și ele o dezvoltare mai puternică.în această privință — a subliniat președintele Nicolae Ceaușescu — cred că există o singură problemă care va trebui să-și găsească o soluționare corespunzătoare, și anume să aplicăm Acordul economic din 1975, care prevede și acordarea re

ciprocă a clauzei națiunii celei mat favorizata, fără nici o condiție, nici de o parte, nici de alta.Pornind de la experiența bună existentă în colaborarea dintre unele întreprinderi românești și firme americane, președintele României a exprimat speranța că se va ajunge, intr-un timp cit mai scurt, la înțelegeri corespunzătoare pentru dezvoltarea acestei colaborări, pe baze reciproc avantajoase.în continuare. tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit la o serie de măsuri luate pentru ca Întreprinderile românești — care acționează pe principiul autoconduce- rii și autogestiunii — să fie mai operative și să acționeze intr-un spirit cit mai constructiv în toate domeniile, inclusiv in relațiile de colaborare internațională.în încheierea intîlnirii, tovarășiil Nicolae Ceaușescu a spus :Atit întreprinderile românești, dt și autoritățile noastre sint interesate sub toate aspectele intr-o bună conlucrare internațională și vom acționa pentru a dezvolta larg colaborarea economică cu alte state. în a- cest cadru, dorim ca Statele Unite să ocupe un loc important — a sub- liftiat tovarășul Nicolae Ceaușescu. Nivelul de două miliarde de dolari nu e un obiectiv prea greu de atins. Avem cu alte state un nivel mult mai înalt, și dezvoltarea viitoare a economiei românești va permite să realizăm și să depășim acest obiectiv. Depinde de felul cum vor lucra și întreprinderile românești, și firmele și companiile americane — și. desigur, si de faptul ca guvernele celor două țări să favorizeze și să sprijine această activitate. Noi vom acționa in direcția aceasta.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat oamenilor de afaceri americani prezenți la intilnire să obțină rezultate cit mai bune in dezvoltarea colaborării reciproc avantajbase. pe principii de deplină egalitate, cu firmele și întreprinderile din România.La primire au luat parte tovarășii Manea Mănescu. Gheorghe Oprea. Ștefan Andrei, precum și miniștri, consilieri și experti.A fost de fată Henry Clarke. însărcinatul cu afaceri ad-interim al S.U.A. la București.
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Mai întîi. un foarte scurt telex bucureștean : • de la întreprinderea de Mașini Grele-: au fost livrate la export. în avans, peste 300 tone utilaje • la turnătoria de fontă din cadrul întreprinderii ..23 August" se află in fază de finalizare modernizarea liniei doi de turnare și a liniei de formare. Aici se vor produce suplimentar 250 tone piese turnate pentru locomotive și pentru celelalte utilaje complexe pe care economia națională le solicită • La începutul acestei luni. în Capitală, in zona Băneasa. s-a dat în folosință un modern complex de moră- rit și panificație • In altă zonă a orașului a fost pusă în funcțiune o nouă fabrică de pîine — „Vitan"• Pe șantierul portului din zona Glina se muncește in ritm foarte intens. Zilnic, aici participă, alături de constructori, tineri uteciști pentru finalizarea rapidă a acestui obiectiv• A fost dată in folosință, în zona Rahova, o nouă si modernă policlinică multifuncțională dotată cu aparatură medicală românească • în stadii avansate de execuție.- urmind a fi

BUCUREȘTI

Fapte exemplare 
de muncă, 

angajamente 
exemplar onoratefinalizate foarte curind. se află magazinul pentru tineret și magazinul „U- nirea".Iată, prezentate sucoint. numai cîteva dintre rezultatele remarcabile cu care cei peste 480 000 comuniști, toți oamenii muncii din Capitală întâmpină apropiata sărbătoare a muncii de la 1 Mai. Dar în ampla întrecere socialistă desfășurată în cinstea zilei de 1 Mai sint cuprinse, fără excepție, toate colectivele de muncă din Capitală. A- dică metalurgiștii de la „Republica" și „Neferal", constructorii de mașini- unelte. de motoare si de avioane, cei ce plămădesc cu migală locomotivele diesel electrice, țesăturile șl tricotajele. adică toți aceia care, după primul trimestru al acestui an, au făcut ca bilanțul activității depuse de unitățile economice ale Capitalei să se prezinte cu însemnate depășiri la producția-marfă, la investiții și la productivitatea muncii, in condițiile creșterii beneficiilor.Imaginea de astăzi a Capitalei noastre, chipul ei nou, modernizarea economică și înnoirea urbanis

tică a municipiului se datorează sprijinului statornic de zi cu zi. îndemnurilor și orientărilor secretarului general a!partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, cu prilejul numeroaselorvizite de lucru în Capitală, a prefigurat un amplu program de dezvoltare și înnoire a celei dinții așezări a țării.Ne spunea șeful de e-i chipă Mihai Ceacu de la Combinatul de Industrializare a Lemnului Pipera : „Ce a fost a fost, important este să ne realizăm in continuare planul la toți indicatorii și mai ales la export". Și cum se realizează în combinat acest lucru ? Simplu, la prima vedere. Complicat, cind iei în calcul fiecare amănunt, cind înțelegi cit de complexă — și totuși cit de bih>e — este aici organizarea producției de export. Nu vom intra în amănunte. Vom insista totuși foarte puțin asupra experienței acestui colectiv, care poate fi preluată și de celelalte peste 40 de unități ale centralei de profil. Exportul se realizează aici in secții și fabrici

specializate. în care lucrează cei mai buni muncitori. Pină aici, nimic deosebit. Ineditul il constituie faptul că toți muncitorii și specialiștii se îngrijesc în amănunt de asigurarea bazei materiale, de realizarea priorităților, de calitate, de ambalaje, de expediție. Adevărat spirit de autoconducere. Fruntașii ? Cu toții. Am discutat cu doi muncitori : Marin Jenuairă. Natalian Ioniță. Pe amîndoi îi caracterizează modestia, cumpătarea. optimismul. Au incredere în colegii lor. Se bizuie unul pe altul. Știu că s-au angajat ca in cinstea apropiatei sărbători de la 1 Mai să realizeze și să livreze la export, suplimentar in a- ceastă lună, mobilier în valoare de 100 000 de lei. Și muncesc să-și respecte cuvintul dat.La „Republica", lingă laminorul de trei toii, recent modernizat, care asigură o producție sporită de țevi pentru înfăptuirea programelor energetice, discutăm cu " lnginerul-șef al întreprinderii, tovarășul Spiru Lia :
(Continuare in pag. a V-a)

Rentabilitate superioară 
în fiecare unitate economicăîn contextul analizei situației eco- nomico-financiare pe .anul 1988 și al stabilirii măsurilor de îmbunătățire radicală a activității în acest domeniu, la ședința din 17 martie a.c. a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a oerut să se acționeze cu toată hotărirea pentru aplicarea fermă a prevederilor legii, a autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării, a prevederilor mecanismului economico-fi- nanciar, pentru lichidarea produselor nerentabile, a oricăror forme de risipă și proastă gospodărire a fondurilor materiale și bănești încredințate întreprinderilor, astfel incit in cel mai scurt timp să seasigure ca toate unitățile și toate produsele să devină rentabile. Se desprinde limpede din precizările secretarului general al partidului, prin toate măsurile stabilite pentru perfecționarea mecanismului economico-financiar, înalta răspundere ce revine organelor de conducere colectivă, cadrelor de conducere, tuturor oamenilor muncii din fiecare unitate pentru utilizarea cu cea mai mare eficiență a părții din avuția societății încredințate spre administrare și dezvoltare.In acest sens, desfășurarea în fiecare întreprindere a unor acțiuni susținute de amplă modernizare tehnică și tehnologică in vederea sporirii gradului de valorificare a materiilor prime și materialelor, a muncii sociale în general, reprezintă una din

sarcinile subliniate în mod deosebit de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R. și ședința Comitetului Politic Executiv, într-un prim articol pe această temă („Scînteia" din 24 martie a.c.) au fost relevate o serie de posibilități de reducere accentuată a consumurilor materiale și energetice aflate la indemîna factorilor de con
0 STRATEGIE UNITARĂ PENTRU 

REDUCEREA CONSUMURILOR MATERIALE
cepție a produsului sau tehnologiei de fabricație. Ultima problemă a- bordată se referea la cerința, adusă mereu în atenție de secretarul general al partidului. de promovare pe scară largă a înlocuitorilor.în context, se cuvine precizat că există o oarecare răminere în urmă in fabricarea de materiale compozite. adevărate materiale ale viitorului, in care metale, materiale plastice, bazalt, fibre din sticlă, carbonice sau ceramice, azbest, lemn, cauciuc, materiale textile etc. îsi Îmbină si îsi îmbunătățesc, prin cele mai diverse formule de combinare, calitățile, caracteristicile fizico-me- canice ale fiecărui material în parte, generînd sortimente noi, cu proprietăți nebănuite ale ansamblului. Crearea acestor materiale aparține de domenii multidisciplinare și poate nu ar fi lipsit de-interes ca anu

mite laboratoare din unele institute de cercetări să fie profilate pe cercetarea și fabricarea materialelor compozite, care necesită cooperări interramuri.în strinsă corelare cu alegerea materialelor este dimensionarea corectă a reperelor, finind seama de funcțiile acestora, rezistenta mecanică, uzură, șocuri etc. Practica multor domenii de activitate relevă că, de regulă. în? tr-un ansamblu constructiv de orice natură, In- cepînd de Ia mașini și utilaje pină la confecții textile sau încălțăminte. unele părți se uzează foarte lent, au o durată de folosință mare, în timp ce altele sint supuse unei uzuri rapide. care necesită fie reparații și înlocuiri, fie chiar abandonarea produsului. De fapt, „arta" unei proiectări economice, eficiente a unui produs constă în a alege asemenea materiale și alternative constructive incit nici o componentă să nu fie supradimensionată, iar în cazurile în care. în mod firesc, unele piese sau subansambluri sînt supuse unei uzuri mai rapide, să se poată face înlocuirile cele mai economice, cu minimum de cheltuieli și de muncă.în tehnica actuală s-au extins pe scară largă metodele de proiectare bazate pe analiza costului valonii de întrebuințare a produsului, care caută să reducă la minimum sau chiar să elimine complet orice chel-
(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — joi 13 aprilie 1989

V

LECȚIA DE PATRIOTISM A MUNCII„Iată, pe aceste dealuri și pe aceste văi, oameni cu nestinsă flacără a iubirii de țară au apărat cu prețul singelui lor glia strămoșeas- rostiri se aud de Începutul vizitelor la Mateiaș, ridicat in memoria eroilor război mondial. Și clipe fiecare se
că“. Asemenea fiecare dată la la Mausoleul de in județul Argeș căzuți in primul chiar din aceste simte și mai mult „suflet in sufletul neamului" său. Lecția trecutului devine superbă invățătură pentru prezent, faptele prezentului temei pentru aspirația măreției viitorului.Un lanț cu toate zalele de aur ale patriotismului.O temelie pe care se clădesc sentimentele trainice ale iubirii „de moșie". Pentru că... Dar mai bine să consemnăm argumentele tovarășei Solomeia Bobeică, secretar al Comitetului Municipal de Partid Pitești :— La locul mărturiilor Istorice ale trecutului din orașul și județul nostru și, in egală măsură, acolo unde s-au inălțat ctitoriile socialismului, organizăm sistematic adevărate dezbateri pe tema iubirii patriei. Tocmai pentru că iubirea de patrie, așa cum in repetate rinduri a afir- mat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă unul din marile adevăruri ale omului. Axa lui de existență și piatră de încercare a caracterelor, a valorii umane în genere.De la aceste idei mai generale continuăm investigația pentru a ajunge la detalii. „Sint- lector la Universitatea Cultural-Științifică a municipiului Pitești — reținem de la psihologul Doina Dudu. în această calitate am îndatorirea de a ține cursuri adecvate lat intreprinderile „Argeșeana" și „Textila". Firesc, tematica este de o mare diversitate. De fiecare dată insă — am observat asta in lungul a 14 ani de activitate în cele două unități economice amintite — stirnește un puternic interes și ecou dialogul despre noul deștin al omului liber de azi, din țara noastră. Despre condiția lui de muncă, existențială. Despre saltul profesional și calitatea tot mai. înaltă a produselor realizate — in bună măsură cu destinația : „export", în ce mă privește., fac tot ce-mi stă în putință să promovez asemenea dialoguri, realitatea noastră socialistă. de azi, oferind nenumărate surse ale cultivării mindriei patrio-

de patrie, motivații-argument la care organele și organizațiile de partid indeamnă necontenit să se facă apel in procesul complex al educației patriotice : in trecut, Piteștiul n-a avut o industrie de autoturisme. în răstimpul celor aproape 45 de ani de libertate, municipiul a devenit citadela automobilului românesc. N-a făurit motoare electrice. Prezentul atestă aici cea mai puternică și competitivă uzină de acest fel, produsele sale fiind m^lt solicitate la export. Nu se vorbeă de petrochimie in orașul de pe Argeș. Azi se află aici unul dintre cei mai puternici piloni ai industriei petrochimice. S-au dezvoltat puternic industriile textile, construcțiilor.

a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care afirmă cu deplin temei că patriotismul este „expresia îndatoririi de onoare a fiecărui comunist, cărui strămoșească și față de noua societate", Cultivarea acestor îndatoriri se face sistematic de către organizațiile de partid. Acest efort educațional începe de la virsta șoimilor patriei, a pionieriei și continuă cu toate virstele. Cornelia Comănescu. președinta consiliului municipal al Organizației Pionierilor, ne vorbea, în această ordine de idei, despre sprijinul primit din partea organizațiilor de partid pentru asigurarea conținutului acțiunilor educative :

a fie- om al muncii față de glia

Să deschidem o scurtă paranteză privind motivațiile concrete ale acestui sentiment peren al iubirii

Orașul însuși s-a ridicat pe verticală, pe temelii noi, numărindu-se azi printre cele mai moderne și frumoase centre urbane ale României. Iar dacă patria este, inainte de toate, locul natal, cu cerul de deasupra lui, realitățile noi, emoționante care se oglindesc în cerul Piteștiului, in anul 45 al libertății noastre, constituie adevărate motive de mindrie patriotică, surse generatoare ale înflăcărate! iubiri a gliei strămoșești, înnobilată neasemuit prin efortul constructiv al contemporanilor.— Toate aceste împliniri, care se leagă de trecutul nostru prin aspirația și lupta înaintașilor — este de părere Liliana Ilina, profesoară de științe sociale la Liceul Mecanic nr. 1 Pitești — constituie pentru noi „cabinetul" de educație in spirit patriotic a tinerei generații. Aceasta fie că susținem un dialog cu uteciștil in cadrul „intilnirilor de la ora 10‘, in zile de duminică, la Palatul culturii. fie că se vizitează muzeul județean de istorie. Asemenea acțiuni, inițiate la indicația comitetului municipal de nartid. au un caracter de permanentă, antrenează din ce în ce mase tot mai mari de tineri si, deopotrivă, modelatori de conștiință capabili să insufle respectul pentru istoria neamului, să promoveze adevărul potrivit căruia iubirea de patrie se dovedește azi crin fap*e)e  de muncă consacrate înfloririi patriei.Adevărul invocat, este cuprins cu limpezime în gindirea social-politică

intilniri cu fruntașii in producție, la locurile cu semnificație istorică, organizarea de concursuri literare, de artă plastică ori fotografică etc. — sub semnificativul generic „Sintem copiii Epocii de Aur", a concursurilor tradiționale de desene pe asfalt, manifestare emoționantă in care cei mai mici iși dezvăluie prin imagini cum văd ei chipul țării de azi, pacea lumii, viața lor in anii luminoși ai socialismului.— Liceul „Nicolae Bălcescu" este patronat de către întreprinderea de Autoturisme Pitești — reținem de la Ileana Mateica, directoarea educari- vă a amintitei instituții de invăță- mint. Clasele mari fac practica in uzină. Ei bine, organizațiile de partid din uzină și cele din școală colaborează din ce în ce mai bine pentru a astgura nu numai o instruire profesională temeinică, dar și o educație patriotică sistematică. Amintesc intre altele sprijinul primit de către organizațiile de tineret din uzină și școală pentru inițierea unor acțiuni comune în această ordine de Idei, dialogurile de Ia panoul fruntașilor din uzină, discuțiile din secții cu comuniștii ale căror oerfoipnante atinse le conferă autoritatea morală de a comunica o experiență, mindria patriotică pentru lucrul competitiv etc. La discuțiile individuale cu membrii de part'd din scoa’ă, noi nu pierdem din vedere, in același timp, să vedem cum se realizează la fle-

care oră și „lecția de patriotism", ce se face pentru ca iubirea pentru trecutul, prezentul și viitorul comunist al patriei să prindă trainice rădăcini in conștiința tinerilor cetățeni ai României. La un test dat. nu de mult la clasele mari am reținut, de exemplu, ca o rezultantă a multitudinii de răspunsuri, pe următorul : „Sint un bun cetățean, un bun patriot dacă stăpinesc bine meseria, servindu-mi astfel competent tria“.A face să modalitatea azi patriotismul este una din îndatoririle principale ale factorilor ; educaționali. Este de fapt ideea asupra căreia stăruie cu deosebire Cornelia Variu. membră in biroul organizației de bază de la secția Pitești a Centrului de Cercetare a Materialelor Plastice București. Interlocutoarea insista asupra transferului de experiență la. cercetătorii mai tineri, antrenarea potențialului creator pe direcțiile de acțiune la ordinea zilei in economia românească : promovarea tehnologiilor noi. purtătoare de progres tehnic, implicarea tot mai activă a cercetării în efortul de a asigura o producție de înaltă calitate și eficiență. „Sin- tem oamenii acestui timp, sintetiza o idee Cornelia Variu, și avem datoria de cetățeni să ne slujim patria la nivelul exigențelor acestui timp". Continuind pe semnificația■ acestui argument, Vatică Bold, secretar al Comitetului Municipal Pitești al U.T.C.. argumenta la rin- du-i : „în anul 45 al vieții noastre libere. orașul Pitești realizează o producție industrială de peste cincizeci miliarde lei. Este urmarea firească a politicii economice științifice a partidului, de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării. Este rezultatul efortului, adeseori eroic, al clasei noastre muncitoare, al tuturor creatorilor de valori materiale și spirituale. Și nu in ultimul rind ăl contribuției tinereții romantice care, alături de comuniști, de toți cei ce muncesc, pe șantierele tineretului, și-au puterii de creație, revoluționar. Sint realități-argumente cărei

pa-se înțeleagă valoarea, prin care se exprimă.

Noi construcții de locuințe in zona de nord a Brașovului Foto : E. Dichiseanu
SI REZULTATELE BUNE
POT FI ÎMBUNĂTĂȚITE

Acțiuni și inițiative privind gospodărirea și înfrumusețarea municipiului de la poalele 
Tîmpei

CORECTITUDINEA LUCRĂTORULUI
DIN COMERȚ

- cerință esențială a calității servirii, a apărării 
avuției obștești încredințate spre gestionare

afirmat măsura a romantismului toate acestea _ la indemina ori- organizatii U.T.C.. in procesul de cultivare la tineri a min- driei patriotice pentru tot ceea ce a înfăptuit ponorul nostru in ultimii 45 de ani. sub conducerea partidului. Reprezintă toate aces'ea îndemnul faptei dăruite infioririi patriei spre noi împliniri care să asigure dezvoltarea pe mai departe a paterei, asa cum se prefigurează chipul ei luminos de azi și de miine in documented programatice ale partidului, in opera secretarului general nl partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu"....Lecția de demnitate patriotică poate inceoe în multe feluri. Iubirea de patrie o dovedim in primul rind ru fapta.
Iile TANASACHE

ADJUP : Repere 
ele urbanizării

Dacă luăm in considerare numărul mare de femei care muncesc in comerț — circa trei sferturi din totalul lucrătorilor —, putem aprecia că rolul ce le revine in îndeplinirea exemplară a obiectivelor ce stau in fața este cest ce a scop
acestui important sector social deosebit de important. Din a- punct de vedere, consfătuirea avut loc de curind, și al cărei ___ ,. a fost acela de a analiza, in spirit critic și autocritic, activitatea femeilor din comerț înaltelor avutului climat de ordine corectitudine, formulate nerea din tovarășului fi socotită practice și din dezbateri.tuirii s-a pus un accent deosebit pe răspunderea ce revine comitetelor și comisiilor de femei din comerț in păstrarea integrității avutului obștesc incredințat colectivelor magazinelor spre gestionare, in buna servire a populației, in realizarea unui comerț civilizat, lor statului de unități moderne tării.

ÎNTĂRIREA 
CONTROLULUI 
BAZA

prin prisma exigențe privind apărarea obștesc, întronarea unui și disciplină, de în Expu- noiembrie anul trecut a Nicolae Ceaușescu. poate utilă prin concluziile învățămintele desprinse în cadrul 'consfă-
pe măsura eforturi- a crea o rețea de in toate localitățile
RĂSPUNDERII ȘI 

________ — CONDIȚII DE 
PENTRU PĂSTRAREA IN

TEGRITĂȚII AVUTULUI OBȘTESC, tu cadrul consfătuirii s-a subliniat. în mod deosebit, faptul că oamenilor muncii care lucrează in comerț societatea le-a încredințat mari valori materiale. Să ne gindim la magazinele moderne, ce însumează milioane de metri pă- trați spații comerciale, la uriașele spații de depozitare nou create. la cantitățile importante de mărfuri oe sînt primite de la producători spre a fi oferite, ' cu solicitudine și politețe, cumpărătorilor. Pentru sporirea răspundere s-a acordat o mei mare atenție conștientizării din acest sector prin cuprinderea lor în formele de perfecționare profesională — numai in acest an 76 000. majoritatea femei, studiază și se autooerfecționează prin aceste forme —. s-au pus in aplicare programe de instruire privind însușirea și respectarea legilor, Întărirea ordinii și disciplinei : de asemenea, gestionarii, contabilii-șefi, au fost testați de două cursul acestui cincinal : s-au organizat numeroase educative pe tema apărării obștești in reușita cărora comitetele și comisiile de femei s-au implicat cu toate forțele.Fără îndoială, așa cum s-a arătat în consfătuire, in ansamblu rezultatele sînt bune, ele reflectîndu-se în realizarea sarcinilor analizată in spiritul Juționare, realitatea există cazuri, uneori lipsă de răspundere pentru bunurile materiale încredințate spre gestionare. de păgubire a proprietății socialiste și a populației, de încălcare a legii. Discuțiile nu au avut însă un caracter general, ci ele au apelat la fapte, la exemple concrete, ară- tîndu-se deschis ce daune pot provoca neatenția șl superficialitatea, toleranța fată de micile greșeli sau abuzuri care, trecute ri vederea, se amplifică, degenerează în fapte grave. ce solicită intervenția, autorităților de stat.aplicat, portant ce au

spiritului delucrătorilor

revizorii de gestiune ori în de- totodată. acțiuni avuției
de plan. Dar, exigenței revo- arată că mai foarte grave, de

Inspecția comercială â 1988. un număr im- discinllnareinde sancțiuni mers pină la desfacerea contractului de muncă ;nea, au fost cazuri cind a fost necesară intervenția justiției.Evident, în comerț lucrează zeci dede aseme-

mii de oameni ai muncii cinstiți, care respectă intru totul reglementările legale in vigoare. Sint insă și unii care consideră magazinul unde iși des'fășoară activitatea ca o proprietate personală, de care iși Îngăduie să dispună după bunul plac, inclusiv inșeîind pe cumpărători. S-a constatat cu prilejui inventarelor că acești lucrători iși creează plusuri în gestiune (ce intră apoi in buzunarele lor) prin vinzarea la suprapreț, lipsă la cint.ar,- nerespectarea rețetelor sau tehnologiilor de fabricație, introducerea ilegală de mărfuri. Elemente necinstite, printre care se numără si femei, și-au creat o sursă de venituri și din scăzămintele prevăzute de normativele in vigoare, îndeosebi la produsele alimentare cu vinzare rapidă. S-a discutat in consfătuire și despre practica, adesea sesizată de cetățeni, a dosirii mărfurilor in vederea servirii preferențiale; la suprapreț, a unei „clien-
Concluzii și învățăminte 
desprinsa din consfătuirea 
organizată de Consiliul 
Național ai Femeilor în 
coia'wme cu ^ir.lrterc! 
Comerțului interior și co
mitetul Uniunii Sindicatelor 
din Comerț, Cooperație și 

Turism

neregulile evidențelor financiar- desigur, pottele alese". Multe din descoperite se datoresc neclare, documentelor contabile încîlcite, care, ascunde (o vreme) sustragerea, paguba.Surprinzător este faptul că, in cele mai multe cazuri, aceste acte de necinste ar fi putut fi descoperite chiar in faza incipientă și stopate dacă organele de control, îndeosebi revizorii temeinic festa.t in tatea de ța unor Mai grav este faptul că unii transformat din controlori în sprijinitori ai corupției sau chiar în ..inspiratori" ai unor acte de necinste sau de sustragere din avutul obștesc.E drept, pedepsele au fost aspre, pe măsura faptelor. Dar in consfătuire s-a ridicat — firesc — întrebarea: cum au pătruns in comerț aceste elemente puse pe înavuțire fără muncă ? Răspunsul este acesta : încadrarea cu prea multă ușurință, fără respectarea prevederilor legale, a unor persoane insuficient verificate, cu moralitate îndoielnică in posturi de gestionari. îngăduința manifestată față de abateri, chiar la nivelul unor directori și contabili-șefi de intreprinderi teren favorabil fracțiuni.
E MAI UȘOR 

SĂ ÎNLĂTURI 
FRACȚIUNII. Despre factorii favo- rizanți ai sustragerii și speculei, ai înavuțirii unor inși necinstiți pe seama cumpărătorilor și în dauna avutului obștesc s-a vorbit cu regret și amărăciune. Dar în mod deschis, fără ocolișuri, scopul fiind acela de a se trage toate învățămintele, toate concluziile necesare elaborării unor măsuri care — și cu contribuția comitetelor șt comisiilor de femei — să ducă la prevenirea unor fapte ca acelea aduse In dezbaterea consfătuirii. Cum ? S-a reamintit un lucru

de gestiune, și-ar fi făcut datoria. Formalismul mam- nu puține locuri in activi- control a favorizat existen- situații de incorectitudine.s-au

comerciale, a creat comiterii unor In-
SA PREVII DECIT 

URMĂRILE IN-

cunoscut — și anime că nu mijloacele. formele și posibilitățile concrete de acțiune lipsesc, ci buna și ferma lor folosire. S-a amintit, spre exempiu, că președintele comisiilor de femei din intreprinderile comerciale fac parte din consiliile oamenilor muncii. In această calitate eie poc avea un rol important in depistarea. incă din fașă, și combaterea fenomenelor negative, a atitudinilor incorecte. Femeile, care alcătuiesc o bună parte din membrii acestor foruri de conducere colectivă, pot determina o atitudine responsabilă față de constatările echipelor de control al oamenilor muncii, față de sesizările cetățenilor, această obligație nefiind peste tot îndeplinită așa cum cere legea.în cadrul consfătuirii foarte muncii sporirii prinse.organizate acțiuni de popularizare a legii. Dar poate nu s-a stăruit îndeajuns asupra consecințelor negative pe care încălcarea legii, infracțiunea comisă de o femeie le provoacă colectivului, propriei ei familii. Au fost amintite inițiative și forme ale muncii politico-educative specifice acestui sector de activitate: expuneri, discutarea unor colectiv, judecarea, la fața infractorilor etc. Faptele, dovedesc că numărul și acestor acțiuni nu se'ridică incă la nivelul cerințelor. Cumpărătorii nu sînt tratați, totdeauna, cu respectul și solicitudinea cuvenite, disciplina, ordinea nu reprezintă o caracteristică generală pentru absolut toate lucrătoarele din comerț. Iar din păcate asemenea atitudini nu se izbesc peste tot de intransigența cuvenită, inclusiv din partea membrelor comisiilor de femei, pentru a se pune capăt cu desăvirșire diferitelor abateri.între concluziile principale ale consfătuirii amintite se numără aceea a implicării mai puternice a comisiilor activității mărfii la ei, de la prezentarea lor. iscusită cind cumpărătorul cere acest lucru. Calitatea de gospodine a femeilor care lucrează in acest sector va trebui să se facă simțită mai mult la locul de muncă, in magazine, printr-o ordine și curățenie desăvirșite. S-a vorbit și despre anumite unități-model. Foarte bine ! Dar cumpărătorii doresc ca toate unitățile comerciale să fie model, ceea ce este pe deplin posibil. S-a sugerat in această privință ca membrele comitetelor și comisiilor de femei să participe direct la acțiunile de control, inclusiv ale echipelor de control al oamenilor muncii, lipsurile consta- inlăturate.din concluziile interesante con- luat parte pre- ale

Dezvoltarea industrială a Orașului Adjud —'■ marcată in anii din urmă prin construirea și punerea in funcțiune a Combinatului, de Celuloză și Hirtie. întreprinderii de Țesături Groase. Fabricii de Beton Celular Autoclav zat. prin modernizarea și amplificarea activității complexului feroviar si altor sectoare de producție —’ a fos,t urmată și de înnoirea urbanistică a așezării. Au fost date, in folosință, nină acum, pes e 3 830 apartamente, alte 221 fiind in construct’d. Printre dotările so- cial-edili'tare se numără si noul spital cuplat cu policlinică, Dre- ■ zentat in această imagine. (Dan Drăgulescu).

Sint bine cunoscute tradițiile gospodărești ale brașovenilor. Dar faima de oraș frumos, modern și bine gospodărit a municipiului de la poalele Timpei a sporit și mai mult in ultimii ani. datorită profundelor înnoiri din infătișarea sa. construcțiilor de amploare ce s-au ridicat aici, punerii in valoare a frumuseților naturale ce il împresoară. La aceasta au contribuit și cetățenii înșiși, cu propunerea și cu fapta, in cadrul nenumăratelor acțiuni organizate de către edili. Locuri care, pentru aspectul lor. erau ocolite, cum erau zona bălților și păpurișului din cartierul Bartolomeu, devenită șl un fel de haldă de reziduuri a orașului, sau zona cuprinsă intre întreprinderea de Tractoare și strada Hărman — ca să ne referim doar la două exemple — au fost asanate și amenajate, pentru a se ridica — in primul caz — un impunător complex sportiv, iar. în al doilea, o modernă stație de cale ferată și un frumos cartier de locuințe. Același destin l-au cunoscut și alte zone ale orașului, astăzi de nerecunoscut.Spiritul gospodăresc al brașovenilor. o adevărată emblemă a localității lor. și-a găsit confirmarea. în ultima perioadă, prin citeva acțiuni și inițiative de amploare, care au înfrumusețat și mai mult chipul orașului. Intre acestea, un loc important il ocupă amenajarea și asanarea perimetrului fostei platforme a fabricii de ciment Si var „Temelia", dejafec- ‘ tată ’’’riu ci'țivâ*  arii în urmă. ' pentru că polua mediul înconjurător — un teren frămintat, dezolant, cu gropi adinei pline de apă stătută și bălării, ca și amenajarea celor două cariere părăsite, care proiectau asupra orașului o imagine dezolantă. Construirea pe aceste locuri a unui întreg cartier cu blocuri de locuințe, din fondurile statului, a constituit un puternic imbold pentru stimularea priceperii și hărniciei cetățenilor. A fost amenajat prin munca obștească a cetățenilor un frumos parc de agrement. care va face din această zonă tina dintte cele trial frumoase și atractive ale Brașovului, în imediata vecinătate, fostul maidan al văii cetății, unde copiii cartierului „Te-

melia" băteau mingea, s-a transformat. ca urmare a construcțiilor realizate m ultimii ani. in cel mai frumos Cartier al orașului de la poalele Timpei. format din peste 5 000 apartamente confortabile, lucrările ur-. mind să fie finalizate în cinstea celor două importante evenimente politice ale anului 1989. în același context al inițiativei locale se înscrie și una dintre particularitățile acestui cartier : realizarea unui drum pietonal în trepte, care pune și mai mult in valoare frumusețea cartierului.Importanțe mutații de ordin fedili- tar-gospodăresc s-au produs in ultimii doi ani și in zona veche, istorică a Brașovului. Cea mai spectaculoasă rămine. deocamdată; acțiunea de restaurare și punere in valoare a centrului istoric, respectiv, a pieței „23 August", care face parte din patrimoniul național și cultural. Prin lucrările executate s-a urmărit revi- talizarea unor activități tradiționale ale zonei — cea istorică, comercială, turistică — piața .,23 August" devenind. in felul acesta, un puternic punct de atracție atit pentru localnici. cit si pentru turiști. O altă acțiune de mare interes edilitar- gospodăresc. finalizată si ea în ultima perioadă, este modernizarea principalelor artere de circulație, care a condus nu numai la schimbarea în bine a aspectului străzilor, dar si la asigurarea fluentei circula-ți ei .rutiere ,și piețon^le. La acestea .. de rnaj ; se ' ’ acftîtfti'i'' Vnodefnlzarea PletWfr*  aâroâlimeniare. ’care în -urma acedttfr- lucrări. , au ..giștigaț nu numai aspect funcționai, dar si estetic.Nu mai puțin semnificative pentru spiritul gospodăresc al brașovenilor sînt acțiunile curente de înfrumusețare și întreținere a fondului locativ, a străzilor și trotuarelor, a spațiilor verzi și parcurilor. Printre acestea se numără refacerea și zugrăvirea fațadelor clădirilor vechi din zona centrală a orașului, amenajarea unor noi parcuri ca acelea din apropierea Teatrului Dramatic si a policlinicii județene sau cel din zona „Temelia" etc. în acest sens se cuvine evidențiată și o altă inițiativă valoroasă a brașovenilor : plantarea
s-a insistat mult asupra imbunâtățirii politico-educative. asupra eficienței acțiunilor intre- Sigur, și pină acum au fost

cazuri in locului, a realitatea calitatea

de femei in toate verigile comerciale, de la recepția păstrarea și depozitarea etalarea produselor la

acționind pentru ca tate să fie imediatIată doar citeva practice ale acestei sfătuiri, la care au ședințele comitetelor județene femeilor, președintele comisiilor de femei din unele intreprinderi comerciale. președintele comisiilor sindicale județene de ramură, reprezentanți ai. echipelor de control al oamenilor muncii, cadre de conducere din comerț. Cu alte cuvinte, au fost de față o bună parte din factorii ce pot contribui efectiv la. îmbunătățirea activității comerciale, la satisfacerea la un nivel superior a Cerințelor publicului. Există deci toate condițiile ca această inițiativă a Consiliului Național al. Femeilor să aibă.urmări pozitive in acest important sector al vieții economico-sociale.
Rodica ȘERBAN

Adjud : un nou edificiu de sanâtate Foto : N. Moldoveanu
PASIUNE ȘI INVENTIVITATEDiscutăm cu Gheorghe Socolescu despre spiritul de inventivitate, despre pasiune și competentă, despre modul cum a fost’ pusă Ialomița „la lucru", adică sâ dea lumină. Aici, in comuna dimbovițeanâ Moroieni. localitate de la poalele munților Bucegi așezată pe firul Ialomiței. int :rlocutorul nostru a construit o mierohidro- centrală. Poate cea mai mică dintre cele amplasate pe riurile interioare ale tarii ; cu o producție de șase kW. suficientă pentru iluminatul locuinței, pentru funcționarea frigiderului si altor aparate electrocasnice. pentru încălzit, iar ceea ce prisosește e utilizat de cițiva vecini care și ei au fost in măsură să renunțe la alimentarea din sistemul energetic național.— O economie cit de mică nu-i niciodată de prisos atunci cind e vorba de energie, susține interlocutorul. fost maistru mecanic. Am reflectat de multe ori la îndemnurile secretarului general al partidului de a valorifica mai bine sursele locale de energie. M-am gindit că o asemenea sursă — apa Ialomiței care inii trece

le-am refă- ori. m-am oamenii de Competenta

muncă, de căutare a soluțiilor optime, paralel cu eforturile pentru îmbogățirea cu tenacitate a propriilor cunoștințe. Ori de formulează răs- la întrebări strict referitoare la pa- tehnico-economici microcalcula-

de numai un de citeva decit la similare, deosebit. ori alteInpe la poartă — ar putea fi mai bine valorificată. Sigur. începutul a fost greu pentru ca a trebuit să învăț ori să-mi reamintesc, principii de fizică de mult uitate ori de construcții hidraulice despre care nu suiam mai nimic. Am făcut proiecte, cut de multe consultat cu specialitate.nu se moștenește, dar poate fi dobindită — mi-âm zis : cu eforturi, cu stăruință. cu ambiția de a transforma-'gindul în faptă.— Cum a fost începutul ?— Greu ca orice început ; cele mai dificile momente au fost tocmai cele dinainte de începerea pro- priu-zisă a lucrărilor de execuție. Adică momentele de cristalizare a gindu- lui. de materializare a ideilor in proiecte certe, realizabile, cu eficientă. Mi-au fost de folos consultarea și mai apoi conlucrarea cu proiectanti de la Centrocoop și îndeosebi cu specialiști tirgovisteni care mi-au oferit sprijinul cu solicitudine si competență.îl ascultăm cu interes, povestind episoade de

cite ori punSuri tehnice, rametri isi asociază turul personal, cu calmul si siguranța omului stă- ptn pe meserie.' — Cum ați reușit să realizați efectiv construcția ?— Am ales o porțiune de albie cu panta adecvată. cum este chiar aceasta din fata casei. Calculele au demonstrat că pe o lungime de optzeci de metri pot realiza, o diferență de nivel de patru metri si un debit- constant al apei de 200 litri pe secundă — suficiente pentru acționarea turbinei. Poate că datele mai prin din porțiunea, aleasă unde am înălțat apa Ialomiței cu aproape un metru. Apoi am săpat un canal orizontal paralel cu albia riului. O primă porțiune a canalului asigură „liniștirea" apei, și depunerea nisipului. 6 mică inovație permite ca lățimea deverso-

tehnice interesează puțin. Am început a construi un prag bolovani de riu în

tur-
rului să fie metru, deci mai redusă construcții rest... nimicȘi totuși.' instalarea binei intr-un lăcaș cit lățimea unei fintini. simplitatea construcției a implicat inventivitate, acel „simț al inovării" propriu oamenilor dornici să realizeze ceva deosebit. Generatorul dă energie, fabricat cu patru decenii in urmă si casat de mult, a fost recuperat dlntr-un maldăr de fier vechi. La vremea respectivă repunerea lui in funcțiune fusese categorisită drept ,.nerentabilă". Numai că. reparat cu grijă de miinile iscusite ale fostului mecanic, generatorul funcționează și produce energie electrică de peste doi ani. fără nici o întrerupere.Un exemplu care îndeamnă la căutarea altor posibilități, lâ noi inițiative pentru a smulge lalo- mitei kilowații, pentru a pune în valoare apele riului. această sursă de energie ieftină, nepoluantă și inepuizabilă.

€. BORDEIANU

de arbori în parcuri sau pe străzi, incă din timpul iernii, cu bâloți de pămint, pentru ca ei să se prindă in proporție de 97—98 la sută. Numai in ultimii trei ani. pe străzile și in parcurile orașului au ' fost plantați, in acest mod. aproape 6 000 arbori, cărora li se adaugă peste 6 300 puieți de arbori omameritali și 33 000 butași de trandafiri din pepinierele proprii. Și încă ceva : arborii se "plantează pe specii și străzi, pentru a da fiecărei artere o personalitate distinctă.Desigur, enumerarea unor asemenea acțiuni de amploare ar putea conțihiiâ. Am mai putea adăuga acoperirea unor canale deschise care traversează Brașovul, astuparea gro-, pil de reteriție a'apelor pluviale din imediata apropiere a zonei centrale, amenajarea și modernizarea zonei , laculili de. agrement și a parcului zoologic din cartierul Noua, modernizarea pasajelor peste linia ferată de la principalele intrări în oraș, executarea unor trotuare care leagă orașul de anumite obiective industriale;. dotarea parcurilor și zonelor verzi cu niobilier urban și. jocuri pentru copii etc.Nu-i mai puțin adevărat însă că nu toate problemele pe care le ridică viața acestui puternic centru economic. social, turistic și cultural si-au găsit pină acum rezolvarea. La citeVa dintre ele ne vom referi in rindurile inc.cps cu intrările . . (oneste cu trenul dină*"■spre București -este - surprins - neplă-- cut de lipsa de ordine și curățenie dlri:"ZtHrâ Moțurilor’fce 'locuințe, dar mai ales de boxele înșirate de-a lungul aliniamentului căii ferate, unde se găsesc împrăștiate tot felul de materiale, dar mai ales gunoaie.' Așa cum aveam să constatăm, asemenea aspecte se intilnesc cartiere ale orașului. Un mai supărător il oferă dinspre județul Covasna,’ municipiul Sfintu Gheorghe. Haldele de reziduuri se ridică aici, ca o sfidare la adresa ă tot ce s-a realizat și se realizează cu atîta trudă și efort pe linia gospodăririi și înfrumusețării orașului. Despre aceste halde se vorbește de foarte mulțf ani. Au existat, in acest sens, proiecte, planuri. care au rămas insă pe hirtie. Dar asemenea aspecte devin și mai supărătoare cind afectează șj poluează zonele cele mai pitorești folosite ca loc de agrement pentru brașoveni, cum este efea a Pietrelor lui Solomon. unde, in această primăvară, o parte din gunoaiele ridicate, in urma curățeniei efectuate in cartierul Schei sau provenite, din demolări, au fost depozitate aici de către unii conducători auto lipsiți de cea mai elementară conștiință civică. Ele au putut fi comise — și din păcate nu sint singurele — șl datorită lipsei unui control și a unor măsuri ferme din’ partea municipalității. O impresie la fel de neplăcută lasă șl coșurile de hirtii de pe străzi, parcuri și alte locuri publice, pline pină la refuz, proliferarea vinzării de „bomboane agricole", sursă permanentă de murdărire a orașului, insuficienta igienizare a mijloacelor de transport in comun etc.în atenția, edililor municipiului se cuvine să stea și alte probleme cu „bătaie mai lungă", cum sint amenajarea. in continuare, a Văii Timișului și a văii piriului care curge dWi- spre Pietrele lui Solomon pină in oraș pe vechiul traseu spre Poiana Brașov, amenajarea și plantarea cu arbori a haldelor de steril ale carierelor de calcar de la Bartolomeu —• după exemplul celor două cariere „Temelia", amenajarea șt sistematizarea zpnei care incadrează aliniamentul căii ferate pe raza orașului, realizarea unei centuri ocoli-, toare pentru transportul rutier greu/ in tranzit, care in prezent travevr-i sează Brașovul. Mai multă preocupare se cuvine să se manifeste și in direcția educării civice a acelor bra- . șoveni certați cu regulile de păstrare a curățeniei orașului, determinindu-i să contribuie și ei la Înfrumusețarea și mai ales la păstrarea celor realizate cu atita trudă și dragoste de către marea majoritate'a populației municipiului.Nu există îndoială că brașovenii — edili și cetățeni — sint in măsură să ridice la cote și mai înalte nivelul de bună gospodărire Si înfrumusețare a orașului lor. pentru a-1 situa, in continuare. In aspiră la un loc rea pe țară. Că o turle și ultimele la care au participat zeci de mii de cetățeni, cum au fost aductiunea de apă Prejmer — Brașov, prima linie de tramvai sau restaurarea pieței, „23 August", lucrări de referință pentru hărnicia, priceperea si am-' biția cetățenilor si edililor brașoveni.;
N. MOCANU corespondentul „Scînteii"

și in alte tablou și intrarea respectiv •

rindul celor- care fruntaș in întrece- pot face stau măr- acțiuni de răsunet



SC1NTEIA -joi 13 aprilie 1989 PAGINA 3

LUCRĂRILE AGRICOLE
- EFECTUATE EXEMPLAR!

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ 
-LARG GENERALIZATĂ!

SATU MARE

Restantele la semănat sint recuperatePînă la data de 11 aprilie. In județul Satu Mare porumbul a fost insămințat pe jumătate din cele 58 600 hectare prevăzute a se cultiva in unitățile agricole socialiste, întirzierea lucrării in raport cu termenul stabilit se datorează în mare măsură ploilor din ultimele zile, care. în unele zone, au fost chiar în exces. Tot atît de adevărat este și faptul că ritmul de lucru la semănat ar putea fi mai intens dacă peste tot s-ar acționa cu răspunderea cuvenită pentru buna organizare a muncii si folosirea deplină a timpului de lucru. O demonstrează rezultatele obținute de unele unități agricole din Consiliul Agroindustrial Ardud. Astfel, la cooperativele agricole Ghirișa. Gelu, Bel- tiug și Ardud formațiile complexe — de discuri combinatoare, instalațiile de erbicidat și semănăturile — sint astfel organizate de specialiștii aflati mereu in teren Incit lucrează in flux continuu. Ca atare. este folosită fiecare oră. înce- pind de la 7 dimineața, pînă la lăsarea întunericului. La aceasta a contribuit și faptul că formațiile sint parcate in cimp. unde se face Si alimentarea cu carburanți și se asigură întreținerea mașinilor și utilajelor cu ajutorul atelierelor mobile.Specialistul trebuie să-și spună cuvîntul mai ales în aceste zile în privința modului operativ cum se acționează pe teren in vederea i- dentificării zilnice a parcelelor zvintate. ca o condiție pentru impulsionarea semănatului. Astfel, la C.A.P. Beltiug, Elisabeta Pop. in- ginerul-șef al unității, precum și șefii de fermă străbat zilnic parcelă cu parcelă și de îndată ce stabilesc pe cele zvintate asigură deplasarea operativă a formațiilor complexe spre locurile respective. Ca urmare a unor astfel de acțiuni organizatorice Întreprinse, viteza de lucru la semănat, pe ansamblul consiliului 'agroindustrial, a crescut in ultima perioadă de la o zi la
IALOMIȚA

Programul de udări să fie respectat rigurosîn Cimpia Bărăganului se înregistrează un deficit apreciabil de apă in sol. Întrucît în județul Ialomița sint amenajate în sisteme mari și locale 230 463 hectare, poate fi asigurată, pe suprafețe mari, apa necesară plantelor, acum la răsărire și apoi pe toată perioada de vegetație a culturilor. Pornind de la situația amintită și de la posibilitățile de irigare. comandamentul județean pentru agricultură a luat măsuri în vederea efectuării raționale a udărilor. Am urmărit modul cum se îndeplinesc programele zilnice.în 24 de ore, in sistemele mari și locale trebuie să se irige 7 030 hectare, ritm stabilit în funcție de stațiile de punere sub presiune, existența apei pe canalele de aducțiune. numărul motopompelor și al aripilor de ploaie. Dacă s-ar fi realizat acest program de cînd aripile de ploaie au fost scoase în cimp și puse in stare
Resursele materiale refolosibile
deplin valorificate în producție!

Ne aflăm la Întreprinderea de 
Construcții Navale și Prelucrări la 
Cald din Drobeta-Turnu Severin. Așa cum aveam să ne convingem in: secțiile de producție, toate resturile de metal ce rezultă din procesul de fabricație — de la faza de debitare pînă la obținerea produsului finit — se string, se sortează pe mărci sau sortimente și dimensiuni. Mai mult decît atît, se ține o evidentă „la zi" a gestionării și livrării — prin întreprinderea județeană de specialitate — la toate categoriile de metal refolosibil, pe structuri și dimensiuni.

Deci, totul se recuperează,' nimic 
nu se pierde. Astfel, in secția prelucrări mecanice, la fiecare mașină — indiferent de operația care șe execută — s-au amplasat conteihe- re. Maistrul Gheorghe Rotaru, care ne însoțește, ne propune să ne oprim la oricare loc de muncă pentru a ne convinge că se acordă cea mai mare atenție recuperării fiecărei cantități de oțeluri aliate și metale neferoase. Cum se procedează ? Dacă un muncitor a lucrat cu un oțel de o anumită calitate și, pe parcursul zilei, execută alte piese, dintr-un otel cu altă compoziție, in primul rind curăță mașina. Pentru ca șpanul rezultat — chiar in cantități infime — să nu se amestece cu cel care se va obține de la piesa următoare. la care se folosește altă marcă de oțel.Discutăm cu strungarul Ion Pa- cioagă. Locul său de muncă este curat. „Cred că aceasta este o datorie elementară a fiecărui muncitor. ne spune interlocutorul. Face parte din disciplina muncii". Contei- nerul de alături este aproape plin cu resturi de aluminiu rezultate de la piesele pe care le-a executat în cinci ore de lucru. Aceeași ordine se remarcă și la celelalte locuri de muncă. Deci, se poate.Șeful fabricii de piese forjate, inginerul Constantin Chisăliță, ne vorbește despre preocuparea colectivului de a recupera toate materialele ce rezultă din procesul de producție. „Noi manevrăm -coloși», adică lingouri de oțel între două și 14 tone greutate, dar cînd este vorba de recuperarea materialelor refolosibile ne interesează fiecare kilogram. La toate locurile de muncă s-au amplasat conteinere. în care se string resturile rezultate ; mase- lotele și piciorul lingoului. La fel 

alta, cu 40—60 hectare. Tot astfel ar trebui să se acționeze și in celelalte cooperative agricole din consiliu agroindustrial, cum sint cele din Rătești, Mădăraș. Socond. unde nu se utilizează în întregime cele aproximativ 12 ore bune de lucru. Situația se datorează și faptului că specialiștii nu acționează operativ pentru alegerea parcelelor care pot fi insămințate cu prioritate.După cum sintem informați de inginerii Ioan Pop, director adjunct cu problemele producției vegetale la direcția agricolă județeană, ritmul insămintării porumbului se intensifică. pe ansamblul județului, pe măsură ce permite starea solului. Se apreciază că sint create toate condițiile ca. in următoarele trei zile, să se încheie lucrarea in unitățile agricole din cinci consilii agroindustriale : Sanislău, Tiream. Ardud. Moftin, Tășnad. Faptul prezintă importantă și pentru intensificarea ritmului la semănat în celelalte consilii agroindustriale, unde vor putea fi suplimentate forțele prin mișcarea și redistribuirea utilajelor din consiliile agroindustriale în care lucrările s-au încheiat. Măsura este, desigur, bine veniță. Cadrele de conducere din unitățile care fac parte din consiliile agroindustriale unde se Înregistrează rămineri in urmă la însămințări — Valea Vinului. Supur, Păulești — au obligația să acționeze cu răspundere sporită pentru a intensifica acțiunile organizatorice menite să ducă la creșterea vitezelor zilnice de lucru, spre folosirea zi-lumină a formațiilor complexe la pregătirea terenului, erbicidarea si semănatul porumbului. In acest sens se impune ca și organele de partid și de stat locale din comune, ca și cadrele din conducerea consiliilor agroindustriale să se afle permanent pe teren, asi- gurind impulsionarea lucrărilor și efectuarea lor la cel mai inalt nivel calitativ.
Octav GRUMEZAcorespondentul „Scînteii”

de funcționare, aproape 60 la sută din suprafețele cu culturi la irigat ar fi primit o normă de udare. Din păcate, pînă marți. 11 aprilie, s-au irigat doar 42 000 hectare, din care 33 875 hectare cu griu și orz, diferența reprezentind-o suprafețele cu furaje și legume. Ținind seama că cerealele păioase insămințate in toamnă, dar și furajele au un consum zilnic de 30—35 mc de apă la hectar, s-a stabilit ca la aceste culturi norma de udare să fie de 300—350 mc la hectar. Ca atare, aripile de ploaie folosite la irigarea griului, orzului- și furajelor trebuie schimbate de ,3 ori în 24 de ore. Dar nu in toate unitățile este respectată această regulă. Este adevărat, zilnic, la nivelul fiecărei unități se analizează modul cum se îndeplinește programul de irigat. iar pe sisteme și județ aceasta se face săptămînal. De asemenea, membrii biroului județean de partid.

procedăm și cu țunderul. Pe fiecare conteiner aplicăm, după fiecare schimb, marcajul, în care se specifică marca oțelului. Cu această operație este însărcinat un om din fiecare formație de muncă".
Ordinea și disciplina care se ma

METALUL ESTE PREȚIOS 
Șl TREBUIE ATENT GOSPODĂRIT

Imagine de la întreprinderea de Construcții Navale și Prelucrări la Cald din Drobeta-Turnu Severin Foto : Sandu Cristian

nifestă la fiecare loc de muncă se 
explică și prin atenția cu care se 
urmărește respectarea regulilor sta
bilite. în cadrul formațiilor pe care le conduc, maistrul Petre Șerban. șefii de echipe Cecil Bălulescu și Viorel Șoimeanu își rezervă o parte din timp pentru a controla cum se depozitează și sortează resturile rezultate. La terminarea schimbului, subinginerul Trifu Olivian, șeful secției prese eboșare și tratamente termice, verifică în amănunt dacă 

împreună cu specialiștii din cadrul direcției generale a agriculturii și întreprinderii de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare controlează modul cum se asigură apa pe canale și conducte, energia și carburanții necesari funcționării agregatelor și cum acționează formațiile de udători. Cu toate acestea, programele stabilite nu sint înfăptuite. Duminică, 9 aprilie, din 7 030 de hectare programate au fost Irigate 3 746 hectare — 53 la sută, iar luni, 10 aprilie, doar 3 670 hectare — 52 la sută. Care sint cauzele nerealizări- lor ? Cea mai mare suprafață. însu- mind 1 150 hectare zilnic, nu poate fi irigată in zona consiliilor agroindustriale Fierbinți. Urziceni, Con- deești și Movilita, din cauza lipsei apei in acumularea de la Dridu ; 902 hectare pe 9 aprilie și 594 hectare pe 10 aprilie nu au putut primi apa necesară plantelor din lipsa carburanților pentru motopompe ; 529 hectare pe 9 aprilie și 279 hectare pe 10 aprilie nu au fost irigate datorită faptului că nu au fost mutate aripile de ploaie de trei ori în 24 de ore. La toate a- ceștea se mai adaugă defecțiunile la unele stafii de pompare. Un impediment îl constituie și fluctuațiile de tensiune a curentului electric. în cele două zile menționate, la I.A.S. Ograda și in cooperativele agricole Ograda, Gheorghe Lazăr și Valea Ciorii nu s-a putut iriga din cauza tensiunii necorespunzătoare, care punea în pericol electromotoarele stațiilor de punere sub presiune. De asemenea, la întreprinderile agricole de stat Stelnica și Bordușani. la cooperativele agricole din consiliile agroindustriale Cosîmbești. Andrășești. Bordușani. Girbovi și Urziceni
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Două lucrări la ordinea zilei : irigarea culturiior de grîu și orz pe terenurile Cooperativei Agricole .de Producție Țigănești, județul Teleorman, și erbicidarea cerealelor păioase la Cooperativa Agricolă de Producție. Dragalina, județul Călărași Foto : A. Papadiuc

s-a aplicat corect marcajul pe fiecare conteiner, dacă s-a specificat calitatea oțelului.
La întreprinderea de vagoane se folosesc anual zeci de mii de tone metal. Dar aici, prin structura producției, consumul de oțeluri aliate 

și metale neferoase este mai redus. Cu toate acestea, se dovedește aceeași răspundere față de valorificarea oricăror cantități de materiale refolosibile rezultate din procesul de fabricație. Dovadă — modul cum este organizată la locurile de muncă această acțiune. Conteinerele. de diferite dimensiuni, sint amplasate în toate locurile unde se prelucrează metal. Acțiunea de recuperare este condusă direct de către șeful fiecărei formații de lucru, care are, între altele, obligația ca la termi

au lipsit carburanții pentru motopompe. Datorită neajunsurilor în organizarea muncii în cooperativele agricole Ciochina. Crăsani. Rași și Sălcioara, aripile de ploaie au fost mutate doar de două ori în 24 de ore în loc de trei ori cum prevedea programul. Comandamentul județean pentru agricultură a analizat aceste deficiente și a luat măsuri menite să conducă la îmbunătățirea organizării muncii. Astfel. în toate unitățile formațiile de udători au fost Întărite cu forțe din alte sectoare de activitate, în fiecare echipă fiind incluși mecanici sau mecanizatori pentru remedierea defecțiunilor la hidranți. mufe și aspersoare, iar acolo unde se irigă cu motopompele acestea au asigurate asistenta tehnică de către atelierele mobile. Pe timpul nopții, formații complete, care cunosc modul de funcționare al tuturor agregatelor folosite la irigat, controlează desfășurarea lucrărilor.Totul acum depinde de modul cum sint îndeplinite măsurile și programele. de felul cum toți factorii cu munci de răspundere din unități se vor implica și vor întreprinde tot ceea ce depinde de ei pentru ca programele de irigat să fie nu numai îndeplinite, dar și depășite. în prezent, în unitățile agricole din județul Ialomița sint în cîmp în funcțiune 3 043 aripi de ploaie, cu care se poate încheia grabnic prima udare la cerealele păioase. legume șl furaje și se va putea trece la irigarea sfeclei de zahăr, florii-soarelui. soiei și porumbului. culturi amplasate in sistemele de irigat pe aproape 170 000 de hectare.
Mihai VIȘOIUcorespondentul „Scînteii"

narea schimbului să verifice cu a- tenție. cum au fost colectate materialele, cum s-au depozitat, dacă s-au evidențiat, intr-un registru a- nume, cantitățile rezultate.„Cind este vorba mai ales de oțeluri aliate și metale neferoase — ne precizează maistrul Jean Niegan, șeful secției a doua — la noi contează și gramul, pentru că orice risipă. cit de mică, la volumul nostru de lucrări dint.r-o lună însumează cantități de materiale refolosibile din care se pot realiza sute și mii de repere de dimensiuni mai’mici. De aceea, nu admitem îngăduință atunci cind constatăm că se manifestă indiferență, cind unii mai încearcă să se «convingă» că nu este chiar așa de mare paguba dacă se pierd, intr-un loc sau altul, cîteva kilograme de oțel, fie chiar sub formă de șpan".Important este că, prin soluțiile găsite, cu ajutorul instalațiilor realizate aici, o mare parte din „resturi" se refolosesc ca atare in întreprindere. S-a creat o magazie specială unde aceste „resturi" sint depozitate pe dimensiuni și compoziție și, atunci cînd se solicită materiale pentru anumite repere, se verifică mai intii dacă dimensiunile respective nu se găsesc in magazia cu materiale recuperate. Cea mai mare parte din acestea se folosesc in realizarea SDV-urilor. Numai din aceste recuperări se realizează, in secțiile intreprinderii, 265 de tipo- dimensiuni de piese. Care înseamnă, se înțelege, sute de tone de oțeluri aliate și metale neferoase recuperate și valorificate.în cele două mari întreprinderi la care ne-am referit s-a dobîndit o bună experiență în recuperarea și revalorificarea materialelor refolosibile, care merită a fi cunoscută și generalizată. în primul rînd in cadrul județului, unde există un număr mare de unități consumatoare de metal — întreprinderile metalurgică, mecanică de armături și pompe. Fabrica de Aparate de Măsură și Control din Drobeta- Turnu Severin. Șantierul Naval din Orșova și Uzina de Piese de Schimb pentru Agregate Energetice Gura Văii — care pot și trebuie să valorifice superior această resursă deosebit de valoroasă.
Vircjiliu TATARU 
corespondentul „Scînteii"

Modernizarea în zootehnie, 
primul pas spre producții superioareDacă anul trecut cantitatea de lapte livrată la fondul de stat de către cooperativele agricole de producție din județul Galati a fost mai mare cu 29 la sută fată de cea din anul 1987. în primul trimestru al acestui an același indicator marchează o creștere cu 23 la sută, față de aceeași perioadă a anului trecut. Un salt spectaculos s-a Înregistrat in ce privește natalitatea la bovine, in timp ce pierderile prin mortalități au scăzut cu 75 la sută, față de același an. Am început cu aceste realizări pentru a sublinia, din capul locului, că ele sint de fapt efectul unei acțiuni de amploare care și-a propus șă îmbunătățească radical sistemul de producere a fufajelor. dar mai ales condițiile de cazare și îngrijire a animalelor. Acțiunea a fost impusă mai ales de starea precară în care se aflau marea majoritate a adăposturilor pentru animale, de condițiile de viată neco- respunzătoare, ceea ce ducea. în mod firesc, la producții foarte mici de lapte, la mortalități ridicate.— Adevărul este că în ultimii trei ani. in cooperativele agricole din județ au fost modernizate numeroase adăposturi pentru animale — ne spunea tovarășul Răzvan Anghe- iuță, director adjunct al direcției a- gripole. Se poate aprecia că în acest răstimp s-a realizat tot atît cit în ceilalți 15 ani anteriori. Astfel, au fost modernizate 180 grajduri pentru bovine, 43 maternități pentru vaci, 318 padocuri, 28 silozuri de suprafață. 44 finare. 18 filtre sanitare, 20 saivane pentru oi. ș.a. Acțiunea este avansată îndeosebi în unitățile agricole cooperatiste din consiliile agroindustriale Ivești, Corod, Pechea și Nicorești, iar în cooperativele agricole din consiliile a- groindustriale Foltești, Tulucești și Schela s-au modernizat, de asemenea, un număr important de adăposturi. Modernizările au fost realizate eu sprijinul unor unități economice și de construcții din județul nostru. Proiectele de modernizare le-a executat grupa de proiectare specializată a întreprinderii de Execuție și Exploatare a Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare Galați.Așa cum remarca interlocutorul nostru, prin această vastă acțiune. în zootehpigujpdetului s-a urmărit realizarea CtwVa obiectivei confort corespunzător pentru animale, u- șurarea. activității fizice a îngrijitorilor și sporirea productivității muncii, scoaterea unor activități de sub subiectivismul îngrijitorului. Astfel, în noile adăposturi se asigură adăpători cu nivel constant, se evacuează mecanic dejecțiile, furajele se distribuie în amestecuri unice, se extinde mulsul mecanic etc. Actualele ferme prevăd fluxuri distincte : de furajare, de colectare a laptelui, de evacuare a dejecțiilor, fluxuri care nu se intersectează, ceea ce asigură igiena alimentației și e- vită orice formă de impurificare a laptelui. Tipul modernizat de adăpost asigură animalelor condiții naturale de creștere, stabulație liberă.
Eficiența se asigură cînd se înțelege 
că rolul hotăritor revine oamenilorAni în șir. Cooperativa Agricolă de Producție Săcădate. din cadrul Consiliului Agroindustrial Avrig, era marcata de jenanta poziție de a se situa pe cel din urmă loc în clasamentul unităților agricole din județ. atît din punct de vedere al producțiilor agricole.’ cit șt al rezultatelor economice. Dezideratul unei activități eficiente părea aici irealizabil, atit pentru conducerile ce se succedau cu repeziciune, cît și pentru membrii' cooperatori. Cauzele stării de (apt menționate.nu puteau fi puse însă pe seama condițiilor naturale mai' vitrege decît în unitățile învecinate. Dimpotrivă, pe malul drept al Oltului pămîntul are un grad de fertilitate mai ridicat. Cu toate acestea. in anul 1985 bilanțul contabil înregistra un deficit important. Am luat acest ari de referință pentru că. începînd cu următorul, situația unității avea să cunoască un reviriment spectaculos. în acel an. la conducerea unității a fost numit loan Dinu, un localnic, om. ordonat, cu spirit organizatoric deosebit de practic si cu o pricepere înaltă a gospodăririi avuției cooperativei. .'Schițat în cîteva linii generale, tabloul pe care l-a găsit atunci arăta astfel : culturi slabe, îmburuienate, datorită și monoculturii practicate chiar patru ani la rind. Fermele de vaci și de oi erau constituite, din- tr-un amestec de rase slab productive. în timp ce livada de pomi era a.nimănui. Angajamentul președintelui rostit atunci că, in cițiva ani, va rentabiliza unitatea a stirnit zîmbe- te de neîncredere chiar la conducerea consiliului agroindustrial.Pornind de la potențialul real., al resurselor existente aici, primul o- biectiv stabilit prin programul de redresare l-a constituit punerea la punct a zootehniei și asigurarea bazei furajere. Cea dintîi măsură : pășunea din imediata vecinătate a . localității a fost trecută drept fîneață. iar animalele mutate mai departe, la Glimboaca. pe o pășune mare, de bună calitate, dar părăsită din comoditate. Un prim bilanț : după trei luni de zile, de pe fîneata cu o compoziție floristică foarte bună s-au obținut 600 tone fin. Pe alte 50 hectare s-a semănat în cultură ascunsă trifoi. Fapt este că In 1986 a fost primul an in care unitatea nu mai cumpăra furaje, iar de atunci și-a creat anual disponibilități pentru vînzare. Prin lucrările executate pe pășune, în doi ani de zile cantitatea de masă- verde la hectar s-a dublat.în paralel, a început selecția-animalelor. La ferma de ovine s-a mers pe - înlocuirea diferiților metiși cu - oi 

furajare atit in adăpost, cit și la padoc. în maternități sint prevăzute boxe pentru păstrarea și menținerea vițelului alături de vacă pentru perioada colostrală. boxe in care vițeii sint feriți de noire prin amenajarea unor paturi de scînduri ridicate de la sol.Evident, numai modernizarea adăposturilor nu putea asigura creșterile de producție menționate. Concomitent, s-a întărit preocuparea unităților agricole cooperatiste pentru asigurarea furajelor. în 1983, fată de anul precedent, pe ansamblul județului s-a strîns cu 30 la sută mai mult fin. au fost adunate integral grosierele. Furajele se administrează numai preparate. în afară de tocare și saramurare, se practică drojduirea furajelor, care sporește valoarea nutritivă a acestora cu 20 la sută. în toate zonele irigate au fost amenajate in jurul
în unități agricole 
din județul Galați

fermelor pășuni cultivate (în anul 1989, suprafața acestora a crescut cu 1 100 hectare), astfel asigurîn- du-se menținerea pe pășune a bovinelor cit mai mult timp din an. cu influente favorabile asupra stării de sănătate a animalelor, a indicilor de natalitate și producției de lapte.Revirimentul pe care il subliniam la începutul acestor rinduri își găsește o materializare concretă la nivelul oricărei unități care a beneficiat de modernizări în zootehnie. Vom evidenția aici, mai ales, cooperativele din Liești. Bucesti. Fru- mușița. Bălășești. Grivița. Slobozia- Conachi și Braniștea.Să ne referim la început la acțiunile ce s-au întreprins in fermele zootehnice ale cooperativelor din Consiliul Agroindustrial Corod. La C.A.P. Matca, președintele acesteia, inginerul Nicolae Oprea, ne conduce în sectorul zootehnic, explicind : Precum vedeți,- ferma nr. 9 eWe practic modernizată în întregime. Avem aici șapte -adăposturi moderne : o maternitate, patru jp-ajduri•' *fientru văci ’ch Tâjfte și dottS pentru ' tineret. De asemenea, la ferma nr. 10 s-au modernizat două adăposturi : o maternitate și un grajd pentru tineret. Care sînt efectele acestei acțiuni ? Primul este acela că au crescut efectivele, de la 1 322 capete bovine la 31 martie 1988 la 1 582 capete bovine la 31 martie 1989. în același timp, condițiile bune de Îngrijire și de hrănire au avut ca rezultat dublarea producției totale de lapte in primul trimestru al acestui an, față de aceeași perioadă a anului trecut".în cooperativa agricolă vecină. Corod. urmărim același obiectiv : s-a răsfrint in producție acțiunea de modernizare a adăposturilor. Aici s-au executat un grajd pentru tine

din rasa țurcană, acestea acomodîn- du-se foarte bine condițiilor specifice zonei. Ca urmare a unui proces bine dirijat, în trei ani de zile numărul oilor a crescut cu 1 000 capete. astfel că in acest an efectivul va ajunge la 5 000. Fapt este că ferma de ovine a. devenit model în județ, cooperativa agricolă ocupînd anul trecut locul I pe județ la producția de lină. Pe baza selecției realizate, unitatea livrează acum 200 berbecuți pentru reproducție, ceea ce in plan financiar se reflectă într-un spor de preț de citeva ori mai mare față de perioada în care livrarea mieilor se făcea la îngrășătorie.Președintele cooperativei agricole recunoaște că a făcut o pasiune din creșterea oilor, dar pasiunea sa
La Cooperativa Agricolă 
Sacadate, județul Sibiu

s-a extins și Ia creșterea vacilor. Și aici, prin selecția realizată, se va ajunge ca în anul viitor întregul efectiv să fie compus numai din animale din rasa „Bălțată Românească". Concomitent cu selecția și asigurarea bazei furajere au fost modernizate grajdurile, care au asigurată apa. evacuarea mecanică a dejecțiilor ; au fost amenajate maternități pentru viței. Dar cel mai mult s-a acționat pentru stabilizarea forței de muncă în zootehnie și angajarea de oameni cu dragoste față de animale.Nici cîmpul nu arăta maî bine în urmă cu patru ani. îngrășămintele se degradau risipite peste tot. Ordinea s-a impus și aici : s-a început cu fertilizarea, apoi cu rotația mai bună a culturilor. Iar în cadrul asolamentelor s-au creat parcele mari pentru a ușura executarea lucrărilor mecanice. S-au desființat drumurile de prisos (existau cazuri cînd pe o parcelă de 5 hectare se în- tretăiau patru drumuri). Pentru cultură s-au ales soiurile cele mai potrivite zonei : griul „Fundulea-29“, de exemplu, a fost înlocuit cu „Transilvania" ; au fost generalizați hibrizii de porumb din grupa 200. ceea ce a dus la triplarea producției de porumb. Drept rezultat, cooperativa agricolă s-a situat -anul trecut pe locui: I la producția de grîu pe consiliu agroindustrial. locul I pe județ la producția de sfeclă de zahăr (56 100 kg la hectar), locul III pe județ la producția de orz. Fapt este că în patru ani de zile s-a dublat produc

ret în anul 1986 și o maternitate în 1987 ; în curs de modernizare se află incă o maternitate și un grajd pentru vaci și urmează să intre în modernizare alte trei grajduri pentru vaci și două pentru tineret. însă cu toate că acțiunea se află abia în curs de realizare, efectele ei se observă deja. Astfel, după cum ne spunea președintele cooperativei agricole, inginerul Ion Gavrilă. producția de lapte a ajuns anul trecut la 5 173 hectolitri. fată de 2 184 hl. cit s-au realizat în anul 1987. Pe trimestrul I 1989, față de un plan de 600 hectolitri, s-au livrat la fondul de stat 870 hectolitri de lapte. Și aici, ca și în cooperativa agricolă vecină, - a sporit grija pentru asigurarea mai bună cu furaje, stocurile in ianuarie acest an fată de ianuarie 1987 fiind de,opt ori mai mari la fînuri și de peste trei ori mai ridicate la suculente.Aprecieri asemănătoare pot fi făcute și în legătură cu sectorul zootehnic al Cooperativei Agricole Dră- gușeni. De fapt, raidul efectuat in unitățile agricole din Consiliul A- groindustrial Corod atestă creșterea ordinii și disciplinei la nivelul tuturor formațiilor, sporirea pasiunii, a răspunderii specialiștilor, cooperatorilor pentru asigurarea unei activități corespunzătoare în fiecare fermă, la nivelul fiecărui grajd. Se pune un accent deosebit pe organizarea temeinică a lucrului, pe urmărirea riguroasă a executării programului de grajd — activitatea fiind controlată îndeaproape nu numai aici, ci în toate comunele județului, de către activiști de partid și de stat.După cum ne-au spus specialiștii și cooperatorii din unitățile care au făcut obiectul investigației de față, cît și cadrele de conducere de Ia direcția generală pentru agricultură, întreaga acțiune de modernizare a adăposturilor pentru animale a fost condusă, controlată, urmărită, atît la fața locului, cit și prin comandamente operative săptăminale, de secretariatul comitetului județean de partid. Acest mod de lucru este obligatoriu și in acest an. cind vfllr ■ rhtra • ‘ Tn rpădeșnizare încă 75 grajduri pentru bovine. 6 maternități. 81 padocuri. 8 bucătării fura- r '-3H șWțvsție pțpțftru oi. acțiajiea urmărind să se încheie în anul 1990.în final, vom maî evidenția un aspect. Nu toate unitățile agricole cooperatiste au fost convinse, de la început, de necesitatea modernizării adăposturilor pentru animale. Nu vom analiza acum de ce n-au dorit initial aceasta. Un fapt este însă cert : In județ, bazele viitoarei producții zootehnice se pun cu tot mal multă temeinicie, a.cționîndu-se pe toate planurile posibile pentru creșterea producției acestui sector la nivelul posibilităților, al exigentelor actuale.
Florea CEAUȘESCU 
Dan PLAEȘU corespondentul „Scînteii*

ția globală a unității. Bilanțul contabil al anului 1988 s-a incheiat. cu un beneficiu important, deși condițiile. climatice nu au fost tocmai prielnice.Ce demonstrează experiența acestei unități ? Că organizarea, dublată de competență, poate asigura rentabilitatea oricărei unități agricole. Iar saltul înregistrat de această cooperativă agricolă — și exemple similare sint mai multe în județ — e un argument ce demonstrează posibilitățile mari de progres ale unităților agricole.Desigur, saltul n-a fost nici ușor și nici simplu. Simplă a fost doar ecuația prin care conducerea unității a urmărit să realizeze eficiența, pornind de la cerința ca orice leu investit să se regăsească într-un spor de venit adus unității. De altfel, o evidență contabilă strictă a cheltuielilor pe fiecare produs in parte ilustrează tocmai modificarea raportului dintre costul de producție și prețul de vînzare. în favoarea acestuia din urmă, ceea ce se concretizează într-o dinamică a eficientei. în acest scop, in unitate fiecare cheltuială este motivată. argumentată și validată doar de eficientă.Desigur, în cooperativa agricolă din Săcădate mai există multe lucruri de făcut pentru sporirea eficienței economice, pentru ridicarea nivelului activității unității în ansamblu, în acest sens, conducerea unității și-a stabilit obiective și măsuri concrete, atit pentru anul in curs, cît și pentru perspectivă. Și aceasta, int.ru- cît gradul de eficientă. atins nu e considerat decît o temelie pentru o eficiență sporită în viitor.Se cuvine aici să facem precizarea că. in conformitate cu sarcinile stabilite de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. la ședința Comitetului Politic Executiv a) C.C. al P.C.R. din 7 aprilie. Comitetul Județean Sibiu al P.C.R.. Împreună cu direcția județeană agricolă. cu Uniunea Cooperativelor Agricole de Producție si filiala Băncii Agricole, au efectuat în fiecare unitate agricolă si în fiecare consiliu agroindustrial analize amănunțite privind modul de întărire a acestora din punct de vedere organizatoric și economico-finan- ciar. Cu acest prilej au fost formulate propuneri și măsuri concrete, au fost identificate modalități noi de folosire cu eficiență maximă a fondului i funciar, a bazei tehnico-mate- riale. a sporirii producțiilor agricole vegetale și animaliere, a înfăptuirii neabătute a obiectivelor noii revoluții agrare.
Ion ONUC NEMEȘ
corespondentul „Scînteii*
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Răspunderile asociațiilor 
studenților comuniști în pregătirea

specialiștilor deIn contextul profundelor prefaceri structurale ce au ioe în societatea românească. tevățămtotui. știința și cultura au dobindit o însemnătate deosebită. Formarea omului nou. educarea comunistă a tinerei gene- rații din patria noastră, pregătirea sa multilaterală pentru muncă și viată constituie o componentă esențială a politicii Partidului Comunisț Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintare spre comunismExemplara viată și activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitorul genial al României contemporane. al devenirji noastre comuniste, care a înfruntat din fragedă tinerețe forțele ce se opuneau progresului și s-a aflat permanent acolo unde marea cauză a partidului și a poporului a impus-o, organizlpd și conducted masele dg tineri în marile bătălii ale ciasgj muncitoare pentru dreptate socială și națională, afir- mtedu-se ca un mare patriot, ca un comunist de excepție, care și.-a atras din primii ani .de activitate stima Si respectul tovarășilor de ideal, constituie și pentru tinăra generație universitară un strălucit model de muncă si viată, un izvor nesecat de învățăminte.Avind privilegiul ca Învățăminte! să beneficieze de îndruJnarea directă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. eminent om politic și savant de largă recunoaștere mterpațjonală, studențimea patriei noastre urmează exemplul luminos al omului de știință, pentru care nu există țel mai înalt decit aeelș de a sluji țara, de a-și închina •viata creației pașnice, promovării marilor idealuri de .colaborare si în*  țelegere intre popoare, sporirii patrimoniului de valori al patriei și umanității.

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Moștenirea — 18 ; (șala Amfi
teatru) : Torquato Tasso — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice*. Laura-Felicia Smă- 
răndescu — pian (Bach, Beethoven, 
Dinu LIpattl, Chopin, Liszt) — 17,30 : 
(Ateneul Român) ; concert simfonic. 
Dirijor : Răzvan Cernat. Solistă : Ay- 
scgul Sarica (Turcia) — 19
• opera Română (13 18 57) : Tosca 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Prin
țesa circului — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Neinsemnații — 18 : (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Dansatorul magic

• Teatrul Mic (14 70 81) : o femeie 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
Nord — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Goethe mi-a spus — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pre
șul — 18 ,
• Teatrul „Nottara” (59 31 03, sala
Magheru) : Karamazovil — 17,30 ;
(sala Studio) : Amintirile Sarel Bern
hardt — 18,30
9 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 58 78) : Savoy, Savoy 
— 18 ; (sala victoria, 50 58 65) : Varie
tăți pe portativ — 18
® Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română (13 13 00) : Spectacol extraor
dinar de cintece și dansiirl românești
• Teatrul „Ion Creangă” (50 38 55) : 
Romanțioșii — 18
• Teatrul „Tăndăricft” (11 12 04, sala 
Cosmonauțllor): Tigrișorul petre—11
• Circul București (10 41 93) ; Vedete
le circului din Varșovia — 19

O expresie elocventă a preocupării permanente a partidului și statului nostru pentru dezvoltarea invăfâmintului și științei o constituie faptul că in epoca istorică inaugurată de cel de-al IX.-Iea Congres al partidului. școala superioară ieșeană a beneficiat, ca întregul invățăminț românesc de altfel, de investiții fără precedent, care s-au concretizat te realizarea unei puternice baze materiale.Pornjnd de la înaltele comandamente ale etapei actuale, de la sarcinile tot mai mari ce revin științei și învățămintelui, organele și organizațiile de partid din Centrul Universitar Iași au stabilit ea obiective esențiale pentru activitatea asociațiilor studenților comuniști te rindul studenților educarea lor comunistă, revoluționară, formarea ea specialiști eu un înalt nivel de pregătire profe- sionpiă și politică, care să-și consacre întreaga energie și capacitate de muncă înfăptuirii neabătute a politicii interne și externe a partidului și .statului nostru, a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sub directa coordonare și îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, consiliile asociațiilor studenților comuniști din Centrul Universitar Iași au acționat și acționează pentru dezbaterea in toate colectivele studențești a documentelor de partid, pentru o implicare sporită a organelor și organizațiilor Asociației Studenților Comuniști (A-SC) in problemele de fond ale învățăminte- lui superior. în creșterea eficientei întregului proces inștructiv-educativ. pentru participarea activă, dinamică si de calitate a studenților in organizarea și desfășurarea practicii de specialitate, in cercetarea științifică, în întregul, proceș de integrare a in- yătămintelui superior cu cercetarea și n-oduețiș.Un rol important în mobilizarea studenților la o pregătire continuă și temeinică îl are întrecerea „Fiecare A-S.C. — colectiv de educare prin muncă și pentru muncă a studenților". ale cărei rezultate au fost analizate. după fiecare etapă, la torte nivelurile organizațiilor A.S.C.. d* “-tașindu-se importante concluzii atît

Căi mai largi pentru afirmarea 
creativității tehnico-științifice

pentru activul de asociație, cit și -pentru organizațiile de partid și factorii de invătâmînt. Au fost evidențiate cu prilejul acestor analize cauzele care determină rămîneri in urmă în plănui pregătirii profesionale Și al muncii politico-educative. fundamentindu-.se. in același timp, căile concrete de acțiune a asociațiilor studenților comuniști pentru eliminarea lipsurilor și îmbunătățirea activității.O prpocyparp permanentă s-a manifestat și în ce privește cuprinderea unui număr tpt mai mare de studenți la activitatea de cercetare științifică, pent.ru dezvoltarea gin- dirii și creativității științifice, pentru adîncirea și perfecționarea, inclusiv sub acest raport, a practicii productive, Se știe că activitatea desfășurată de studenți îp cadrul cercurilor Științifice te colectivele miște de .cercetare și proiectare constituie un factor important pentru aprofundarea cunoștințelor teoretice, în dezvoltarea interesului si pasiunii față de ceea ce este nou în știință, in deprinderea lor de a munci sistematic, independent și creativ. Tocmai de aceea perfecționările a- duse practicii productive a studenților vizează și preluarea de către aceștia și soluționarea unor probleme tehnico-economice dm Programul general de cercetare științifică al Consiliului județean pentru coordonarea și.. valorificarea cercetării științifice, al catedrelor de șpecia- " jilale sau al unităților economice.în atenția noastră stă permanent și problema angajării mai active a organelor și organizațiilor A.S.C. in acțiunea de pregătire multilaterală a viitorului specialist, in perfecțio- naraș conținutului întregii activități politico-educative, prin toate formele de pregătire instituite. In această perioadă, la toate nivelurile A.S.C., îp toate..colectivele de studenți a fost amplu dezbătută șj Însușită Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu din 28 noiembrie 1988. acțiune ce a exercitat o puternică inriurire asupra formării conștiinței politice a tinerei generații universitare. In întreaga activitate educativă ne propunem să realizăm acea at.it de necesară osmoză între știință și conștiință. Dispunem in acest sens de orientări clare și generoase, de un potențial uman —- tinăra generație universitară — din ce în c.e mai înzestrată profesional și politic. Ne străduim să facem, împreună cu A.S.C., din fiecare facultate o școală științifică pg -măsura celor mai inalte exigențe, o citadelă a viitorilor specialiști cu larg orizont cultural, căliți la flacăra spiritului revpkiționa.1- și patriotic,i^jrind în vedere complexitatea o- biectivelor etapei actuale, sarcinile specifice care revin învățămintului, cercetării științifice, educației...  inspiritul documentelor de partid, ;Se; impune ea A.S.C. să analizeze cu maximă răspundere o serie de fenomene negative care se mai întîlnesc în activitatea unor eolecțive studențești. Menținerea unui număr mare de restanțieri, îndeosebi în sesiunea de vară, procentul incă ridicat de studenți eu calificative modeste, ce arată un nivel mediocru de pregătire, soluționarea gțeoaie a unor probleme studențești, aplicarea inadecvată a regulamentelor universitare sint probleme ce preocupă activul nostru și pentru remedierea cărora depunem eforturi susținute, Deși cercetarea științifică studențească a înregistrat in Centrul Universitar Iași o evoluție pozitivă, se constată totuși tendința de a se structura această activitate doar pe programa de invățămint. ac- ționindu-se tecă timid jn ce privește antrenarea studenților la desfășurarea cercetării pe bază de contract, la soluționarea unor probleme cu un grad mai ridicat de complexitate. In acest sens, asociațiile .studenților comuniști trebuie să se angaieze mai hotărit, sub îndrumarea organizațiilor de partid, pentru ea problematica cercetării științifice să se regăsească mai pregnant
■ ■ B ■ ■ ■„Pictura și poezia constitute pentru mine mijlocul de a investiga lumea și, prin ele, de a mă cunoaște pe mine însumi. Din acest punct de vedere mă pot considera un artist realist convins eă realitatea nu poate fj alta decit cea înfățișată de mine”. Am desprins acesțe cuvinte din volumul semnat de maestrul Vasile Dobrian, unul din pionierii gravurii românești. „Gestul miinii și al gindului” se intitulează volumul care stringe intre eoperțile sale amintirile acestui artist a cărui activitate numără, de peste cinci decenii, deopotrivă, volume de versuri Și expoziții de grafică și pictură, distincții la prețioase manifestări naționale și internaționale. întrueit volumul va fi peste puțin timp la îndemina cititorilor, discuția cu maestrul Vasile Dobrian s-a înfiripat mai ales in jurul preocupărilor și ginduriior sale legate de grafică.— Este grafica un limbaj aj ideii ?— Abordind gravura ca mijloc de exprimare, mi-am dat seama eă genul implică o anumită luciditate, o exprimare substanțială a motivului, Avind la îndeminâ dpar albul hirtiei și negrul cernelii, care de fapt nici nu pot fi socotite culori, am înțeJeș Că ea nu poate și ntai nu trebuie să apeleze lâ temele picturale, ci la o lume interioară, te care orice obiect trebuie văzut ca un simbol șpu o interpretare simbolică — gravura fiind un pretext pentru poezie sap pentru idee, iar avantajul multiplicării un minunat prilej pentru răspindirea motivelor Sociale-Călăuzit de aceste considerente, am atacat o temă mai puțin bătătorita în plastica noastră tradițională : munca și destinul eelui ee muneește. Trăind in lumea muncitorească și făcind parte integrantă dte ea. eu- noscind Și lupta clasei muncitoare pentru dreptate socială, am căutat să mă fac eeoul acestei lumi, să militez pentru aspirațiile ei. în gravurile și poeziile scrise inainte de 23 August, strigătul de revoltă atingea ceva caracteristic epocii, pe cape vocabularul neoromantic a numit-q realitatea existențială. Am căutat să-mi exprim gindurile simplu. direct, fără ostentație, convins eă laeonjșmul in artă, departe de a sărăci conținutul de idei, il transmite mai direct și mai dinamic.în temele atlt de diverse pe care le-am abordat de la o expoziție ta

■ ■ ■ ■ ■■■■■■■șjfllta am Mutat să găsesc pentru fiecare temă limbajul adecvat, evitind baterea pasului pe ioc, repetarea. chiar in cazul unui succes. Căutările și-au avut rădăcinile in propria mea grădină, diferitele forme pe care le-am imaginat aflîn- du-și originea îndepărtată în costumele. cusăturile și țesăturile împodobite cu forme geometrice, de pe meleagurile mele natale.— La cea de-g 7-a ediție a festivalului „Cibiflium” a avut loc deschiderea, ca urmare a donației dumneavoastră, a primului muzeu sătesc de artă contemporană. Satul Rod. satul copilăriei dumneavoastră, a cunoscut sărbătoarea inaugurării colecției care vă poartă numele. Ce v-a îndemnat să o faceți ?
0 LUME A MUNCII ÎN OGLINZILE ARTEI

— în alte vremuri, in condițiile înapoierii eujturaie in care erau tinute satele, înființarea unui muzeu in mediul sătesc ar fi tinut de domeniul fanteziei, atît timp cit centrele urbane care se puteau mindri eu asemenea instituții puteau fi numărate pe degetele de ta o Singură mină.Datorită mutațiilor intervenite te anii socialismului, satul românesc dovedește capacitatea asimilării noului, ș artei și frumosului, sub aspectele cele mai expresive. Am citit acest lucru în semnificativa destăinuire consemnată în cartea de impresii a eplecției de consăteanul Vasijg Bogdan, care, parafrazind titlul unei lucrări, a scris j „Copacii nu vor părăsi pămtetul, cum nici pictorul nu și-a părăsit satul”.Plecat din sat -=» eonii fiind — eu sufletul doldora de viguri, am simtit nevoia stabilirii unei punți permanente intre conștiința mea și locurile imortalizate de ochii unui copil, și am crezut că nu pot concretiza mai cuprinzător această dragoste decit restituind locurilor și oamenilor din mijlocul cărora m-am ridicat culorile plaiurilor străbune, transfigurate după o îndelungată elaborare !n tablourile atimate pe pereții bătrinei case a obștii. M-am

mîineîn activitatea de pregătire profesională și politică a viitorilor specia, îiști. Așa după cum .se impune a se acționa cu perseverență pentru abordarea mai curajoasă a cercetării in- terdiscipljnare, pentru soluționarea unor teme prioritare ale județului sau ele programelor naționale.De asemenea, asociațiile studenților comuniști trebuie să-și intensifice preocupările în direcția perfecționării muncii politico-ideologice. de educație comunistă, renunțind cu desăvârșire la conceperea și realizarea unor acțiuni stereotipe șj fără aderență la studenți. acțiuni eu un conținut informațional scăzut sau inactual, fără forță dg convingere; să depășească modalitățile perimate, lineare, monotone de desfășurare a unor acțiuni, stimulînd și punted mai consecvent in valoare competența, profesionalismul, spiritul revoluționar ; cu alte cuvinte, să cultive calitatea șj în pregătirea poli- tico-ideolog.ică a viitorilor specialiști ai țării.Toate acestea presupun perfecționarea continuă a stilului și metodelor de muncă ale asociației studenților comuniști. Se mai constată că uneori sini concepute și se adoptă formal programe și planuri de activitate, că nu toate problemele studenților sînt cuprinse pe agenda organelor A.S.C., multe dintre ele ne- fiind măcar cunoscute, ceea ce îi determină pe .studenți să se adreseze altor organe deciț propriei organizații. Apoi nu întotdeauna re cunoaște! realitatea la nivelul anilor de studiu, activitatea de îndrumare Și control a organizațiilor subordonate realizîn- du-se. intr-o serie de cazuri, sporadic si formal. Tematica și conținutul adunărilor generale nu sint axate. în toate colectivele, pe problematica reală a pregătirii, iar participarea unor reprezentanți ai studenților * * în organele de conducere din facultăți și institute nu are întotdeauna con- șiștență șl nu se face cu competența cerută. Or. toate aceste neajunsuri impietează asupra prestigiului organizației studenților, redueîndu-i acesteia capacitatea de acțiune și forța mobilizatoare. Subliniez că toate aceste probleme figurează și trebuie șă figureze și pe agenda de lucru a organizațiilor de partid, organizații care îndrumă și răspund de buna desfășurare a muncii organizațiilor studenților, de intreaga activitate politico-edueatlvă din institutele d.e învățămînt superior din Iași.Iată de ce in fața organelor și organizațiilor A.S.C. din Centrul Universitar Iași stă sarcina conștientizării depline a înaltelor răspunderi ce le revin. îmbunătățirii și intensificării întregii lor activități, a desfășurării acesteia pe baza însușirii și aprofundării documentelor de partid și a legilor țării, a cunoașterii temeinice a realității din colectivele de studenți.Beneficiind astăzi de șansa existenței unor programe de dezvoltare econpmico-soci.ale ce vizează valorificarea plenară a disponibilităților specifice vîrstei tinere, de privilegiul de a trăi intr-o epocă istorică receptivă și deschisă spiritelor cutezătoare. muncij avînțate, cînd grija față de formarea și afirmarea tineretului este ridicată la rangul unei poliției naționale și copșțițuje o preocupare constantă a partidului nostru. g secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, asociațiile studenților comuniști, sub conducerea organelor de partid, acționează cu intreaga capacitate pentru realizarea unei noi calități în instrucție și educație, in întreaga tor .activitate, pentru formarea unor specialiști comnetenți care să promoveze cuceririle revoluției științifice și tehnice contemporane în acțiunea de înfăptuire a idealurilor comuniste ale poporului român.
Conf. univ. dr.
Vasile DIACONilȚAsecretar ol Comitetului de partid din Centrul Universitar tași

n E3 a b ■ ■ obucurat să cpnstat eă evenimentul a găsit un puternic ecou în sufletele celor care în ziua aeeea senină de ■vară au participat la inaugurarea colecției. In cuvintele )or a fost subliniată legătura spirituală a artistului cu satul de baștină, semnificația actului cultural.— Debutul dumneavoastră artistic a avut loc șub semnul graficii militante. Sînt bine cunoscute gravurile apărute în deceniul patru in publicații de stingă preeum „Veae nou”, „Manifest”, „Cuvjntul liber”, „Bluze albastre”. Există, mi șe pare, o continuitate in acest sens in întreaga dumneavoastră creație.— Intr-adevăr, unii critici au fost tentati să vadă în gravurile mele actuale o legătură eu gravurile militan

te din epoca debutului, ceea ce denote eă, oricum m»aș exprima, fondul sufletesc rămine același, fie eă este vorba de recrearea atmosferei unui șantier, de relațiile dintre om și mașină sau, cum s-a văzut mai tirziu, de abordarea unor forme geometrice cu ajutorul cărora am transcris plastic alfabetul latin, artistul întorcindu-se mereu la cuceririle sale.— Ati trăit memorabila zi de 23 August 1944. Ce a Însemnat ea pentru activitatea dumneavoastră ?în acele zile ardeam de nerăbdare Să mă întorc la București, șă colaborez la noile ziare și reviste, șă particip la noile transformări. Fiindcă acest lucru nu depindea de mine, am trimis ziarelor „Libertatea” și „România liberă” cîteva desene de actualitate, printre care „Frontul muncii”, „Armata subterană” și altele.Retras într-o cameră de Ia ultimul etaj al cazărmii, transformată ad-hoc in atelier, am conceput și realizat albumul de gravuri „Drumul unei vieți”, apărut, un an mai tirziu, in editura bucureșteană ..Orizont”. Despre conținutul ți semnificația planșelor albumului a vorbit în acea perioadă elogios Zaharia Staneu, semnatarul prefeței.

Lq țgrcui de electrotehnică al Liceului nr, 9 din Constanța
Receptivitate și prestigiuReproduc o ,,.Simplă" frazâ de dicționar : „Se preconizează, în general, asemenea relații profesor- eiev, incit ele să constituie, în esență, o comunicare intre două conștiințe permanent deschise una către cealaltă, o comunicare prin care educatorul reușește să se facă prezent te viața elevului în orice împrejurare, o comunicare marcată de efortul de înțelegere și asimilare a cunoștințelor, de dorința de a cuceri noi sfere ale cunoașterii umane, de dragostea educatorului pentru disciplina predată, de ridicarea a- cesteia din urmă la un grad de autonomie m.ai mare". Nu e deloc greu de văzut că termenul-pivot din rindurile de mai sus este comunicare, în raza lui de semnificații intrind pe riad captarea interesului, a afectivității, deschidere, mobilitate, subtilitatea de a ■ (te) Impune ca necesitate, ai nu ca obligație. Intervine aici o chestiune de principiu, desprinsă, dg asemenea, dte viziunea nouă asupra tehnologiei didactice: modul în care este privită, global, activitatea școlară. Aeesț resort psihologic se află în strinsă corelație eu randamentul influenței educative. „Legea Interesului”, de care vorbește insistent' pedagogia contemporană, e direct legată de „comunicarea între două conștiințe”, de dialogul (colaborarea) dintre două inteligente. Spre deosebire de școala tradițională — cum au numit specialiștii metodologia didactică ' învechită țcoala modernă ..faee' anei la activitatea reală, 1a munca spontană, bazată ne trebuința si Interesul personal”. Educația activă stimulează spiritul de inițiativă al . elevului, îi orientează ir» sensul dorit, ii cultivă dorința de a munci independent. dincolo de ora de curs, jde a se informa suplimentar, dună ce i-a oferit căile de acces la informație. Rezultă de aici o atenție sporită ce se cuvine acordată cultivării creativității. in sensul de dezvoltare a gindirii in

dependente și creatoare, de refuz al formalismului și stereotipiei. Practic, smt ați- tea feluri de a învinge rigiditatea, de la tehnica propriu-zisă a predări; la aprecierea cunoștințelor ! A ști să cultivi gind.frea creatoare este aspectul de mare finețe din munca unui profesor — și trebuie spus ftă nu întotdeauna cel investit cu calitatea de educator știe să Stimuleze inițiativa, cea care se poate manifesta sub forma unej idei personale, a unui gind propriu față de O experiență sau alfa trăite în școală, a unei nuanțe sau a unei în-
ATITUDINItrebări. Copiii au uneori intuiții surprinzătoare, enunță idei remarcabile. Printr-o intimpiare. citeam de curind teza de literatură a unui elev de liceu. Nu-j deconspir nici măcar șubîectul 5 era scrisă intr-un limbaj deosebit, vădea serioase leeturi, lecturi aprofundate și, la un moment dat, despre opera clasică in discuție era formulată o idee originală, care, pusă, să zicem, sub un condei critic Ilustru, ar fi făcut carieră. Rezultatul : o notă „neutră”, desigur o notă bună, dar nota a- cordată însușirii oneste, la un nivel comun, a cunoștintejor-. Ce și cum apreciase ‘ profesorul e mai greu de spus. Nici un semn nu lăsa să se întrevadă că dialogase un moment cu plăcuta surpriză pe care lucrarea i-o oferea. Era o evaluare de rutină fată de care îți trebuie mult diseernă- mînt ca să te noți detașa. Un discernă- mînt oricum superior vîrstei adolescentine, Sigur, nu e o nenorocire, s-ar zice; în timp insă. întîlnirea eu a- semeneâ comportamente poate înăbuși multe elanuri. Darii nu cumva are consecințe imediate. T,a o nrobă de examen, media mică deasupra unui scris foarte ordonat avusese, nu știu de ce, darul să-mi suscite curiozitatea. Citită. lucrarea dovedea că merită aproape

— Cum v-ați continuat activitatea după această dată ?— îndemnat de ziaristul și scriitorul Ion Pas, am început p susținută activitate la ziarul „Libertatea”, aflat sub conducerea sa, pu- blicind numeroase desene de actualitate, cu timpul extinzîndu-mi colaborările la aproape toate publicațiile. Revistele „Veac nou”, „Viata Sindicală”, „Democrația” „Viața literară” au fost însă publicațiile la care mi-am adus contribuția in ambele ipostaze ’ de poet si de grafician-Cu entuziasmul propriu vîrstei și momentelor pe care le trăiam, voiam Să nu rămînă nici un sector in care să nu activez. Participările la acțiunile organizețiilor obștești și 

politice mi-au daț posibilitatea să iau contact cu organizațiile muncitorești și prilejul d§ a organiza primele recitaluri de poezie și expoziții de artă plastică in întreprinderi. la a eăror reușită și-au dat concursul cuposeuți poeți, precum și pictorii Camil Reșșu, M. H. Maxy, Marius Bunescu, Lucian Grigorescu, D, Dimitriu-Nicolaide, Henri Daniel, Al. Istrati, Lucia Demetriade-Bălă- cescu etc.Datorită acestor manifestări, am eunoseut mai bine setea de eultură manifestată de oamenii muncii și mai ales dorința de a se manifesta la rîndul lor pe tărimul artei. Pentru a răspunde acestei dorințe, am acționat pentru crearea primului cere muncitoresc de artă, unde tineri și virstnici puteau să-și pună in valoare aptitudinile artistice. Ocupînd în întregime ultimul etaj al unei clădiri, aflată pe locui actualului hotel „Intercontinental”, mi-am instalat într-una din încăperi atelierul meu, desfiintînd In felul acesta bariera dintre eatedră și bancă. Datorită relațiilor de prietenie statornicite între profesor și elevi, am reușit să cunosc aspirațiile și mai ales greutățile prin care treceau unii membri ai cercului.

Foto : Sandu Cristian

nota maximă, răspunzând exigențelor o- bie.ctive ale unei probe de verificare pentru clasa respectivă : cunoașterea s> valorificarea corespunzătoare a conținutului unui text literar. înscriere te cerința formulată, exprimare logică, nuanțată, corectitudine ortografică etc. Un amănunt in cerneală roșie atrăgea insă numaidecit atenția : un imens semn de întrebare . însoțea sublinierea nervoasă a titlului unei opere literare consacrate, scrisă de un bine cunoscut autor contemporan, titlu enumerat, printre altele, in introducere, Elevul „greșise” grav știin.du-1,.. Cum să califici asemenea situație? Chiar dacă sint accidentale, astfel de fapte au serioase implicații, nu numai in plan moral, O deziluzie creată în acest chip poate infringe mai mult d.ecit o dorință, dezorientează, ea să nu spun că, în alt plan, modi- ficînd cursul școlar al respectivului tinăr, îi poate deturna aspirațiile, ii poate modifica destinul.Cu atît mai responsabilă devine deci 0- bligația •— profesională și morală ™ a »- ducătorului de a intui și cultiva germenii spiritului creator, de a nu uniformiza și reduce relieful uman variat cu care lucrează. învățămînt general nu e sinonim, cu , tevățămînț unifpfmț.Tratarea diferențiată' a elevilor nu se oprește la încercarea de a-i aduce la un nivel 0- mogen pe cei rămași in urmă, ci si la a găsi soluțiile dialogului cu vîrfurile. La a ști să conduci timida. la încenut, îndrăzneală științifică a elevului sure rigoarea cercetătorului de mai tîr- ziu. Dar pentru aceasta trebuie să accepți tu însuti, ea profesor, că un elev poate avea la un moment dat o idee la care nu te-al gindit, că anreciind-o in consecință stimulezi mai mult deeit dorința de cunoaștere. Că prestigiul tău în fata elevilor, probitatea profesională nu au astfel decit de ciș- tigat-
Costln TUCJJILA

Cit de importantă este documentarea pentru un grafician și cum se îmbină ea cu firești și necesare căutări stilistice ?™ O primă etapă a muncii de documentare o constituie familiarizarea cu peisajul in care oamenii muncesc și trăiesc. încerc apoi să mă apropii de ei, să fiu alături de activitatea lor cotidiană, Nu uit nici o clipă că personajele mele sînt oameni care muncesc, citesc, iubesc, se bucură sau se întristează. Și astfel, intre pictor și modelele sale se stabilesc relații de prietenie care uneori rezistă timpului.întors, de exemplu, din campania de lucru de Ia Baia Mare, unde am căutat să descopăr nu numai realitatea obiectivă cu concretul și sem

nificațiile ei, ci îi reflexele acestei realități inedite în modul de viață al oamenilor, beneficiari ai ei, doream să găsesc și forma in care să îmbrac materialul adus. Iar forma de expresie preconizată era legată de inventarea altor mijloace tehnice. Experiențele cehoslovacului Pavel Sukdolak, de îmbinare a tehnicii lemnului cu aceea a metalului, mi-au dat mult de gindit, dar și mai mult mă obseda tehnica lacurilor chinezești, cu strălucirea lor sidefată, obținută prin aplicarea culorilor pe fonduri închise, opace. Dacă Pavel Sukdolak folosea lemnul pentru contur și metalul pentru culoare, rezolvarea conturului in cazul folosirii unei singure plăci imi punea multe semne de întrebare. Folosind procedeul de gravare a metalului am ajuns să folosesc o singură placă pe care săpam doar conturul imaginii. Inversînd tehnica imprimării metalului, obțineam conturul formelor datorită fondurilor închise peste care aplicam culorile. înlocuind tonurile transparente cu tonurile compacte și folosind in locul cernelu- rilor tipografice culorile de ulei, noile gravuri se deosebeau de cele anterioare prin armonia discretă a culorilor.Procedeul la care am ajuns după

Intr-un articol apărut Ia mijlocul anului trecut („De ce sint lr> scădere «cotele» activității educative"), consemnam. printre altele, faptul că în orașul Calafat Festivalul national „Cîntarea României” era privit unilateral. Mai exact spus, acțiunile de creație tehnico-științifică, bunăoară, fie că erau „omise” din preocupările factorilor. învestiți cu atribuții in a- ceastă direcție — trecindu-se răspunderile de la comitetul orășenesc de cultură către organizațiile sindicale și invers —. fie că. atunci cînd. totuși, se organizau, aceste manifestări a- ve.iu un caracter întîmplător. un conținut insuficient sub raportul puterii de stimulare Si mobilizare te scopul îndeplinirii programelor și planurilor de cercetare științifică, al dezvoltării tehnologice, al organizării și modernizării producției, pentru creșterea contribuției activității de creație, te general, la realizarea tuturor indicatorilor de olan în profil teritorial. Revenim ce urmele constatări - lor de atunci si ce aflăm ? Se poate a- precia că. în ansamblul său. activitatea politico-ideologic,4 și cui» tural-artistieă. de creație. în general, a cunoscut o înviorare sub raport cantitativ, dar și calitativ. Mărturie in acest sens eete și faptul că. pe baza indicațiilor și spriiinu-lui efectiv ale Consiliului Județean al Educației Politice și Culturii Socialiste, ultimele ediții au cunoscut manifestări de amploare, cu participare interjudețeană, manifestări cu tradiție in acest oraș. In fleetest timp, a crescut și numărul formațiilor participante ta actuala ediție a festivalului, s-a intensificat viața cultural-artistică a orașului. Desigur. pu șe poate spune că nu se resimte un oarecare suflu nou și în ceea ce privește activitatea de creație tehnico-științifică. Acest domeniu era privit, practic, cu detașare, ca o chestiune colaterală, minoră, ea și cînd creația tehnico-științifică nu ar face „corp comun” cu manifestările de ansamblu înmănuncheate în amplul festival al muncii si creației. Ce S-a intimplat între timp ? „Pe ici pe colo s-a schimbat ceva, dar nu in punctele esențiale” — apreciază chiar unul dintre tinerii specialiști, președinte al comisiei inginerilor și tehnicienilor dintr-o întreprindere din Calafat- Afirmația sa este în spiritul realității. Și iată de ce. Este adevărat că, așa cum ne spunea tovarășa Mariana Neată, președintele Consiliului Orășenesc al Educației Politice și Culturii Socialiste, factorii educaționali de la nivelul orașului și specialiștii învestiți cu răspunderi în domeniul creației tehnico-științifice de masă din întreprinderi au fost în schimb de experiență la reprezentative unități industriale craiovene și că. de acum, se poate vorbi de existenta și la nivelul. întreprinderilor din Calafat a unor programe privind creația teh- nico-științifică. De asemenea, s-au i; stabflit'.fc baga mior fișe-cadru. eps-j ponsabilități concrete in domeniul creației specialiștilor din aceste întreprinderi. însă organizarea acestei activități era un prim pas. El s-a făcut, dar nu și aL doilea :■ activitatea practică, concretă de mobilizare a resurselor. în cadrul programelor și formelor organizate, pentru obținerea efectelor, a rezultatelor. Ața cum de altfel s-a relevat și cu prilejul unei recente analize la Comitetul Orășenesc de Cultură și Educație Socialistă, în Calafat —oraș unde in ultimii ani a avut Ioc o adevărată explozie industrială și „infuzie” de specialiști tineri dornici de afirmare — din cele aproape 500 cadre tehnico-inginerești. doar 283 au preluat spre rezolvare 170 teme de cercetare si creație. Puternicul potential de specialiști este atras sporadic. ocazional, la organizarea unor manifestări cu caracter tehnico-știin- țific mai semnificative : sesiuni de comunicări științifice, simpozioane și mese rotunde pe teme de organizare și modernizare a producției, de educație economico-științifică. dezbateri, expoziții de amploare care să înmă-
multe experiențe a fost preluat de jnulți colegi, obținind, prin aplicarea unei singure tente de culoare pe fondul Închis, desene de mare subtilitate.Aflat te pragul unei noi expoziții, mai importantă pentru mine decit toate pe care le deschisesem pină atunci, prin aceea că marca împlinirea a trei decenii de activitate, e- venimentul presupunea o riguroasă selecție a materialului ce urma să fie expus. Cele 29 de lucrări din catalogul expoziției deschise in 1964 1a galeria din bd. Magheru înfățișau aspecte industriale ca „Peisajul zilelor noastre”. „Macarale în port”, „Turbina roșie”, „Viața portului”, „Barajul de la Bitca Doamnei", peisaje urbane ca : „Blocuri și prefabricate", „Urbanistică de * altădată”, sau impresii din ultimele călătorii ca „Varșoviana”, „Țărmul Balticei la Sopot”, „Vedere din Bratislava”. „Salutări din Fraga” etc. Ceea ce însă cred aducea un plus de atractivitate era limbajul tehnic, care nu a scăpat celor ce au recenzat expoziția.— La 17 Ianuarie 1937 deschideati o expoziție care cuprindea gravurile apărute in paginile diverselor publicații. Ce amintiri vă leagă de aeeste începuturi ?— Anunțată de presa democrată, expoziția avea să fie intîmpinață, din cauza tematicii sociale pe care o abordam, cu răceală din partea unui public obișnuit al artei intimiste destinate decorului de interior, Primul vizitator mi-a produs și prima decepție. După o defilare de promenadă prin fața lucrărilor, făcind o mutră acră, mi-a spus : „Cu asemenea lucrări vrei să cucerești dumneata sentimentele noastre estetice ?“. „Departe de mine acest lucru, i-am răspuns, ceea ce mă interesează deocamdată în artă este să redau existența tragică a umili- tilor și exploataților, și nu șă produc satisfacții de ordin pur estetic”.Martor la această scenă, maestrul Tudor Arghezi m-a liniștit snunin- du-mi : „Important în artă este ca ceea ce faci să-ți placă mai intii ție. Dacă iți place tie. mai tirziu va plăcea și altora”. Cuvinte de neuitat, de la care nu m-am abătut niciodată, pe drumul lung al activității mele.

Marina PREUTU 

nuncheze realizări, soluții ingenioase de ta întreprinderile orașului ș.a. Așa cum ne-am convins, aici, la Calafat. există atît oameni pasionați de tehnică, cît și unele realizări in acest domeniu, cu deosebire la marile întreprinderi- Multi specialiști, printre care inginerii Iulian Simu. Vasile Adelică. Dumitru Gugilă. Ilie Virgil și Cristian Păun, tai manifestau insă regretul fată de lipsa unor manifestări cu caracter unitar, cuprinzătoare, de informare și documentare, de etalare a noului din unitățile pe care le reprezintă, dar și de implementare, aici la Calafat, a noutăților pe plan național și international prin invitarea unor specialiști, universitari de la facultățile tehnice craiovene. A- eeastă activitate ..subțirică” în domeniul discutat se pare că se datorează ți in continuare eludării sau mai bine-zis unui anumit „transfer" al răspunderilor în această direcție. Un argument : în august anul trecut, ta putte timp după apariția articolului te „Șcteteta", biroul executiv al Comitetului Județean de Cultură și Educație Socialistă a analizat „Raportul privind activitatea desfășurată de Comitetul de Cultură și Educație Socialistă aj orașului Calafat pentru educarea patriotică, lehnico-știintifieă și estetică a oamenilor muncii”. Lucru lăudabil. Precum lăudabil este și faptul că pe marginea acestui raport au participat la dezbateri multi vorbitori- Paradoxal insă, nici unul nu a făcut nici măcar „tangențial” referiri Ia activitatea de creație tehnico- științifică de masă, aspect criticat în raportul prezentat. Ne-am pus și am pus întrebarea : de ce ? Ni s-a dat să Înțelegem că de acest aspect se ocupă sindicatele. Or. în eadrul analizei de care aminteam nimeni, nici măcar reprezentantul Consiliului Județean a! Sindicatelor, nu a participat la dezbateri, Ne-am interesat la comisiile de profil ale Consiliului Județean al Sindicatelor despre activitatea de creație tehnico-științifică de masă desfășurată la Calafat. N-am putut găsi decit aprecierea că la ediția a VI-a a Festivalului orașul Calafat a fost prezent doar ta faza județeană, cu două obiective de 1a întreprinderea „Textila”, că acum există peste tot comisii ale inginerilor și tehnicienilor, cercuri ale calității, comisii de creație tehnico-ști- intifică Și că această activitate trebuie coordonată, cum ni s-a spus, de Consiliul Orășenesc de Educație Politică și Cultură Socialistă, de Comitetul de Cultură al orașului, și să nu fie lăsată numai pe seama sindicatelor... In loc de orice concluzie ta cele constatate, punem o întrebare, al cărui răspuns îl așteptămdacă organizațiile sindicale și cele culturale arată mereu unele către celelalte. activitatea practică, de stimu- și valorificare susținută a creației tehnico-științifice te grija cui rămîne ?
Nicolae BABALAU corespondentul „Scînteii"

cinema
• Maria și Mirabela in Tranzistoria: 
jCAlA (11 03 72) - 9; 11; 13; 13; 17; 
19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
(7; 19, FLAMURA (35 77 12) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
a» Martori dispăruți : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• De ce are vulpea coadă ; ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
U Franțois Villon : PATRIA (11 86 25)
- 9,30; 14; 18, EXCELRIOR (65 49 45)
— 9; 13; 17,, MELODIA (11 13 49) — 
10,30; 14,30; 18
» Rămășagul : MELODIA (11 13 49) — 
8,45
• Vacanta cea mare : floreasca 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Inima piratului — 15; 17; 19, Loletc 
șl BoleK in lumea basmului — 9; 11; 
13 1 DOINA (16 3538)
O Ultima noapte a Șeherezadei : 
ORIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 
17 ; 19
*> Moștenire cu bucluc : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 18
• Unde este un „pofelet” 7 : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Zece negri mititei: UNION (13 49 04)
— 9; 12; 15; 18
• lacob I POPULAR (35 15 17) — 15; 
17; 10
• Oricare fată iubește un băiat : 
LIRA (3J 71 711 — 9; 11; 13; 13; 17; 19
• Tigrul cenușiu î DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 18
• Iubire statornică : VOLGA (79 71 26)
- 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Monte carlo : STUDIO (59 53 15) — 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,15
• Prețul unei vieți ; VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 18
• Misiune specială : MIORIȚA 
,(14 27 14) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16; 
17,45; 19,30

teatre

pent.ru
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REPOR TAJE • NOTE • INFORMA ȚII
Prezentarea de condoleanțe Ia Ambasada R.P.D. Coreene

bacău: Panoramic județean
pe banda de a întreprin- Utilaj Chimic a ieșit cea de linie pentru hirtiei in țara

tehno- fabri - de ziar întresi- noas- apgrți- de spe- iar

■ locuri de parcare, preajma acestuia ; fost amenajate locuri de agrement.• Specialiști de _ Combinatul grășâminte
în auSi• De montaj derii de Borzesti a doua logică carearealizată me in tră. Proiectul ne institutului Brăila, componente de specia»cialitate utilajele au fost realizate muncitorii și liștii unității din Bor- zesi'i. Referindu-se la caracteristicile ei tehnice. inginerul Constantin Uzum, directorul întreprinderii, a- precia că este o linie de mare complexitate și tehnică ridicată, cu o funcționalitate simplă și performanțe la nivel mondial. De notat că aceasta a fost realizată cu un consum de metal mat mic eu 15 la sută față de prevederile proiectului. Noua linie tehnologică va fi livrată beneficiarului — Fabrica de Hîrtle și Celuloză Prundu Bir- găului — oină lâ sfir- șitul acestei luni.• în zona centrală a orașului Comănești au fost date in folosință noi blocuri de locuit care însumează aproape 300 de apartamente. La parterul acestora au fost amenajate spații comerciale. Tot în zona centrală s-a înălțat un modern ristic cu cazare și unități de alimentație ] în cursul acestui an vor fi construite la Comănești alte aproape 400 de apartamente si diferite alte n- biective sociale și tdi- litar-gospodărești . de mare interes pentru localnici.• ..Cerdac" — est» numele celui mai nou si modern comolex turistic Înălțat in pitoreasca stațiune bal- neo-climaterică Slănic- Moldova. Situat pil valea Stanicului, chiar la intrarea în stațiune. acest punct de atracție dispune de spații de cazare, precum si de unități de alimentație publică.

Tot in i s-abotei țu- spații depublică.

Ia de în- Chimice Bacău au conceput și realizat o nouă tehnologie de topire a sulfului, mult mai eficientă decit cea folosită pînă acum. înlocuind utilajele de topire subterane cu altele terestre, mai simple, dar mai economicoase, ei au reușit să ușureze considerabil munca personalului de întreținere și exploatare și să diminueze consumul de energie electrică aproape Ia jumătate. Se asigură in același timp continuitatea in funcționarea utilajelor, prin reducerea timpului de revizie de la o lună cit dura pînă acum, numai patru ore.• La Spitalul Județean Bacău a fost pus în funcțiune, pentru prima dată, un nucleu de dializă extra- renală. mai exact un rinichi artificial de concepție ultramodernă și de dimensiuni mult mai reduse decit cele folosite in alte unități din țară. A- ceasta este „opera" unui colectiv de medici de la secția anestezie și terapie intensivă condus de dr. Constantin Asmaran- dei, ajutat de specialiști din diferite unități economice locale, împreună cu laserul de la secția oftalmologie și noile metode de resuscitare cardiacă. folosite la secția de specialitate, rinichiul artificial face parte din premierele medicale care au avut loc în ultima vreme la Bacău.9 Pentru a veni în ajutorul celor care, studiază in cadrul in- vățămintului agrozootehnic de masă, întreprinderea cinematografică județeană a difuzat în unitățile a- grieole 85 de filme in aoroabe 200 de eonii, îu tematică diversă : cultura cerealelor, legumicultura. zooteh-

la

aia, mecanizarea, protecția plantelor etc. In același scop, secția , de propagandă a comitetului județean de partid a realizat și difuzat un mare număr de diafilme și diapozitive, cu aspecte din munca și experiența unităților fruntașe in obținerea de recolte mari. Toate acestea au fost vizionate ca material didactic do peste 120 000 cooperatori, mecanizatori, lucrători ai ogoarelor.• în bazinul carbonifer al Văii Trotușu- lui au fost date in exploatare. înainte de termen, primele două abataje din planul de producție pe acest an. Formațiile de lucru din sectoarele Asău și Vermești, conduse de Liviu Hrenaru și Petre Pandelaș, scot ahum in plus la su-1 prafăță zilnic cite 100 tone de cărbune brun, cu o putere calorifică superioară. Alt abataj de mare productivitate din sectorul Lapoș-Sud se află in stadiu final de pregătire și va fi dat cu- rind in exploatare.• Transportul în comun in municipiile Bacău și Gh. Gheor- ghiu-Dej s-a îmbunătățit prin sporirea numărului de autobuze de mare capacitate, noi și modernizate. Numai pe traseele care leagă centrele o- rașelor respective cu zonele industriale au fost puse in circulație încă 13 autobuze noi. A crescut, de asemenea. numărul traseelor, precum și cel al mijloacelor care transportă copiii la grădinițe. La cererea unor colective de oameni ai muncii circulă. după program, și turse speciale. Acțiunea de modernizare și îmbunătățire a transportului in comun continuă și în celelalte orașe si centre muncitorești de pe văile Bistriței și Tro- tușului.
Gheorqhe BALTA

I

MARAMUREȘ : Acțiuni 
de înfrumusețare 

și bună gospodărireIn fiecare primăvară, așezările Maramureșului stau sub semnul ordinii și curățeniei. Pentru înfrumusețarea si buna gospodărire a municipiului Baia Mare și a celorlalte orașe si comune maramureșene, se desfășoară ample acțiuni edilitare. coordonate nemijlocit de consiliile populare, de deputat! si președinții asociațiilor de locatari. Edili și cetățeni și-au sporit preocupările în această primăvară pentru înfrumusețarea localităților. Pe lingă acțiunile propriu-zise. la care participă oameni ai muncii din unități economice, elev! si pionieri. prin munca patriotică a cetățenilor si a unităților de profil, in municipiul-reședință de județ s-au efectuat reparații de străzi. s-au revopsit gărdu’etele de protecție, s-au confecționat borduri mari si mici, iar in sere si solarii s-au produs peste o jumătate de milion răsaduri pentru plantat in acest sezon. în zona centrală a muncipiu- lui Baia Mare, pe o suprafață de 6 hectare, s-au amenajat aleile parcului, s-au plantat arbori. Asemenea acțiuni se desfășoară in cartierele Sâ.sar. Bogdan Vodă. Va- sile Alecsandri, din Baia Mare, precum si in municipiile, orașele și comunele din Maramureș. (Gheorghe Pârja).
MUREȘ : Importante 
sporuri de producție 

peste planPuternic angajați în întrecerea socialistă ce se desfășoară pentru a îhtîmpina cu rezultate cit mai bune ziua de 1 Mai, chimiștii. elec- troniștii, constructorii de mașini și lucrătorii din celelalte ramuri ale industriei județului Mureș obțin importante sporuri de producție. Astfel, prin aplicarea unor valoroase inițiative muncitorești și transpunerea operativă în viață a măsurilor de organizare și modernizare a producției, ei au realizat, in perioada care a trecut din acest an. in plus față de sarcinile de plan, un volum de oroducțle-marfă industrială în valoare de peste 209 milioane lei. Acest spor de producție se regăsește. între altele, in livrarea pe adresa beneficiarilor a unor echipamente si apara'ură electrotehnică in valoare de 40.1 milioane lei. aproape 12 000 tone îngrășăminte chimice eu fosfor și potasiu. 3 400 tone amoniac de sinteză. 2 300 mc Prefabricate din beton armat. 356 000 cărămizi si blocuri ceramice, mobilier și altele. De remarcat că aceste sporuri de producție au fost realizate, in cea mai mare parte, pe seama creșterii productivității muncii, care in acest an a înregistrat în industria mureseană un spor, față de olan, de 1 573 lei pe flecare lucrător. (Gheorghe Giurgiu).

în legătură cu încetarea din viată a ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Democrate Coreene in tara noastră. Zo Iănk Guk. la Ambasada R.P.D. Coreene din București a avut Ioc, miercuri, prezentarea de condoleanțe Si depunerea unor coroane de flori.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România au exprimat condoleanțe însărcinatului cu afaceri ad-interim al R.P.D. Coreene Ia București. Zu Iăn Cian, si membrilor familiei defunctului. tovarășii Ion Dincă. membru si Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-ministru al guvernului. Nicolae Mihai, adjunct de sef. de secție la C.C. al P.C.R., Olimpia Solomonescu. adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.Din partea conducătorului partidu-

lui si statului nostru a fost depusă o coroană de flori.Au mai fost depuse coroane de flori din partea secției Relații Externe a C.C. a) P.C.R. și Ministerului Afacerilor Externe.După ce s-a păstrat un moment de reculegere la catafalcul celui dispărut. s-a semnat in cartea de condoleanțe.Au exprimat, de asemenea, .condoleanțe. reprezentanți ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internationale. C.C. al U.T.C.. Consiliului Central al U.G.S.R.. Asociației de Prietenie Romăno-Coreene.
★Au depus, de asemenea, coroane de flori si au exprimat condoleanțe șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alti membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

BlRLAD : O nouă capacitate de producțieîntreprinderea de Rulmenți din municipiul Birlad, ale cărei produse sînt apreciate pentru calitatea lor pe toate meridianele lumii, cunoaște un amplu proces de dezvoltare și modernizare. Aici a fost finalizată și a intrat in funcțiune o nouă capacitate pentru fabricarea rulmenților. ..Realizată prin autodotare. ne spunea inginerul Dan Ciobanu. șeful serviciului investiții. si dispunind de linii automate de forjare concepu

te și materializate de colectivul fabricii noastre de mașini-unelte speciale, care furnizează asemenea utilaje și celor mai tinere întreprinderi similare din țară, noua capacitate creează posibilitatea sporirii volumului producției de bijuterii de oțel atît de solicitate pe piața internă și la export. Este un nou succes productiv pe care rulmentiștii bîrlădeni îl dedica zilei de 1 Mal". (Petru Neeula).

(Urmare din pag. I) FAPTE EXEMPLARE
luna— Cum se anunță aprilie ?— Mai bună decit mele luni ale anului. Au inceput să se vadă roadele modernizării unor instalații. Producția a cut sensibil. Locul bi.nte il constituie presa de extruziune. un utilaj de o complexitate tehnică deosebită, care nu s-a mai executat niciodată in țară. Realizarea ei constituie un veritabil examen pentru noi toți —* proiectant!. producători, montori. beneficiari. Trebuie să o finalizăm intr-un termen foarte scurt. Așa ne-am angajat în fata secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. și ne vom respecta angajamentul. Sintem conștienta că. prin punerea în funcțiune a acestui utilaj deosebit de complex, producția de țevi va spori simțitor. Știm că economia, sectoarele sale prioritare —- e*  nergetica. industria petrolului, petrochimia si chimia — au nevoie de cantități sporite de țevi de buna calitate. Iar noi putem a- sigura aceste cantităti numai cu ajutorul acestei prese.Odihnă nu cunosc . nici constructorii bucureșteni.

la magi.<-Metroului Progresul.pri-
cres- fier- acum Este

Fie că lucrează trala a IlI-a a la C.E.T.șantierele de locuințe sau pe vastele șantiere noilor construcții social- culturale. care vor conferi Capitalei un nou chip. Constructorii bucuresteni intimpină apropiata sărbătoare a celor ce muncesc cu realizări de prestigiu. O Statistică a muncii depuse de aceștia in perioada care a trecut din acest an arată astfel : s-a realizat un volum de con- strucții-montaj de peste 3 miliarde lei. au fost puse in funcțiune importante magazine complexe numeroase Totodată, s-au gisvrala de Brâncoveanu. pompare a apei intre străzile F. rescu și rentari. Lista notabile ar putea nua. Ceea reținem este uriașul efort al oamenilor schelelor, al zidarilor betoniștt. dulgherilor care, intr-un răstimp scurt', au reușit să ..taie" artere noi. cu o arhitectură modernă. Practic.. să schimbe din temelii chinul capitalei României socialiste. Nu vom da exemple de constructori fruntași.

paale

obiective sociale, comerciale și agro’ndustria’e. apartamente, efectuat, mi- țermoficare stațiile de :i potabile Petre Isni- Rahovei — Fe- rezultatelor ,_____ conti-ce trebuie să
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ACTUALITATEA SPORTIVA

In meci amical la fotbal, 
ieri la Varșovia 

POLONIA - ROMANIA 
2-1La Varșovia s-a disputat miercuri meciul internațional amical de fotbal dintre selecționatele României și Poloniei. Partida s-a incheiat cu scorul de 2—1 (1—0) in favoarea gazdelor. Golul echipe*  române a fost marcat de Sabău (min. 56). iar punctele formației poloneze au fost înscrise de Urban (min. 10) " ~ rasiewicz (min. 58).• La Magdeburg. în meci preliminariile Campionatului dial de fotbal (grupa a 3-a europeană), selecționata Turciei a Întrecut cu scorul de 2—0 (1—0) echipa R.D. Germane. 9 în cadrul lucrărilor Comitetului Executiv ăl Uniunii Eu-

DE MUNCĂ

și Ta-pentru mon

pentru că i-am nedreptăți pe foarte mulți. Fruntași sint cu toții — și oei cei lucrează in Piața Victoriei sau pe Vodă, și strada Știrbei cei ce sfredelescpămintul croind magistralele metroului. fruntașisint și cei ce construiesc portul G’ina.în aceste zile am fost martorii unui eveniment deosebit : in turnătoria ..23 August'*  am asistat la realizarea, pentru prima dată in țară, a unui produs de foarte mare complexitate cu o configurație sferică și care, pînă aciim. se importa. Autorii : doimuncitori „de elită". cum ii numește șeful Secției. Cristache Velicu și Gheor- ghe Costache.— Cum ați făcut ?— Simplu, din aproape în aproape. Ne-am chinuit. J mai ales la formare. Sin- tem mulțumiți că ne-am făcut datoria.Datoria și-o fac in aceste zile tș>ti oamenii muncii din Capitală. Și cei ce lucrează la vetrele încinse ale cuptoarelor, la planșetă, la strung sau pe șantiere. în această perioadă premergătoare marii sărbători de la 1 Mai. zi in care sărbătorim 50 de ani de la marea demonstrație patriotică, antifascistă si antirăzboinică de Ia 1 Mai 1939. in organizarea și des-

fâsurarea căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu au avut un rol determinant, și, totodată, Împlinirea a 100 de ani de la declararea zilei de 1 Mai ca zi a solidarității internaționale a celor ce muncesc, in toate unitățile industriale ale Capitalei se desfășoară o efervescentă activitate creatoare și productivă. Rezultate deosebite au obținut in aceste zile constructorii de pompe de la Aversa, care, prin re- folosirea pe scară largă a metalului, șl in special a fontei și neferoaselor, au realizat suplimentar mari cantități de pompe. Vești bune primim și de la chi- miștii de la Combinatul de Articole Tehnice din Cauciuc Jilava, unde, prin realizarea unor prese de vulcanizat și a unui irn- pregnator pentru cablu din fire de sticlă, s-a obtinut un spor de producție de 2.6 milioane lei in condițiile in care cheltuielile materiale au fost reduse cu un milion lei. Și încă o știre de ultimă oră. Hotă- riți să răspundă prezent la chemarea partidului, a țării, numeroși elevi din mal multe licee din Capitală au îmbrăcat, salopeta albastră cu ecusonul de brigadier, constituind ..Brigada București*',  cane lu

crează. cind veți citi aceste rinduri, pe un mare șantier național al tineretului.Cu fiecare zi care ne a- propie de 1 Mai. in cronica amplă a întrecerii socialiste. colectivele de oameni ai muncii din Capitală înscriu noi și remarcabile fapte de muncă, importante succese in producție. Dovada cea mai grăitoare : ritmurile mari de producție înregistrate pe toate marile platforme industriale ale Capitalei — Berceni, Militari, Dudești, Pipera. Și întrecerea continuă. Este și firesc să .fie . așa, pentru că oamenii muncii din J Capitală și-au propus ca in cinstea zilei de 1 Mai să realizeze o producție suplimentară în valoare de 990 milioane lei — concretizată in locomotive diesel-electrice. țevi din oțel carbon ' si aliate, utilaje tehno’or’ce, pompe, motoare electrice, aparataj electric de joasă tensiune, oroduse de mecanică fină si optică, ma- sini-unelte, mobilă șl alte’ e.Faptele exemplare de muncă, de zi cu zi. Constituie cea mai solidă garanție că oamenii muncii din capitala României socialiste iși vor respecta angajamentul asumat.
Gheorghe IONIȚA

ropene de Fotbal (U.E.F.A.). desfășurate "in localitatea portugheză Palmela. din apropiere de Lisabona, s-a hotărit readmiterea echipelor engleze de club in cupele europene, incepind cu ediția 1990—1991. S-a precizat, de asemenea, că această măsură este condițională de acceptarea formală a guvernului britanic, care să se angajeze. împreună cu federația engleză, să ia toate măsurile pentru eradicarea violentei de pe stadioanele insulare. Totodată, suspendarea pe încă trei ani. de la intrarea in vigoare a readmiterii. a formației F.C. Liverpool rămine in vigoare. • Disputat la Graz. meciul international amical de fotbal dintre formațiile Austriei și Cehoslovaciei s-a incheiat cu victoria fotbaliștilor cehoslovaci cu scorul de 2—1 (0—0).NATAȚIE. tn ultima zi a concursului international de sărituri in apă de la Guandzhou (R.P. Chineză), sportivul chinez Xiong Ni a terminal învingător în proba de platformă, cu 654.17 puncte, fiind urmat de coechipierul său Tone Hui — 635.16 puncte și Anatoli Jvașkin (U.R.S.S.) — 560,73 puncte.ȘAH. în turneul de șah pentru „Cupa mondială*',  de la Barcelona, după 10 runde conduce marele maestru iugoslav Liubojevici. eu 7 puncte. Urmat de Short (Anglia) 6.5 puncte etc. Rezultate din runda a 10-a : Iusupov — Short 0—1 : Riblibojevici remiză; Seirawan — Hjar- tarson 1—0 : Spasski — Sal'ov remiză : Nogueiras — Vaganiano 0—1 : Ulescas — Beliavski remiză. Partida Kasparov —.Speelman a fost nată.MOTOCICLISM. Pe circuitul Phillip Island s-au desfășurat cerile ..Marelui premiu**  al Australiei. Drobă contind pentru Campionatul mondial de motociclism viteză, în cea mai disputată cursă, la clasa 500 cmc. victoria a revenit australianului Wayne Gardner (..Honda*'),  care a realizat o medie orară de 165.936 km. La clasa 250 cmc. pe primul loc s-a situat spaniolul Sito Pons (..Honda'*).

Liu-
a'mide la intre-

DE LA ASOCIAȚIA 
GENERALĂ A VÎNĂTORILOR 
Șl PESCARILOR SPORTIVIAsociația Generală a Vînătorilor și Pescarilor Sportivi informează membrii săi că, in perioada 14 aprilie — 12 iunie a.c.. se interzice pescuitul industrial si sportiv al oricăror specii de Dește, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice din apele coli- nare. de ses si in Delta Dunării. In apele ce constituie frontieră de stat pescuitul este oprit in perioada 14 aprilie — 13 mai. inclusiv.(Agerpres)

(Urmare din pa«. I)tuialâ și consum material care nu răspund unei funcții concrete, utile in exploatarea produsului. Experiența pozitivă a multor unități de proiectare relevă eficiența acestei metode și se impune ca ea să fie utilizată fără excepție atît la proiectarea produselor noi, cit și la r'e- proiectâri și modernizări.Execuția produselor constituie de fapt momentul in care se efectuează transformările succesive ale materialelor pină la prqdusul finit, prin aplicarea unei diversități de procese tehnologice. Este dovedit că in funcție de tehnologia aplicată se poate utiliza mai mult sau mai puțin material în scopul realizării unuia și aceluiași produs. Pe plan mondial, se apreciază că aproximativ 35 la sută din economiile ce se pot obține la fabricarea unui produs sint realizabile prin alegerea corectă a procedurilor tehnologice, rolul hotă- ritor. cu o pondere de 63 ta sulă din economia posibilă, revenind fazei de concepție, de proiectare. Așadar. perfecționarea tehnologiilor constituie o direcție de acțiune de maximă importanță tn condițiile volumului limitat de resurse materiale de care dispunem și a faptului că. așa cum se cunoaște, și in prezent se fac eforturi deosebite atît pentru importul unei mari părți din materiile prime prelucrate In țară, cit si pentru extragerea mineralelor utile din minereuri mai sărace. Cu at.it mai mult, in această situație se dovedește necesar a se renunța in toate ramurile, in toate întreprinderile la produsele supradimensionate, executate in unele cazuri după proiecte și tehnologii elaborate de 10—15 ani. Și nu sint puține situațiile în care produsul finit incorporează mai puțin de jumătate din cantitatea de materie primă intro

dusă in procesul de fabricație, iar o serie de produse metalurgice și chimice de bază sint realizate cu mari consumuri energetice, care depășesc uneori sensibil realizările obținute la nivel internațional.Scoaterea de metale laminate din oțelul brut nu se realizează la nivelul prevederilor de plan și din a- ceastă cauză sute de mii de tone de metal merg la retopire, se recirculă in fazele primare de prelucrare, in loc să ajungă a fi incorporate. în produse prelucrate, in mașini, utilaje și instalații., Sint in funcțiune in-

pinde, așa Cum a arătat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, buna desfășurare a activității economice. Reducerea consumurilor nu poate fi desprinsă de noțiunea de inaltă calitate și fiabilitate a produselor. De fapt, calitatea superioară a produsului influențează consumurile prin două componente principale : durata de folosință si cheltuielile de întreținere si reparații. Calculele in acest domeniu sint frapant de simple : un produs a cărui durată de folosință sporește de două ori reduce practic la .lumâ

narea ne seama aparaturii de control. care insă, lipsită de supravegherea specialistului, poate duce uneori la avarii grave.în conceptul de calitate-fiabilitate trebuie inclusă și categoria interțan- jabilității reperelor și subansamble- lor la un număr cit mai mare de produse. „Diversificarea" prost înțeleasă. prin crearea de numeroase variante ale urnii produs, care nu diferă fundamental intre ele. dar in schimb nu permit folosirea aceluiași reper de la un tip la altul, conduce de fapt la costuri ridicate de intre-
Rentabilitate superioară în fiecare unitate economicăstalații mari, îndeosebi in chimie, metalurgie, construcția de mașini, care generează cantități mari de e- nergie termică ce nu se recuperează și prin a căror valorificare se pot reduce substanțial normele de consum sub nivelul actual. Iată de ce. pe drept cuvînt, conducerea partidului Insistă permanent, pune un accent deosebit pe necesitatea înfăptuirii hotărite a programelor de organizare științifică și de modernizare a producției, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Trebuie trecut de inda’ă. cu fermitate. la aplicarea măsurilor concrete stabilite pe flecare domeniu, cu o- cazia recentelor analize pe care conducerea partidului le-a efectuat cu o serie de ministere, pe problemele reducerii consumurilor. înlocuirii materialelor deficitare, creșterii randamentelor de utilizare și a gradului de valorificare a materiilor prime. materialelor, combustibililor și energiei.Pentru dezvoltarea economiei naționale. pentru export, realizarea de produse la cel mal înalt nivel calitativ și tehnic reprezintă o cerință vitală, pentru că de aceasta de-

tate consumurile materiale necesare pentru fabricația lui, raportate desigur la efectul util obținut pe in- treaga durată de utilizare. Pe de altă parte, in totalul coștului unui produs pc întreaga durată de folosință. cheltuielile de întreținere și reparații pot reprezenta, in medie, 30—35 la sută din costurile inițiale.Iată de ce, o atenție deosebită este necesar a fi acordată. încă de la proiectarea produsului, costurilor de întreținere si de reparații, in sensul de a reduce la minimum consumul de piese de schimb si. mai ales, de a concepe astfel produsul incit să se poată înlocui ușor numai reperele do uzură, si nu un intreg subansamblu. Sint din păcate, prea cunoscute situațiile in care întreprinderile sint nevoite să înlocuiască o cutie de viteze in locul unui singur pinion, sau o baterie de acumulator in locul elementului defect.Tot atit de importantă este asigurarea unei exploatări și supravegheri corespunzătoare a mașinilor și instalațiilor întrucit multe defecte se produc datorită faptului că s-au neglijat tocmai aceste elemente esențiale, lăsindu-se toată funcțio-

ținere. Ia prelungirea nejustificată a duratei reparațiilor, la stocuri mari de piese de schimb. Iată de ce respectarea cu strictețe a tipizării, res- tringerea in continuare spre limitele minime optime a gamei de produse, subansambluri și repere tipizate constituie una din căile principale de reducere a consumurilor materiale și energetice.Conceptul de reducere a consumurilor materiale include in mod nemijlocit și acțiunea de reciclare, dc recuperare, refoiosire și valorificare a materialelor și pieselor. în mod dialectic, sub acest aspect noțiunea de reciclare include acțiuni in două sensuri : pe de o parte, la fabricarea produsului nou să se utilizeze in proporție optimă materialele re*  folosibile, iar, pe de altă parte, produsul să fie astfel conceput incit să permită recuperarea și refolosirea in proporție maximă și cu cheltuieli minime a materialelor și pieselor componente. Este bine cunoscut că materialele refolosibile sint de 3—10 ori mai ieftine decit materia primă nouă, că dispunem1 de ele în țară, iar din punct de vedere energetic ele consumă foarte puțin compara

tiv cu resursele primare, deoarece se reintercalează intr-o fază avansată a ciclului de fabricație, elimi- nindu-se un șir lung de prelucrări din fazele primare ale producției.Ceea ce, de asemenea, nu esțe întotdeauna respectat la proiectarea produselor este obligația de a gindi concomitent și faza de „descompunere" a acestuia, de dezmembrare și sortare a componentelor după scoaterea din uz, astfel incit să se evite, prin structuri mixte inseparabile, amestecarea, chiar poluarea unui material cu altul, făcindu-le greu revalorificabile, iar in unele cazuri chiar de nefolosit.Așa cum sublinia secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, materialele, subansamblurile și piesele refolosi- bile au o pondere importantă in asigurarea bazei tehnico-niateriale și trebuie asigurată creșterea, chiar peste prevederile planului, a recuperării și refolosirii tuturor acestor resurse, o dată cu elaborarea de tehnologii corespunzătoare pentru folosirea lor cu eficiență maximă.Dezvoltarea in continuare, in ritm susținut a economiei naționale este strins legată de înfăptuirea exemplară a sarcinilor stabilite cu privire la asigurarea bazei tehnico- materiale. la reducerea consumurilor și valorificarea superioară a tuturor resurselor de care dispunem. Potențialul creator al clasei muncitoare, al corpului tehnlc-inglneresc este Inepuizabil, de fapt, cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. nu există, in nici un domeniu, nici o problemă care să nu poată fi soluționată. este necesar să se acționeze, la toate eșaloanele in spirit revoluționar. cu îndrăzneală, pentru cunoașterea și aplicarea continuă a tot ceea ce este nou. pentru descoperiri mereu mai importante în toate domeniile de activitate.
Inq. Mircea PÂRJOL

Din țările socialiste
R.D. GERMANA :

Microelectronica în procesul 
modernizării economieiîn prezent, tn R. D. Germană, microelectronica este folosită nu numai in ramurile hotăritoare ale economiei naționale, ci pătrunde si in domeniul științei, educației și al sănătății — scrie revista „Ein- heit". Nivelul la care s-a ajuns și succesele dobindite demonstrează că H.D.G. este capabilă să folosească cu succes dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție. Creșterea productivității muncii, care este hotărîtoare in confruntarea economică dintre cele două sisteme sociale — in special cu ajutorul circuitelor, al integrării la cel mai înalt nivel al tehnicii — se va intensifica. obținindu-se în același timp o economisire de materiale și o reducere a cheltuielilor. De aceea, progresele obținute în acest domeniu constituie premisa de bază a transpunerii in viață a strategiei economice a P.S.U.G.. în vederea realizării cu succes a politicii e- conomice și sociale. Prin utilizarea microelectronicii, toți factorii intensificării devin eficienți la un nivel mai ridicat. Avantajele microelectronicii și necesitatea utilizării acestora in întreaga economie națională sint evidențiate de următorii factori : pe o suprafață, de o jumătate de centimetuu pătrat se realizează 2.2 milioane de funcții - de tranzistori. inmagazi- nind 35 de pagini bătute Ia mașină. Un singur circuit integrat poate înlocui zeci de mii de tranzis- toare. diode, condensatoare, rezistențe. precum și mulți metri pă- trați de plăci conductoare, ceea ce vine in sprijinul economisirii de. materiale. Circuitul integrat cintă- rește mai puțin de 2 grame. A- ceste circuite cu o înaltă integrare vor fi utilizate mai ales la cal

culatoarele de mare randament. De exemplu, cu ajutorul dispozitivului de memorie de un megabit, capacitatea de memorare a calculatorului de 32 biți de la combinatul „Bobotron" crește de șapte ori, volumul calculatorului micșorin- du-se cu o treime.Tehnica bazată pe circuitele de inaltă integrare este, la rindul său, un accelerator considerabil pentru proiectarea altor generatoare de circuite. Dacă in condițiile tradiționale de muncă pentru proiectarea unui dispozitiv de memorie de 1 megabit este nevoie de 2 300 de specialiști, cu ajutorul calculatorului de 32 biți problema poate fi rezolvată cu 130 de lucrători.în cadrul cercetării și elaborării proiectelor circuitelor de inaltă integrare, munca impecabilă contribuie la creșterea eficienței economice. deoarece astfel se elimină așa-numite]e iterații. repetările in cadrul procesului de proiectare. Aceasta inseamnă cheltuieli mai scăzute ale timpului dc calcul, ale preparării și măsurării. economlsindu-se capacități de dezvoltare costisitoare. Fiecare iterație eliminată inseamnă un ciș- tig de timp de o jumătate de an.O dală cu introducerea microelectronicii in dortieniul construcției de unelte și mașini, in intrea- ga industrie, precum și in alte domenii ale vieții sociale, această nouă tehnică cern o permanentă perfecționare. Modul in care seva reuși asigurarea pe viitor a progresului economiei naționale a R.D.G. depinde nemijlocit de capacitatea de a forma cadre ■ de înaltă specializare in domeniul tehnico-științific — scrie ..Ein- heit".
R.P. CHINEZA :

Extinderea puternică a rețelei căilor de comunicații, in ' vederea creării condițiilor pentru dezvoltarea economică generală a țării, se înscrie ca unul din obiectivele majore ale actualului plan cincinal al R. P. Chineze. In construcție se află mii de kilometri de șosele și căi ferate. Nu de mult a fost încheiată dublarea liniei ferate Hengyang —

Guangzhou care face parte din principala arteră de transport dintre Beijing și sudul țării. în lungime de 2 300 de km. Fotografia înfățișează o porțiune din această lucrare de însemnătate deosebită pentru economie și care, pe o distanță de 50 km. in provincia Guangdong, a necesitat construirea a 16 tunele șl a 35 de poduri.
R.P. BULGARIA :.

Pe traiectoria progresului tehnico-științificColectivul de Ia Uzina de Transformatoare din Sofia a înțeles dc mult timp necesitatea introducerii rapide in producție a progresului tehnico-științific — scrie revista bulgară „Ikonomiceski Jivot". S-a investit multă pasiune in c— laborarea transformatoarelor de 2 500 kilovolți-amperi și pină la 180 megavolți-amperi. precum și in cea de transformatoare de măsură de 35 pină la 145 kilovolți. In nenumărate rinduri. uzina a primit i titlul de fruntașă in întrecerea socialistă in ramura construcțiilor de mașini electrice și in cadrul intreprinderilor din capitală. Acest fapt a constituit un stimulent pentru lucrători in perfecționarea activității pe linia progresului z tehnico-științific — arată revista’.Tn uzină a fost introdusă și o linia tehnologică automatizată de croire a metalului. în acest mod a scăzut greutatea transformatoarelor puternice, s-au îmbunătățit calitatea și parametrii acestora, a crescut productivitatea muncii. A mai fost construită o secție de sudură a metalului in mediu de bioxid de carbon. Prin această metodă a sporit productivitatea muncii.Cu toate acestea — relevă revista — colectivul uzinei nu se mulțumește cu succesele realizat» si caută posibilități și rezerve noi in vederea păstrării și sporirii nivelului producției. în acest scop a fost elaborat un program concret pentru perioada 1988—1992. in care se prevede înnoirea generală a capacităților de producție. In prezent se introduc in exploatare tipuri noi de mașini cu dirijare

programată, care să înlocuiască mașinile de tăiat metal universale, învechite fizic și moral. în felul acesta, calitatea producției va fi mai constantă și va spori rezistența produselor, concomitent cu scăderea numărului lucrătorilor.De asemenea, se prevede folosirea unor utilaje pentru înlesnirea muncii manuale la operațiile de montare și altele. Se are in vedere introducerea tehnologiei noi pentru uscare prin metoda termo-va- cuum a transformatoarelor puternice cu parafină termogenă. Prin introducerea acestei metode, ciclul de uscare a transformatoarelor se va reduce de cinci ori, iar energia cheltuită de trei ori. Totodată, va crește calitatea uscării. Pe lingă aceasta, prin introducerea acestei tehnologii noi vor fi create posibilități pentru producerea de transformatoare de 250 megavolți-am- peri și de tensiune pină la 400 kilovolți care acum se importă. După anul 1990 va fi construită o nouă secție pentru turnarea metalelor neferoase și a maselor plastice pe baza introducerii tehnologiei de virf.în pofida rolului uriaș al tehnicii și tehnologiilor, — se menționează in articol — omul rămine factorul principal, hotărltor al progresului. De aceea, lucrătorii sint foarte constienți că revoluția teh- nico-științifică nu pcate fi înfăptuită dacă aceasta nu este un scop al tuturor, al intregului colectiv. Fiecare caută să-și găsească locul în marea luptă, care nu este deloc ușoară, pentru introducerea rapidă a noului, a progresului — scrie revista.
vremea

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 13 aprilie, ora 20 — IG aprilie, ora 
20. Tn țară : Vremea va fi in general 
caldă, cu cerut variabil, mai mult no- 
ros. Se vor semnala precipitații sub 
formă de ploaie, pe alocuri, in cea mai 
mare parte a țării, incepind din sud- 
vest. ponderea lor fiind mai mare in 
sud-vest. Vîntul va sufla slab pină la

moderat, cu unele intensificări trecă
toare in primele zile in sudul și estul 
tării din sector predominant estic. 
Temperatura aerului va marca o scăde
re ușoară. Minimele vor fi cuprinse, in 
general, intre 2 și 10 grade, iar maxi
mele' intre 14 și 24 de grade, mai scă
zute in regiunile estice. In București : 
Vremea va fl în general caldă, cu cerul 
variabil, mai mult noros. Condiții de 
ploaie slabă, tn partea a doua a inter
valului. Vintul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila intre 2 și 5 grade, iar cele maxi
me intre 18 și 23 de grade.

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :în ultima perioadă, participanții au obținut mari satisfacții jucind la una dintre cele mai îndrăgite formule de joc. anume LOTO 2, care, după cum se știe, oferă avantaje deosebit de mari, inclusiv posibilitatea de a se obține ciștiguri și eu numai 2 numere. O astfel de ocazie se oferă participanților și duminică, 16 aprilie, cind se orga

nizează o nouă TRAGERE LOTO 2, ultima din această lună. Reamintim că participind la această tragere, cu bilete avind taxă unică (numai 10 lei), există posibilitatea de a se cîștiga autoturisme și importante sume de bani, de valori fixe și variabile. De reținut că ultima zi pentru procurarea biletelor este simbătă, 15 aprilie I



Schimb de mesaje 
intre tovarășul Nicolae Ceausescu 

si tovarășul Erich HoneckerBERLIN 12 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise tovarășului Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, un cordial mesaj de prietenie, urări de sănătate și fericire, de noi succese pentru poporul Republicii Democrate Germane in făurirea societății socialiste dezvoltate.Mulțumind, tovarășul Erich Honecker a rugat să se transmită to
ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi ciocniri intre forțele rivale Ia Beirut • Continuă acțiu
nile de protest ale populației palestiniene din teritoriile 
ocupate • Luări de poziție în sprijinul convocării unei 

conferințe Internationale de paceBEIRUT 12 (Agerpres). — La Beirut s-au produs miercuri, din nou. dueluri de artilerie intre forțele rivale. Au fost lansate bombardamente asupra ambelor părți — de eift si de vest — ale orașului, fiind lovite. între altele, portul, zona de litoral. diferite cartiere. In urma ciocnirilor s-au înregistrat noi victime.
★O grevă generală a fost declarată marți de populația arabă din Ierusalim. in semn de protest față de uciderea. în împrejurări necunoscute, a unui palestinian — informează a- genția Taniug, care menționează că această crimă este atribuită organizației secrete teroriste evreiești „Sikarii".Totodată, la Ierusalim au avut loc manifestații considerate fără precedent ca amploare. (Agerpres).VARȘOVIA 12 (Agerpres). — Comunicatul comun publicat la încheierea convorbirilor dintre Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone, și Yasser Arafat, președintele Comitetului E- xecutiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, președintele Statului Palestina — care a efectuat o vizită oficială la Varșovia — afirmă

Un studiu UNICEF despre drama copiilor 
din Jurnea a treia"

NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager
pres). — Ideea realizării unei 
Convenții internaționale asupra 
drepturilor copiilor cunoaște o lar
gă audiență mondială, in condițiile 
in care in lumea săracă, cu feno
menele ei de criză economică 
acută, copiii apar ca primii dezmoș
teniți ai soartei. Un recent studiu 
al UNICEF relevă o realitate zgu
duitoare : 15 milioane de copii 
sub virsta de cinci ani mor in 
fiecare an (38 000 pe zi), ca Urma
re a subnutriției și a condițiilor 
de viață extrem de precare. In 
țările cele mai defavorizate ale 
lumii, incluse in ceea ce se nu

Audierile din parlamentul japonezTOKIO 12 (Agerpres). — In cadrul unor audieri organizate in parlamentul Japoniei, primul-minis- tru. Noboru Takeshita. a recunoscut că a primit, în intervalul 1985—1987, din partea companiei ..Recruit**,  suma totală de 151 milioane yeni (circa 1,2 milioane dolari) — transmit agențiile Efe și Taniug. El a precizat că banii au fost oferiți in mai multe ocazii sub formă de donații ale firmei menționate pentru fondul său politic. în perioada menționată, Noboru Takeshita se număra printre cei trei fruntași politici liberal-democrați avind șanse să
ILE DE PRESA
e scurt

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
ARGENTINA. La Buenos Aires a I avut loc Plenara C.C. al P.C. din Argentina. Participanții au ales pe I Patricio Echegaray in funcția de secretar general al partidului. Athos Fava, care a deținut func- Iția de secretar general, a fost ales președinte al partidului — relatează agenția Prensa Latina, citind un comunicat oficial dat publici- | tații in capitala Argentinei.

CONVORBIRI CHINO-JAPONE-

IZE. La Tokio a avut loc o primă rundă de convorbiri între primul- ' ministru al Japoniei. Noboru Ta- Ikeshita, și premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Li Peng, aflat in vizită oficială in capitala niponă. După cum informează a- Igenția China Nouă, cu acest prilej s-a subliniat, de ambele părți, evoluția pozitivă a relațiilor din- Itre cele două țări, pe baza principiilor coexistentei pașnice, in a- vantajul reciproc.
. VOT DE ÎNCREDERE. Noul gu- I vern al Turciei, alcătuit de pre- 1 miorul Turgut 6zal după alegerile I municipale de la 26 martie, a primit votul de încredere in Adunarea Națională. In favoarea guvernului s-au pronunțat 384 din cei | 447 de parlamentari prezenți la vot.
' ÎNTREVEDERE SIRIANO-CEHO- 
. SLOVACĂ. La Damasc s-au încheiat convorbirile dintre Hafez Al I Assad, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist din Siria, 

varășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde salutări prietenești și urări de sănătate și fericire, de prosperitate și noi realizări poporului român in activitatea consacrată edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către tovarășul Erich Honecker a tovarășului Ioan Totu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, și a celorlalți miniștri care au participat la ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.

sprijinul celor două părți în' favoarea convocării unei conferințe internaționale cu privire la Orientul Mij - Iociu. La un asemenea forum, sub egida O.N.U., trebuie să participe toate părțile interesate, inclusiv O.E.P. — subliniază comunicatul.NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a avut, marți, la sediul din New York al Națiunilor Unite, o întrevedere cu delegatul permanent al Statului Palestina pe lingă această organizație. Zehdi Al Terzi. S-a precizat că intre problemele discutate a figurat și posibilitatea constituirii unui comitet pregătitor al conferinței internaționale de pace in Orientul Mijlociu.BONN 12 (Agerpres). — Ministrul științei al Israelului, Ezer Weizman. aflat in vizită in R.F.G., s-a pronunțat intr-un interviu, -acordat ziarului „Neue Ruhr Zeitung", in favoarea inceperii unui dialog intre guvernul israelian și Organizația pentru Eliberarea Palestinei — informează agenția A.D.N. Ei a apreciat că Israelul trebuie să renunțe Ia poziția sa de pină acum și să discute cu palestinienii despre viitorul teritoriilor ocupate. E. Weizman s-a declarat dispus să participe personal la asemenea convorbiri.

mește „geografia foamei", atunci 
cind foametea și bolile nu ucid 
tinerele vlăstare, milioane de copii 
rămin handicapați pe viață. Efor
turile făcute de țările in curs de 
dezvoltare pentru protejarea copii
lor s-au izbit de dificultățile cri
zei economice, exacerbată de 
greaua povară a datoriilor exter
ne, de conflictele armate, de con
diții defavorabile de climă etc. 
De aceea, „lumea a treia" a fost 
neputincioasă in fața unei adevă
rate agresiuni de factori ce țin 
mai ales de inechitățile ce-și au 
originea în dominația de tip neo
colonialist.

devină președinte al P.L.D. și să obțină — automat — funcția de prim- ministru.In audierile de marți, primul-mi- nistru a respins cererile repetate ale opoziției de a demisiona, împreună cu întregul guvern, de . a dizolva parlamentul și a convoca alegeri anticipate pentru ambele camere. Precizind că se simte'răspunzător din punct de vedere moral și politic pentru scandalul declanșat. Noboru Takeshita a declarat' că in prezent este mai important să se treacă Ia transpunerea în practică a reformelor menite să pună capăt corupției in domeniul politic.

președintele Republicii Arabe Siriene, și Milos Jakes, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. aflat intr-o vizită oficială in capitala siriană. Au fost examinate relațiile dintre cele două țări, precum și aspecte ale vieții internaționale actuale, cu precădere situația din Orientul Mijlociu — informează ■ agenția C.T.K.
DECLARAȚIE. Relațiile comerciale ale Cubei cu America Latină și zona Caraibilor vor spori in acest an. ca urmare a extinderii cooperării economice cu regiunea — informează agenția Prensa Latina, într-o declarație, ministrul cubanez al comerțului exterior. Ricardo Cabrisas. a arătat că politica S.U.A. de izolare a tării sale de statele latino-americane si caraibiene a fost un eșec total.
CONFERINȚA UNESCO. în cadrul celei de-a X-a Conferințe regionale europene a comisiilor naționale pentru UNESCO, de la Berlin, participanții dezbat propunerile pentru cel de-al treilea plan pe termen mediu al organizației, care prevede acțiuni și proiecte pentru perioada 1990—1995.
ACORD HISPANO-AMERICAN. Comisia afacerilor externe a Senatului spaniol a aprobat textul acordului de cooperare in domeniul apărării între Spania și S.U.A. Acordul a fost ratificat de Congresul Deputaților la 9 martie și urmează să fie prezentat sesiunii

In favoarea soluționării 

pe cale politică 
a problemei ciprioteBERLIN 12 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Ciprului. Ghiorghios Iacovou, a reafirmat că șe pronunță în favoarea unei soluții negociate in problema cipriotă, care să permită celor două comunități din insulă — greco-ci- priotă și turco-cipriotă — să trăiască în condiții de egalitate. Intr-un interviu acordat ziarului „Neues Deutschland", citat de agenția A.D.N.. el s-a pronunțat, totodată, pentru o conferință internațională in legătură cu soluționarea problemei cipriote.

NICARAGUA

Pregătiri în vederea 
alegerilor generaleMANAGUA 12 (Agerpres). — întrunită în . sesiune extraordinară, in perspeotîva alegerilor generale din februarie 1990, Adunarea Națională a Republicii Nicaragua — parlamentul — a inițiat dezbaterile consacrate. modificării Legii electorale — transmite agenția Prensa Latina.într-o alocuțiune rostită cu acest prilej, președintele Daniel Ortega Saavedra s-a pronunțat pentru un spirit, realist, patriotic și responsabil. menit să conducă la împlinirea aspirațiilor majore ale populației și la satisfacerea intereselor naționale ale tării, inclusiv în direcția realizării reconcilierii naționale.
Creșterea prețurilor 

in R. P. UngarăBUDAPESTA 12 (Agerpres) — Potrivit relatărilor ziarului „Nepsza- badsag", care citează date statistice oficiale, in ultimii trei ani prețurile au crescut in Ungaria, in ansamblu, cu 43 la sută. La bunurile de primă necesitate, in aceeași perioadă. s-a înregistrat o majorare a prețurilor de 50 la sută. In luna ianuarie 1989, principalele mărfuri alimentare ș-au scumpit, in medie, cu 19 la sută. în anul 1983 inflația a fost de 16 la sută, iar pentru anul in curs se prevede să se mențină la același nivel. Este de așteptat, de asemenea, o reducere a salariului real in acest an cu 4—5 la sută, in timp ce nivelul consumului urmează să scadă cu. unu la sută — transmite agenția M.T.I.
Șomajul în țări 
vest-europeneBONN 12 (Agerpres). — Mai multe mii de cadre pedagogice din Hamburg. au participat la o demonstrație de protest împotriva șomajului in domeniul învățămintului și in favoarea creării de noi locuri de muncă.Proliferarea extremismului de dreapta, mai ales printre tinerii din R.F. Germania, constituie un pericol pentru întreaga țară și prejudiciază prestigiul ei in lume, a declarat vicepreședintele Partidului Social- Democrat din R.F.G., Oskar Lafon- taine. La o reuniune desfășurată la Bad Godesberg. ei a relevat că una din cauzele acestui fenomen sint conflictele sociale și» în acest context, s-a pronunțat pentru reducerea șomajului juvenil și adoptarea de măsuri pentru rezolvarea lipsei de locuințe.

★ROMA 12 (Agerpres). — Datele prezentate la Roma de Institutul italian de statistică atestă că numărul șomerilor se menține în Italia la circa 3 000 000. In ianuarie 1989, ca și in prima lună a anului precedent', procentul șomerilor, raportat la numărul total al lucrătorilor din economia țării, era de 12 la sută. Se remarcă faptul că 60 la sută din cei aflați in căutarea unui loc de muncă sint persoane tinere, în virată de pînă la 29 de ani. Documentele : institutului relevă, totodată. că nivelul șomajului a crescut. în comparație cu anul precedent, în Zonele din sudul și centrul Italiei.
plenare a Senatului. Acordul este criticat de sectoare largi ale populației din Spania, care afirmă că ar contraveni politicii Spaniei, i

ACTE DE VIOLENȚĂ ALE 
NEONAZIȘTILOR. . Un grup de circa 25 de neonaziști au intrat cu forța in aula Universității din Lueneburg (R.F.G.), dedindu-se la acte de violentă față de cei 200 de . participant! la o reuniune a Ligii antifasciste (V.V.N.—B.D.A.). Scan- • dînd lozinci naziste, neonaziștii i-au atacat pe manifestanti. rănind mai multe persoane.

CATASTROFA AERIANĂ EVI
TATA. înaltul profesionalism șl singele rece al pilotilor unui avion • supersonic de tipul ..Concorde" aparținind companiei „British Air- I ways" au permis evitarea unei ca- | tastrofe de mari proporții, in momentul în care în plin zbor, la al- i titudinea de 14 000 de metri, o parte a ampenaiului avionului s-a rupt ' si s-a desprins de aparat. Pilotii au reușit să efectueze in condiții bune o aterizare forțată pe aeroportul I orașului Sidney.

REACȚIE DE SINTEZA NU
CLEARA IN CONDIȚIILE TEM- 1 
PERATURII DE CAMERA. In ca
drul Institutului de fizică a corpu
rilor solide al Universității din 
Moscova, sub conducerea prof. Ru- 
nar Kuzmin, s-a realizat reacția de i 
sinteză nucleară in condițiile tem
peraturii de cameră. Prin trecerea 
unui curent electric de pină la a . 
300-a mie parte dintr-un amper prin 
deuteriu. experimentatorii au putut I 
observa încălzirea apei pină la tem
peratura de fierbere si degajare de 
neutroni rapizi. Emanația de neu- | 
troni fiind de 3—5 ori mai mare de- 
cit cea a mediului ambiant, s-a a- i 
juns la concluzia că emanația res
pectivă permite să se afirme că are I 
loc o reacție de sinteză nucleară.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR ȘEDINȚEI COMITETULUI MINIȘTRILOR AFACERILOR EXTERNE 
Al STATELOR PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA VARȘOVIABERLIN 12 (Agerpres). — La Berlin s-au încheiat lucrările ședinței Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.

COMUNICATUL
ședinței Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la VarșoviaIn zilele de 11 și 12 aprilie 1989, la Berlin a avut Ioc ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia de prietenie, colaborare si asistentă mutuală.La ședință au participat : P. Mla- denov, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Bulgaria, J. Johanes, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace, O. Fischer, ministrul afacerilor externe al Republicii Democrate Germane,. T. Olechowski. ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Polone, loan Totu. ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, P. Varkonyi, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Ungare. A.A. Bos- smertnih, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.Miniștrii au relevat cu satisfacție realizarea de progrese în direcția întăririi păcii și dezarmării, ceea ce creează premise favorabile extinderii colaborării dintre state și popoare, în același timp, ei au constatat că situația din lume continuă să fie complexă și contradictorie. Statele participante Ia Tratatul de la Varșovia sint ferm hotărîte să promo- 'veze în continuare o politică orientată spre insănătoșirea radicală a situației din Europa și din lume și așteaptă ca și alte state să manifeste spirit constructiv și realismul necesar. Participanții la ședință s-au pronunțat pentru extinderea in continuare a dialogului politic in problemele majore ale dezvoltării mondiale. bazat pe o abordare atotcuprinzătoare a întăririi păcii și securității internaționale. în conformitate cu Carta O.N.U. și avîndu-se in vedere creșterea permanentă a rolului și eficientei acestei organizații mondiale.Participanții la ședință s-au pronunțat pentru intensificarea eforturilor în vederea continuării procesului de dezarmare. Ei au reafirmat poziția statelor lor cu privire la necesitatea reducerii substanțiale a forțelor armate și armamentelor convenționale și în mod corespunzător a cheltuielilor militare.Examinînd problemele europene, participanții la ședință au efectuat

statelor participante la
DECLARAȚIA

Tratatul de la Varșovia cu privire la armamentul nuclear tactic din Europa
IStatele participante la Tratatul de la Varșovia sint hotărite să facă tot ce depinde de ele pentru realizarea de progrese la negocierile care au inceput cu privire la forțele armate conventionale din Europa. Fără îndoială că obținerea de rezultate pozitive la aceste negocieri si reducerea substanțială a forțelor armate Si armamentelor convenționale. îndeosebi a celor mai destabilizatoare, vor diminua considerabil pericolul unui atac prin surprindere si al unor acțiuni ofensive de mare amploare.Statele socialiste aliate sint convinse că asigurarea stabilității și securității in Europa si lichidarea deplină a pericolului unui atac prin surprindere nu pot fi realizate in condițiile menținerii pe continentul european a armamentului nuclear tactic, care dispune de o mare putere de distrugere si ar putea declanșa un conflict nuclear generalizat. cu toate consecințele care ar decurge din acesta. în cazul în care în Europa ar fi folosite armele nucleare, continentul s-ar transforma într-un pustiu radioactiv. Menținerea. modernizarea si cu atit mai mult acumularea, în continuare, a armelor nucleare tactice ar exercita o influență tot mai destabilizatoare asupra situației militaro- strategice din Europa si ar fi incompatibile cu eforturile ce se întreprind în direcția dezarmării pe continentul european.Avind in vedere cele de mai sus, statele participante la Tratatul de la Varșovia propun statelor membre ale Alianței nord-atlantice să înceapă cît mai repede posibil negocieri separate privind armamentul nuclear tactic din Europa, inclusiv componenta nucleară a mijloacelor

PENTRU O LUME FĂRĂ RĂZBOAIE
Apel adoptat de Comitetul'Miniștrii afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia. întruniți la Berlin, capitala Republicii Democrate Germane, în ajunul implinirii a 50 de ani de la declanșarea celui de-al doilea război mondial, consideră necesar să declare următoarele :Cu o jumătate de secol in urmă. Germania fascistă, atacmd Polonia, a inceput cel mai tragic conflict din istoria omenirii. Războiul a avut la bază politica agresivă, revanșardă, de cotropire și reîmpărțire a lumii, de dominație mondială promovată de cele mai reacționare cercuri ale imperialismului. El a demonstrat gravele consecințe pe care le poate avea politica de concesii in spiritul celei de la Miinchen. Pămintul a fost îmbibat de singele celor căzuți ori asasinați. Victoria asupra fascismului a fost obținută grație eforturilor uriașe ale popoarelor și statelor, care au făcut parte din marea coaliție antihitleristă, precum și ale mișcărilor antifasciste, de rezistență.Evenimentele tragice din septembrie 1939 și din timpul celui de-al

La încheierea lucrărilor au fost adoptate - Declarația statelor participante la Tratatul de la Varșovia cu privire la armamentul nuclear tactic din Europa, Apelul „Pentru o lume 

un schimb de păreri în legătură cu rezultatele Reuniunii de la Viena și au relevat că documentul final al acesteia conține prevederi a căror realizare va contribui la întărirea păcii și securității in Europa, la o mai bună ințelegere și la dezvoltarea colaborării pe continent. Este necesar ca toate statele participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa să înfăptuiască înțelegerile la care s-a ajuns, în mod individual, în relațiile bi și multilaterale, pe baza unei largi colaborări reciproc-avantajoase in domeniile politic, militar, economic, teh- nico-științific, ecologic, cultural, u- manitar și al drepturilor omului, cu respectarea egalității în drepturi, independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne și a celorlalte principii și scopuri ale Cartei O.N.U., Actului final de la Helsinki, precum și a celorlalte principii și norme general recunoscute ale relațiilor internaționale. Ei au exprimat hotărîrea statelor lor de a milita în această direcție.Miniștrii au salutat începerea negocierilor referitoare la forțele armate convenționale și la măsurile de întărire a încrederii și securității in Europa și au subliniat voința fermă a țărilor lor de a adopta o poziție constructivă la aceste negocieri, de a acționa pentru a se obține, intr-un timp scurt, rezultate concrete. O manifestare convingătoare a acestei voințe au constituit-o măsurile unilaterale de reducere a forțelor armate, armamentelor și bugetelor militare întreprinse de statele aliate.Statele participante la Tratatul de la Varșovia cheamă statele membre ale N.A.T.O., toate statele europene la realizarea de pași concreți. care să contribuie la reducerea nivelului tensiunii militare în Europa. Ele cheamă, de asemenea, la abținerea de la orice fel de acțiuni de natură să submineze ceea ce s-a obținut pozitiv în însănătoșirea atmosferei internaționale sau să complice negocierile care au început la Viena. în prezent devine tot mai evidentă necesitatea stabilirii între Tratatul de la Varșovia și N.A.T.O. a unor raporturi lipsite de spirit de 

cu dublă întrebuințare. Ele sint convinse că măsurile practice de reducere a armamentelor convenționale și a armamentului nuclear tactic s-ar completa și influența reciproc in procesul de reducere a nivelului tensiunii militare dintre cele două alianțe.Statele participante la Tratatul de la Varșovia sint încredințate că o dată cu lichidarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune, reducerea pe etape și apoi lichidarea armamentului nuclear tactic din Europa ar contribui la diminuarea pericolului de război, la întărirea încrederii și edificarea unei situații mșii stabile pe continent. Rezolvarea acestei probleme ar favoriza și realizarea de progrese în vederea unor reduceri substanțiale ale armamentului nuclear strategic și înfăptuirea, în perspectivă, a obiectivului lichidării generale și compfete a armelor nucleare.
IIPregătirea negocierilor propuse, a mandatului acestora și componenta participanților ar putea fi examinate în cadrul unor consultări speciale pe care statele socialiste aliate sint gata să le înceapă în cel mai scurt timp. La aceste consultări ar putea lua parte statele posesoare de arme nucleare din N.A.T.O. și Tratatul de Ia Varșovia, precum și toate celelalte state interesate din aceste alianțe, îndeosebi cele care dispun de armament nuclear tactic capabil să folosească muniție nucleară, precum și cele pe teritoriul cărora sint amplasate asemenea arme.S-ar putea conveni încă de la început ca reducerea armamentului nuclear tactic și lichidarea acestuia să se realizeze pe etape.

miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșoviadoilea război mondial trebuie rememorate nu pentru a redeschide rănile. Amintirea celei mai mari tragedii din istoria omenirii trebuie să determine popoarele să depună e- forturi neobosite pentru a asigura oamenilor dreptul de a trăi în pace.învățămintele războiului confirmă adevărul că pentru omenire nu există obiectiv mai important decît asigurarea păcii. Acestui scop trebuie să-i fie subordonate toate acțiunile și năzuințele popoarelor. Prezentul și viitorul popoarelor Europei, securitatea lor sînt indisolubil legate de menținerea păcii pe continent.Condiția fundamentală a menținerii unei păci trainice și stabile în Europa o constituie respectarea strictă de către toate statele a realităților teritoriale și politice existente, a tuturor principiilor și scopurilor înscrise în Carta O.N.U.. a prevederilor Actului final de la Helsinki și celorlalte norme general recunoscute ale relațiilor internaționale. O deosebită importanță o au reducerea și lichidarea deplină a armelor nucleare și chimice, reducerea substanțială a forțelor armate și armamentelor conven

fără războaie" și Comunicatul ședinței.Tovarășul Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central 

confruntare și a creării condițiilor corespunzătoare in vederea desființării concomitente a ambelor alianțe, incepind cu organizațiile lor militare. Miniștrii și-au exprimat speranța că aceste considerente se vor bucura de înțelegere și sprijin.Relevind importanta îndeplinirii cu exactitate a Tratatului sovieto- american privind lichidarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune, miniștrii au subliniat inadmisibilitatea oricăror măsuri ..compensatorii", inclusiv sub pretextul modernizării armamentului nuclear tactic. A fost adoptată o declarație separată în legătură cu armamentul nuclear tactic din Europa.în cadrul ședinței s-a subliniat că încheierea cît mai aurind posibil a unui tratat între U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la reducerea cu 50 Ia sută a armamentului strategic ofensiv, in condițiile respectării tratatului referitor la apărarea antirachetă. așa cum a fost semnat in 1972. continuă să fie un obiectiv de importanță primordială, a cărui realizare ar constitui o contribuție de seamă la crearea unei lumi fără arme nucleare. Totodată, s-a relevat necesitatea întreprinderii de e- forturi pentru lichidarea totală a armelor nucleare, chimice și a celorlalte arme de distrugere in masă.Miniștrii au relevat că măsurile multilaterale, bilaterale și unilaterale de reducere a forțelor armate și armamentelor aduc în actualitate problema conversiunii industriei militare în scopuri civile. Aceasta este o problemă dificilă și complexă, a cărei rezolvare reclamă eforturi pe plan național și internațional. Un rol important în soluționarea acestei probleme poate reveni și Organizației Națiunilor Unite.în scopul sporirii în continuare a transparentei în domeniul militar, participanții la ședință s-au pronunțat în favoarea continuării eforturilor pentru elaborarea criteriilor de comparare a bugetelor militare, prin folosirea procedurii internaționale de raportare a cheltuielilor militare, adoptate de O.N.U.Participanții la ședință au relevat că respectarea strictă a realităților politico-teritoriale existente, a inviolabilității frontierelor, suveranită

La negocieri ar urma să fie examinate măsuri eficiente de control internațional asupra reducerii și lichidării armamentului nuclear tactic, precum și un complex de măsuri de încredere și securitate care să vizeze atît aceste mijloace, cit și angajarea lor in activități militare. S-ar putea analiza și posibilitatea creării unei comisii internaționale de control cu atribuții corespunzătoare.Statele participante la Tratatul de la Varșovia consideră că renunțarea reciprocă de către părți la modernizarea armamentului nuclear tactic ar contribui la crearea unei situații politice favorabile pentru asemenea negocieri, precum și la întărirea încrederii. Părțile ar urma să nu-și perfecționeze, de exemplu, rachetele tactice cu baza la sol, rachetele forțelor aeriene militare și artileria, capabile să folosească muniție nucleară, precum și componentele nucleare ale acestor mijloace. Totodată, ar urma ca aceste mijloace să nu sporească nici din punct de vedere cantitativ. In acest context, statele participante la Tratatul de la Varșovia au luat cunoștință de semnificația declarației U.R.S.S. cu privire la hotărîrea de a nu continua modernizarea rachetelor sale nucleare tactice.La realizarea obiectivului reducerii și lichidării armelor nucleare tactice ar putea contribui și adoptarea de măsuri reciproce cu caracter multilateral și unilateral.
IIIStatele participante la Tratatul de la Varșovia apreciază că un pericol deosebit pentru stabilitatea in Europa îl reprezintă gradul înalt de con

ționale. edificarea securității generale. întărirea colaborării reciproc avantajoase dintre state pentru soluționarea problemelor stringente cu care se confruntă popoarele continentului. Rezultatele obținute pe această cale, inclusiv începerea negocierilor privind forțele armate convenționale și. respectiv, măsuri de întărire a încrederii și securității în Europa, trebuie să determine noi eforturi in vederea edificării unei păci trainice. Experiența coaliției antihitleriste demonstrează că și în prezent este posibilă formarea unui front larg de colaborare in direcția asigurării unei dezvoltări pașnice a Europei.Miniștrii au subliniat necesitatea unei riposte hotărîte împotriva oricăror manifestări ale revanșismului. șovinismului și naționalismului, oricăror forme de învrăjbire a popoarelor. încercărilor de a pune în discuție integritatea teritorială a statelor. Ei relevă cu deosebită îngrijorare proliferarea crescîndă a neofas- cismului într-o serie de țări din Europa. Indiferent de forma și locul de manifestare a unor asemenea fenomene. ele reprezintă un pericol la 

al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Dempcrate Germane, i-a primit pe miniștrii participanți la ședință.

ții și integrității teritoriale ale statelor, nefolosirii forței sau amenințării cu forța și a principiilor și normelor relațiilor internaționale constituie condiția fundamentală a unei păci trainice în Europa, garanția dezvoltării și aprofundării procesului general-european.îmbunătățirea climatului politic, ca și creșterea interdependențelor în lumea contemporană creează premise favorabile pentru activizarea legăturilor economice dintre state cu .sisteme soclal-economice diferite, ceea ce reprezintă un factor esențial al continuării și dezvoltării procesului general-european pe o bază echilibrată. La ședință s-a relevat necesitatea dezvoltării comerțului, a cooperării în producție și tehnico- științifice, asigurării accesului la tehnologia modernă, eliminîndu-se restricțiile și obstacolele discriminatorii de orice fel.In cadrul schimbului de păreri cu privire la conflictele regionale din Orientul Mijlociu, Asia, Africa, America Centrală și alte regiuni, miniștrii au reafirmat hotărîrea statelor lor de a contribui activ la reglementarea politică a acestora, cu luarea în considerare a intereselor legitime ale părților și respectînd dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta. Miniștrii s-au pronunțat pentru un Afganistan independent, nealiniat și democratic, pentru asigurarea dezvoltării sale libere, pe baza reconcilierii naționale, fără nici un amestec din afară. Ei au subliniat necesitatea întreprinderii de noi eforturi în direcția soluționării problemei afgane. Participanții la ședință au relevat cu satisfacție progresul înregistrat în soluționarea pe cale pașnică a conflictelor din unele regiuni și eforturile O.N.U. în această direcție.A fost adoptat apelul „Pentru o lume fără războaie".La ședință ș-a exprimat hotărîrea de a dezvolta și aprofunda colaborarea multilaterală dintre statele socialiste aliate.Ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe s-a desfășurat în- tr-o atmosferă de prietenie și conlucrare tovărășească.Următoarea ședință va avea Ioc la Varșovia.

centrare pe continent a armamentului nuclear tactic, îndeosebi in Europa centrală, precum și în partea sudică, la linia de contact dintre cele două alianțe. Ele consideră că reducerea importantă a forțelor armate sovietice din regiunea Europei centrale, inclusiv retragerea și desființarea de către Uniunea Sovietică a șase divizii de tancuri, reducerea substanțială a armamentului și tehnicii de luptă care includ și armamentul nuclear tactic, precum și celelalte măsuri unilaterale adoptate de statele participante la Tratatul de la Varșovia de reducere a forțelor armate și armamentelor creează pe continent condiții de natură să favorizeze realizarea propunerilor privind edificarea unor zone cu o concentrare redusă de armamente și cu Încredere sporită, a unor zone denuclearizate în Europa centrală, in Balcani și alte regiuni ale continentului, din care să fie retrase toate armele nucleare.In cadrul acestor zone urmează a fi convenit un regim care să prevadă măsur,i de control reciproc, inclusiv prin inspecții, la fața locului și care să conțină garanții corespunzătoare din partea statelor posesoare de arme nucleare.
IVStatele participante la Tratatul de Ia, Varșovia sînt gata să examineze și alte propuneri și măsuri vizînd reducerea și lichidarea armamentului nuclear tactic din Europa, care să contribuie la întărirea stabilității pe continent la un nivel tot mai scăzut al potențialelor militare, in condițiile respectării principiilor egalității și securității egale și asigurării unui control eficient asupra îndeplinirii acordurilor încheiate.

adresa păcii și securității internaționale. Aflindu-se pe teritoriul german, miniștrii afacerilor externe subliniază răspunderea istorică a ambelor state germane pentru ca de pe teritoriul german să nu mai fie niciodată declanșat un război.Omenirea trebuie să pășească In secolul următor cu încrederea într-un viitor pașnic. Pentru aceasta sint necesare acțiuni hotărîte din partea tuturor statelor și popoarelor. 
a tuturor oamenilor. Amintirea a ceea ce s-a întîmplat în Europa cu 50 de ani în urmă trebuie să devină un imbold permanent pentru noi acțiuni și mai eficiente în vederea edificării unei lumi fără arme și războaie.Miniștrii afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de Ia Varșovia adresează chemarea de a se face totul pentru menținerea păcii, dezarmare. înțelegere reciprocă, dezvoltarea colaborării, asigurarea progresului economic și social al fiecărei națiuni, pentru ca niciodată Europa, planeta noastră să nu mai cunoască grozăviile unei noi conflagrații mondiale.
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