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Prin proiectul Programului Oirectivâ și Tezele pentru Congresul al XlV-lea al partidului, 
noi si cutezătoare orizonturi dezvoltării socialiste, multilaterale a patriei

Afirmarea puternică a democrației muncitorești 
în conducerea activității economico-sociale

„Organismele largi democratice pe care le-am creat în ultimii 20 de ani - consiliile 
oamenilor muncii, adunările generale, ca organisme supreme ale proprietarilor și produ
cătorilor, de conducere a întregii activități economice și sociale, organismele județene, 
congresele oamenilor muncii, ale agriculturii, științei, invățămîntului și culturii, ca și con
siliile naționale de conducere între congrese - reprezintă forme noi în care clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea, alte categorii sociale participă în mod organizat la con
ducerea societății, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a patriei noastre”.

NICOLAE CEAUȘESCUîntre problemele fundamentale, de mare complexitate și profunzime, a- bordate intr-o viziune largă, politică și științifică, in Programul-Di- rectivă și în Tezele pentru Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român — documente ce definesc obiective și orientări strategice realiste, de generoasă perspectivă, menite să asigure trecerea țării intr-o nouă etapă, superioară de dezvoltare, progresul multilateral al patriei, creșterea bunăstării întregului popor — o deosebită atenție este acordată perfecționării conducerii economico-sociale, dezvoltării democrației muncitorești-revoluțio- nare. în acest sens, in Teze se subliniază că partidul nostru a pornit de la principiul socialismului științific, potrivit căruia dezvoltarea democrației socialiste și crearea condițiilor pentru participarea largă și nemijlocită a maselor de oameni ai muncii la conducerea vieții economice și sociale reprezintă o necesitate legică a edificării noii orinduiri. Sintetizind rolul și însemnătatea deosebită ale organismelor democrației muncitorești-revoluționare in conducerea întregii activități, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU evidenția la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. necesitatea perfecționării continue a dezvoltării formelor democratice de participare a poporu

lui la conducerea tuturor sectoarelor de activitate. „Pornind de la teza științifică a construirii socialismului cu poporul și pentru popor — sublinia secretarul general al partidului — am dezvoltat larg democrația muncitorească-revoluționa- ră, realizind un cadru democratic unic in felul său. In această activitate am pornit și trebuie să pornim de la faptul că formele de organizare și conducere trebuie să se perfecționeze continuu, in raport cu dezvoltarea forțelor de producție, a relațiilor sociale, cu noile cuceriri ale științei și cunoașterii umane in general".în contextul acestor exigențe, în decursul anilor care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, întreg sistemul nostru politic a fost perfecționat continuu, potrivit cerințelor fiecărei etape istorice, asigu- rindu-se democratizarea organelor de stat centrale și locale. Rolul determinant în concepția sistemului democrației noastre muncitorești- revoluționare îl are secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, avind in vedere adevărul că socialismul este opera maselor largi populare, a fundamentat o concepție novatoare, științifică privind unitatea indisolubilă dintre socialism și democrație, rolul și funcțiile sistemului democrației

muncitorești-revoluționare, ca factor esențial al edificării noii orînduiri, necesitatea participării conștiente, active, in forme reprezentative și directe, a oamenilor muncii, a poporului la conducerea întregii societăți. S-au creat astfel noi organisme democratice, care asigură participarea tuturor categoriilor de oameni ai muncii la conducerea societății.Practic, întreaga viață economico- socială din țara noastră este organizată pe principiile autoconducerii și autogestiunii muncitorești. încă de acum 20 de ani fiind constituite consiliile oamenilor muncii și institu- ționalizate adunările generale. în industrie. muncitorii reprezintă in a- ceste consilii cel puțin 30 la sută, în agricultură, marea majoritate o reprezintă țăranii. S-au constituit, de asemenea, consilii județene și naționale și s-a trecut la organizarea periodică a congreselor oamenilor muncii din industrie, din agricultură, din domeniul științei și invăță- mintului, precum și al educației și culturii, care adoptă decizii in probleme fundamentale ale activității economico-sociale. Un accent deosebit a fost pus, apoi, pe perfecționarea raportului dintre conducerea centrală și unitară a economiei naționale și autonomia unităților economice, asigurindu-se îmbinarea ar

monioasă a rolului organelor centrale, a planului național unic de dezvoltare economico-socială cu creșterea răspunderii și atribuțiilor centralelor, întreprinderilor, a organismelor democratice, în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Toate aceste orientări de excepțională insemnătate au promovat un spirit nou in întreaga operă de construcție socialistă, au deschis cîmp larg afirmării energiilor creatoare ale poporului, redind națiunii noastre sentimentul demnității și încrederii in forțele proprii, cimentind. unitatea de nezdruncinat a poporului in jurul partidului. Rezultatele strălucite obținute in toate domeniile de activitate in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea reprezintă, de altfel, o puternică și convingătoare mărturie a justeței politicii partidului nostru, a realismului și viabilității sistemului democrației muncitorești-revoluțio- nare adoptat, potrivit specificului construcției socialismului, al dezvoltării economico-sociale a țării noastre. Pe de altă parte, practica a e- vidențiat faptul că. avind în vedere complexitatea problemelor care se pun, dezvoltarea pe mai departe a țării poate avea loc numai în con-
(Continuarc in pag. a IV-a)

Răspundere muncitorească pentru
calitatea si eficienta muncii

9 9în strategia industrializării țării — ale cărei trăsături de bază au fosț magistral definite la istoricul Congres al IX-lea al partidului — un rol esențial revine dezvoltării ramurilor de virf, ramurilor capabile să susțină viguros progresul multilateral al patriei. Este o orientare înfăptuită consecvent, ale cărei roade incontestabile sînt culese azi : o economie dinamică, in plin avînt, niveluri cantitative și calitative ale producției — în industrie, in agricultură, în celelalte ramuri — ce nu puteau fi

măcar visate cu o singură generație înainte, în actuala etapă de dezvoltare intensivă, cind se pune mai mult decit oricind problema fructificării pe un plan superior a zestrei tehnice acumulate, o pirghie de maximă importanță, vizată cu toată claritatea în proiectul Progra- mului-Directivă al Congresului al XlV-lea al partidului, o constituie acțiunea de perfecționare a organizării și modernizare a producției, înfăptuirea ei — hotărîtoare pentru înalta calitate și eficientă în întreaga economie — im

pune o activitate creatoare intensă a fiecărui colectiv, a fiecărui om al muncii, asumarea deplină a răspunderii de proprietar, producător și beneficiar al roadelor muncii.în acest context, ne oprim astăzi. In pagina a IlI-a a ziarului, la un exemplu, din multele care ar putea fi date, in legătură cu modul in care este gîndit, orientat și înfăptuit programul de modernizare intr-o unitate născută in anii de avînt creator pe care îi trăim : întreprinderea de Mașini Grele București.

Pe marginea „Legii privind gospodărirea rațională,

protecția și asigurarea calității apelor46

APA-bun vital al
popor

întregului

MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

adresat Conferinței pe țară a mișcării sportive
Dragi tovarăși,La deschiderea lucrărilor Conferinței pe țară a mișcării sportive din Republica Socialistă România, doresc ca, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului, precum și al meu personal, să adresez dele- gaților și invitaților, întregului activ din domeniul educației fizice și sportului și tuturor membrilor organizațiilor sportive din țara noastră un călduros salut și cele mai bune urări.Conferința mișcării sportive își desfășoară lucrările într-o perioadă de puternică angajare patriotică, revoluționară a întregului popor — generată de cele două mari evenimente din viața patriei noastre, cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Român — pentru realizarea în cele mai bune condiții a obiectivelor dezvoltării economico-sociale a țării în actualul cincinal și în perspectiva anilor 2000, pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.Realizările fără precedent obținute în cei 45 de ani ce au trecut de la istoricul act revoluționar din august 1944, cu deosebire in perioada de la cel de-al IX-lea Congres al partidului, care a deschis o epocă de mari prefaceri în toate domeniile de activitate, in dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, in creșterea potențialului economic și a avuției naționale, asigură transpunerea consecventă in viață a politicii partidului de creare a unor condiții tot mai bune de muncă și viață pentru toți cetățenii, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a întregii națiuni.în cadrul acestei politici, care pornește de la principiul construirii socialismului cu poporul și pentru popor și care așază in centrul preocupărilor făurirea unui om înaintat, cu o înaltă conștiință revoluționară, partidul și statul nostru acordă o atenție deosebită dezvoltării mișcării sportive, ca o condiție esențială pentru asigurarea vitalității națiunii noastre socialiste și integrarea tot mai activă a tuturor cetățenilor in întreaga viață economică și socială a patriei.Beneficiind de condițiile deosebite create de partid și de stat, mișcarea sportivă din țara noastră a cunoscut în anii socialismului o dezvoltare fără precedent. Manifestările sportive de masă, organizate sub mobilizatorul generic al competiției naționale „Dacia- da“, atrag an de an in activitatea de educație fizică, în întrecerile sportive un mare număr de copii, tineri și oameni ai muncii de la orașe și sate. în cadrul „Daciădei" s-au afirmat și se afirmă tot mai multi tineri talentați, cu reale calități moral-politice, capabili să reprezinte cu cinste mișcarea sportivă românească în cele mai mari competiții internaționale.Pentru bunele rezultate obținute in îndeplinirea politicii profund umaniste a partidului și statului nostru de creștere a unui om sănătos, viguros, cu înalte calități morale, profesionale și patriotice, precum și pentru succesele obținute în întrecerile sportive de nivel național și internațional, adresez calde urări și noi succese sportivilor, activiștilor sportivi, tuturor acelora care, prin munca lor, au contribuit și contribuie la continua dezvoltare a activității de educație fizică in rindul maselor largi de oameni ai muncii, la creșterea neîntreruptă a prestigiului valorilor sportive românești.
Stimați tovarăși,Deși s-au obținut succese importante In diferite domenii ale mișcării sportive, trebuie subliniat că. în raport cu condițiile asigurate, cu obiectivele și sarcinile ce revin activității de educație fizică și sport, realizările nu se ridică la nivelul cerințelor, al rezultatelor obținute în celelalte domenii ale construcției generale a socialismului în patria noastră. In activitatea organizațiilor sportive — incepînd cu Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, cu federațiile de specialitate, consiliile județene, pină la nivelul asociațiilor sportive din întreprinderi, sate, școli — trebuie să se acționeze mai hotărit pentru lichidarea lipsurilor și neajunsurilor. Trebuie, de asemenea, să se facă totul pentru a pune rezultatele obținute in sportul de performantă in concordantă cu potențialul de care dispune țara noastră, cu exigentele și cerințele impuse de participarea la marile competiții sportive internaționale.Pornind de la neîmplinirile existente, participanțil la Conferința pe țară a mișcării sportive trebuie să facă o amplă și exigentă analiză a muncii desfășurate de Consiliul Național, de federații, asociații și cluburi, pentru a determina o îmbunătățire substanțială în domeniul educației fizice și sportului. Așa cum ne-am propus in toate celelalte domenii ale vieții noastre economice și sociale, și în activitatea de educație fizică și sport trebuie să realizăm o calitate nouă, superioară din toate punctele de vedere. Pe primul plan trebuie situată desfășurarea unei ample activități de masă, în care să fie antrenați toți tinerii. toți cetățenii Ia practicarea exercitiilor fizice, a sportului și turismului. Cultura fizică de masă trebuie să fie tot mai strins legată de activitatea de

producție, de procesul de învățămînt, de viața șl odihna cetățenilor, indiferent de virstă și de preocupări profesionale. Să facem in așa fel incit marea competiție națională „Daciada" să se afirme tot mai puternic ca o largă mișcare a sportului românesc, pentru legarea ei mai strinsă cu manifestările din cadrul Festivalului național „Cîntarea României", contribuind mai eficient la petrecerea în mod instructiv și educativ a timpului liber, la formarea omului nou, constructor al socialismului și comunismului.în domeniul sportului de performanță — în care, pe lingă unele succese importante, se înregistrează și rezultate cu mult sub nivelul posibilităților — este necesar să se acționeze cu toată fermitatea pentru organizarea întregii activități la nivelul cerințelor mondiale, pentru dezvoltarea în principal a ramurilor sportive cuprinse în programul olimpic și creșterea valorii performanțelor sportive românești, in vederea cuceririi de noi poziții fruntașe în ierarhia internațională, în mod deosebit la sporturile cu o bogată și valoroasă tradiție în țara noastră.Așa cum arată întreaga experiență a mișcării sportive naționale și mondiale, desfășurarea corespunzătoare a activității sportive, realizarea însăși a scopurilor el majore nu se pot face decit in strinsă legătură cu o bună activitate educativă. Toate formele de practicare a educației fizice. întrecerile sportive trebuie să devină adevărate școli de cultivare a celor mai înalte trăsături morale specifice societății noastre — spiritul de dăruire, dragostea de muncă și de efort, cinstea și modestia, spiritul de ordine și disciplină, dorința și voința de autodepășire, devotamentul pentru onoarea colectivului reprezentat, pentru reprezentarea la cel mai înalt nivel a culorilor patriei.Sarcini de cea mai mare importanță revin Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, federațiilor, asociațiilor și cluburilor sportive, care trebuie să-și îmbunătățească radical activitatea, să desfășoare o muncă mai bine organizată, în vederea îndeplinirii exemplare a tuturor atribuțiilor încredințate, pentru asigurarea înfăptuirii unitare a politicii partidului și statului nostru in domeniul educației fizice și sportului. Mari răspunderi revin sindicatelor, organizațiilor de tineret și copii, unităților școlare din cadrul Ministerului Educației și învățămîntului, care trebuie să acționeze cu mai multă energie și spirit de răspundere pentru lărgirea continuă a bazei de masă, pentru perfecționarea pregătirii și măiestriei sportive.Este necesar, de asemenea, ca organele și organizațiile de partid — județene, municipale, orășenești, comunale — să se implice cu mai multă fermitate în îndeplinirea hotărîrilor partidului și statului nostru din acest important sector al vieții sociale, urmărind îndeaproape activitatea care se desfășoară în unitățile economice, în școli și la sate, în cluburi și asociații.
Stimați tovarăși,Mișcarea sportivă — al cărei nobil țel îl constituie dezvoltarea unora dintre cele mai importante trăsături ale personalității umane — este chemată să-și facă un titlu de onoare din a contribui în modul cel mai activ la lupta poporului român pentru promovarea ideilor de pace, înțelegere și colaborare între toate națiunile, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne.în actualele împrejurări Internaționale, grave și contradictorii, trebuie făcut totul pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru renunțarea la modernizarea armelor nucleare și chimice și eliminarea lor completă, pentru soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor problemelor litigioase dintre state, pentru lichidarea subdezvoltării și făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Pornind de la aceste cerințe fundamentale ale epocii în care trăim, imi exprim convingerea că mișcarea sportivă din țara noastră va milita tot mai activ pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre sportivii tuturor statelor și popoarelor, pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizațiile sportive similare din toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, vor acționa — in cadrul organismelor sportive internaționale — pentru creșterea contribuției acestora la cauza păcii, securității, înțelegerii și colaborării în întreaga lume.
Stimați tovarăși,Avind convingerea că întregul activ al mișcării sportive din Republica Socialistă România nu va precupeți nici un efort pentru a-șl îndeplini, în condiții tot mai bune, sarcinile importante ce-.i revin, în vederea dezvoltării continue a educației fizice și sportului, în înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, urez tuturor sportivilor, tuturor celor ce iubesc și îndrumă activitatea sportivă obținerea de noi și prestigioase succese în cinstea celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și a celui de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Român — evenimente de o importanță deosebită în viața partidului, a întregului nostru popor !Vă doresc, tuturor, multă sănătate șl fericire !Urez succes deplin lucrărilor conferinței !

NICOLAE CEAUȘESCU

Declarația Consfătuirii de la București a statelor

Iată, sintetic, principala caracterizare făcută resurselor de apă in preambulul care prezintă și explică „Legea privind gospodărirea rațională, protecția și asigurarea calității apelor", adoptată recent de forul legislativ suprem al țării, Marea Adunare Națională. Acest important act normativ se Înscrie în spiritul tezei de insemnătate excepțională, relevată în mod consecvent de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, teză subliniată din nou și cu prilejul Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c. : „O atenție deosebită va trebui să acordăm, in continuare, înfăptuirii ferme a politicii partidului și statului cu privire la apărarea și păstrarea mediului înconjurător. îndeosebi va trebui asigurată îndeplinirea riguroasă a programelor naționale de combatere a eroziunii solului. realizarea programelor de împăduriri, de combatere a poluării și păstrarea curată a apelor, a mediului inconjurător in general".Aceste orientări de seamă care sintetizează politica partidului nostru cu privire la protecția activă a mediului ambiant — înscrise și în proiectul Programului-Directivă cu privire la dezvoltarea economico- socială a României in cincinalul

1991—1995 și orientările dc perspectivă pină in anii 2000—2010 — se regăsesc și in structura, spiritul și litera legii adoptate. în primul rind. este vorba de abordarea globală, sisiemică a protecției mediului, pămîntul, apa și aerul fiind luate in considerare in ansamblul lor. în întreaga lor interdependentă. așa cum însăși natura acestei planete s-a format, s-a dezvoltat și trebuie protejată. Bineînțeles. corespunzător unor cerințe de aplicabilitate, de delimitare a răspunderilor gospodărești și administrative. actuala lege se referă cu prioritate la ape, dar ori de cite ori este necesar — bunăoară legat de protecția malurilor, albiilor sau cu- vetelor, a straturilor freatice etc. — reglementările privind sursa ori oglinda apei se întregesc cu cele privind arealul inconjurător. De altfel, protecția mediului ambiant. în ansamblul și complexitatea sa. formează tema unei reglementări speciale (Legea nr. 9 din 1973), România si- tuindu-se printre primele state din lume care au adoptat asemenea reglementare globală .de mare însemnătate ecologică.A doua trăsătură esențială ce se impune la examinarea textului noii legi, aflată în deplin consens cu orientările formulate de partid, este

abordarea domeniului sub toate laturile. urmărindu-se cu aceeași atenție protecția acestei surse vitale, asigurarea calității apei, cit și gospodărirea ei rațională, judicioasă, evitarea risipei și pierderilor de orice fel.Legea apelor prezintă cel mai larg interes, se adresează prin reglementările ei unei sfere practic atotcuprinzătoare de subiecți, încă din primul articol găsindu-și expresie adevărul că puritatea și calitatea apei, protecția resurselor de acest gen constituie o cerință de interes național. Tot atit de largă, de cuprinzătoare este și sfera celor chemați să aplice, să vegheze la respectarea reglementărilor adoptate — ministere, celelalte organe centrale, consiliile populare, unitățile socialiste de toate categoriile, absolut toti cetățenii țării. Este cit se poate de firească această largă deschidere, avîndu-se în vedere că toată lumea are nevoie de apă, toată lumea are acces la sursele de apă, de comportarea tuturor depinde menținerea necesarului de apă la calitatea dorită, ca și prezervarea mediului ambiant, dependent de apă ca și oamenii.Logica legii decurge deci din logica implacabilă a naturii, cerințele sînt
(Continuare in pag. a II-a)

CONSTANTA : Succese 
in întrecerea socialistăOamenii muncii din județul Constanța înscriu in cronica întrecerii socialiste noi și semnificative succese. Constructorii navali se pot mindri anul acesta cu două performanțe deosebite : finalizarea, în condiții optime de calitate, a două mari mineraliere de 165 000 tone și acționează cu forțe sporite pentru realizarea integrală a sarcinilor stabilite pentru acest an prin programul naval. Harnicii petroliști continuă prospecțiunile pe platoul continental al Mării Negre pentru punerea in valoare a noi zăcăminte de petrol și gaze naturale. La întreprinderea Mecanică Navală Constanța au fost introduse în fabricație noi echipamente, accesorii și repere navale, ceea ce a condus la creșterea gradului de integrare, sporirea productivității muncii, precum și la realizarea unui grad ridicat de înnoire a producției. Obiectivul prioritar îl constituie, in continuare, aplicarea în practică a unui număr însemnat de măsuri care vizează, printre altele, executarea unui dispozitiv de debitat cu role, înlocuirea oțelului înalt aliat la armături și ansamble navale, reorganizarea fluxului de fabricație la pompele centrifugale și altele. într-o altă unitate reprezentativă din județ, întreprinderea Mecanică de Utilaje Medgidia, s-au obținut importante creșteri la producția de oțel brut, piese turnate și forjate, mașini agricole și piese de schimb pentru agricultură,. iar la întreprinderea de Prelucrare a Lemnului Constanța au fost introduse în fabricație noi sortimente de mobilă. (Lucian Cristea).

participante la Tratatul de la Varșovia 

Sub semnul întăririi colaborării în construcția socialistă, 
în lupta pentru pace și dezarmare, al hotărîrii de a respinge 
cu fermitate orice tentative destabilizatoare, de amestec 

în treburile interneDe Ia București, de unde, cu peste două decenii in urmă, in cadrul unei întilniri a țărilor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia; a fost formulată pentru prima dată ideea securității și cooperării în Europa, care avea să-și găsească apoi concretizare intr-un șir de importante reuniuni și înțelegeri de amplă semnificație, ce au dus la convocarea Conferinței general-europene și la semnarea Actului final de la Helsinki, o nouă acțiune politică se impune atenției opiniei publice internaționale : reprezentanții la nivelul cel mai înalt ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia au semnat documentul „Pentru o Europă stabilă 
și în securitate, fără arme nucleare 
Si chimice, pentru reducerea substan
țială a forțelor armate, armamentelor 
Si cheltuielilor militare". Acest document, ca și Comunicatul dat publicității, sintetizează concluziile și pozițiile comune ale Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia în urma schimbului de păreri efectuat cu acest prilej asupra evoluției situației internaționale și a principalelor direcții de acțiune preconizate în scopul întăririi păcii și stabilității în Europa și in lume, realizării dezarmării, lărgirii colaborării și dialogului internațional. în mod firesc, participanții la consfătuire au acordat, în cadrul schimburilor de păreri, o importantă deosebită problemelor construcției noii orînduiri. ale colaborării economico-sociale.

Ținind seama de însemnătatea problemelor abordate, de documentele care au fost adoptate, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în toastul rostit la dineul în onoarea parti- cipanților, „se poate afirma că — in general — consfătuirea reprezintă un moment de importantă deosebită pentru colaborarea viitoare, atit pe plan internațional, cit și in construcția socialismului din țările noastre".Declarația de la București a statelor participante la Tratatul de la Varșovia, pornind de la realitățile lumii contemporane, de la aspirațiile generale de asigurare a unei securități trainice în Europa, de înfăptuire a noi pași pe calea dezarmării. de edificare a relațiilor internaționale pe baze noi, reafirmă necesitatea întăririi păcii, eliberării omenirii de pericolul unui război, a dezvoltării unei largi colaborări reciproc avantajoase intre toate țările.Punînd în lumină hotărîrea lor de a-și concentra eforturile în direcția făuririi societății socialiste, statele participante au subliniat și cu acest prilej că problema cardinală a contemporaneității o constituie oprirea cursei înarmărilor, lichidarea armelor nucleare și chimice, reducerea radicală a armamentului convențional, ceea ce impune intensificarea eforturilor tuturor forțelor care iubesc pacea, care militează pentru salvgardarea vieții și a civilizației.In mod deosebit, Declarația reafirmă necesitatea stringentă a promo

vării în viața internațională a unei politici noi, de securitate, înțelegere și colaborare între state. în condițiile respectării stricte a independenței și suveranității naționale, egalității și avantajului reciproc, a dreptului imprescriptibil al tuturor popoarelor da a-și alege liber calea dezvoltării so- cial-politice, fără nici un amestec in treburile interne și excluzîndu-se cu desăvirșire folosirea forței și amenințarea cu forța. în Declarație se arată că statele participante sînt gata să dezvolte și să aprofundeze, pe această bază, dialogul cu toate statele, să colaboreze în mod constructiv in vederea soluționării problemelor care confruntă omenirea, pentru întărirea securității și asigurarea stabilității pe continent și in întreaga lume. Deosebirile de orînduire socială, relevă Declarația, nu trebuie să constituie un obstacol in calea colaborării reciproce și înțelegerii dintre state.Este un principiu esențial al vieții internaționale, care capătă o și mai mare însemnătate in lumina tentativelor care se manifestă cu intensitate sporită in ultima vreme de amestec în treburile interne ale țărilor socialiste, cu scopul vădit de a destabiliza situația din aceste țări, de a învenina climatul politic in Europa și in restul lumii. Teza așa- zisei „reconcilieri europene" este folosită drept pretext pentru recrudescența politicii antisocialiste și an-
(Continuare in pag. a Vl-a)
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Creșterea producției de cărbune
prin temeinică organizare, ordine și disciplină

Răspunzînd înflăcăratei chemări „Patriei cit mai mult cărbune !“, în bazinul carbonifer al Văii Jiului se desfășoară o susținută întrecere între colectivele de mineri, cu un obiectiv concret : creșterea productivității în fiecare abataj. Ca urmare a eforturilor depuse în acest sens, a înfăptuirii neabătute a programelor de bună organizare și de modernizare a producției, minerii din Lonea, Dîlja, Bărbăteni, Valea de Brazi și Cîmpu Iui Neag au depășit și în luna iunie prevederile de plan, extrăgind, suplimentar, mai mult de 12 000 tone cărbune.în fruntea întrecerii se mențin minerii din Lonea, care raportează depășirea planului de producție pe primul semestru al anului cu 17 000 tone cărbune energetic și cocsifica- bil. „Bilanțul pozitiv al muncii minerilor de aici se datorează atenției ce se acordă organizării superioare a muncii în fiecare formație de lucru, menținerii unei linii de front active, aprovizionării corespunzătoare cu materiale necesare și asigurării unui transport fluent al cărbunelui din subteran la suprafață — este de părere tovarășul Traian Maghiar, secretarul comitetului de partid de la mina Lonea. Prin măsuri, deopotrivă, organizatorice, dar și politico-educative, milităm pentru promovarea celor mai noi metode de lucru, instaurarea la fiecare loc de muncă a unui climat sănătos, de ordine și disciplină, pundere muncitorească față nul mers al producției".Din discuțiile purtate cu șefi de brigăzi și de sectoare am reținut, bunăoară, că există o preocupare deosebită pentru extinderea și aplicarea metodei de extracție a cărbunelui sub tavan artificial de rezistență, care s-a dovedit deosebit de eficientă de zăcămînt cu straturi Dacă în urmă cu patru torul acestei ' metode13 la sută din producția minei, în prezent ponderea producției realizate prin aplicarea amintitului procedeu modern se ridică la aproape 70 la sută. Fapt este că extragerea cărbunelui sub tavan artificial de rezistență contribuie Ia creșterea cu aproape 2 tone cărbune a randamentelor pe post, in condițiile reducerii substanțiale a consumului de material lemnos și manoperă și al unui grad sporit de securitate a

muncii. Drept urmare, sectoarele I, III și IV, brigăzile conduse de Gri- gore Mîndruț, Anton Florea, Cornel Pilea, Iosif Bucur și Gheorghe Lipșa obțin însemnate depășiri la producția de cărbune. Să mai notăm că aici, la Lonea, ca și la alte mine, cum sint cele din Petrila și Paro- șeni, consiliile oamenilor muncii acordă cea mai mare atenție realizării în avans a lucrărilor de deschideri și pregătiri pentru noi fronturi de lucru, ceea ce constituie premisă sigură a continuității extracției, a sporirii ritmului de producție potrivit prevederilor planului.Cu ritmuri bune în realizarea pla-

dresarea producției de cărbune s-a efectuat pe seama perfecționării organizării muncii și întăririi ordinii și disciplinei. La mina Petrila, unde in ultimii doi ani producția de cărbune a crescut în mod constant, ajungind să fie mai mare în prezent cu 1 200 tone decît la începutul anului i987, revirimentul are Ia bază, pe lingă organizarea superioară a extragerii cărbunelui din subteran și perfecționarea transportului pe orizontală și verticală. îmbunătățirea substanțială a tehnologiilor de lucru în abatajele frontale. Și la această mină metoda de extragere a cărbunelui din abatajele
în întreprinderile miniere din Valea Jiului

de răs- de bu-mineri.
' a fi în condițiile mai subțiri, ani cu aju- se extrăgea

nului s-au înscris pînă acum și colectivele de muncă de la minele Valea de Brazi, Bărbăteni, Dîlja și Petrila, în timp ce la Paroșeni și Uricani, unde în primele patru luni ale anului se obținuseră depășiri Ia planul de extracție a cărbunelui, în ultimul timp, din cauza unor greutăți intimpinate în unele sectoare de bază, ne referim mai ales Ia intercalatii de steril și scăderi ale potențialului productiv, se consemnează anumite restanțe.La 'una dintre cele mai noi mine din bazinul carbonifer al Văii Jiului, Valea de Brazi, se remarcă preocuparea pentru sporirea vitezei de avansare în abatajele mecanizate. în sectorul III . al minei, în panoul 2 sud îl întîlnim pe minerul șef de brigadă Ilie Amorăriței. Ne relatează că prin aplicarea măsurilor de stabilizare a forței de muncă în brigadă, de omogenizare a formației, precum și prin realizarea unui flux de transport bine pus la punct și asigurarea asistenței tehnice corespunzătoare în toate schimburile, viteza de avansare a complexului , mecanizat a crescut, realizîn- du-se cu 3 tone cărbune pe post mai mult decît se obținea la începutul acestui an. în prezent, se depun toate eforturile pentru ca și celălalt complex din sectorul III, panoul 3 nord, să atingă productivi- tățile prevăzute, asigurînd astfel producții sporite de cărbune.Asemenea acțiuni judicioase se întreprind și în alte mine. Astfel, la întreprinderea Minieră Dîlja re-

frontale ale stratului 3 cu ajutorul tavanului de rezistență a cunoscut o largă aplicare. De fapt, aici s-a pus la punct și aplicat pentru prima dată metoda superioară de lucru la care ne referim, după care a fost preluată la Lonea și, apoi, la Dîlja, Aninoasa, Vulcan și la alte mine. De fapt, la Petrila se obțin cele mai mari randamente în abatajele frontale cu tavan de rezistență. Important de reținut este că 60 Ia sută din brigăzile, de mineri care lucrează în asemenea abataje obțin cu peste 2 tone pe post mai mult cărbune.Ce se întîmplă în minele la care se consemnează anumite rămîneri în urmă față de plan ? Atît la Lupeni, cit și Ia Paroșeni și Uricani unde, începînd din luna mai, nu s-a mai realizat ritmic planul de producție există colective de mineri cu o recunoscută experiență profesională. îndeosebi la Paroșeni s-au obținut ani în șir însemnate depășiri de plan. Trecerea unor complexe prin zone cu intercalații de steril la Paroșeni, diminuarea liniei de front active și desfășurarea necorespunzătoare a procesului de extracție a cărbunelui din unele sectoare de la mina Lupeni. înregistrarea unor ritmuri scăzute in abatajele mecanizate și slăbirea disciplinei în unele formații la Uricani au fost cauzele care în ultimele două luni au dus la unele fluctuații în realizarea planului.în aceste mine, sub conducerea organizațiilor de partid se actio-

nează cu răspundere și competență pentru eliminarea neajunsurilor constatate și reintrarea în normal a fiecărui sector de producție și formație de lucru. Practic, prin intrarea in i funcțiune a noi capacități de producție, îmbunătățirea transportului în subteran și creșterea ritmurilor de producție în abataje se asigură condițiile redresării producției și la aceste mine.Astfel, la mina Lupeni, menținerea unui ritm de lucru ridicat atît în sectoarele direct productive, cit și la investiții a permis deschiderea a noi fronturi de lucru ; de consemnat este și constituirea a trei noi brigăzi de mineri in abataje, a trei brigăzi la pregătirea a noi capacități de producție și a patru brigăzi pentru lucrările de investiții. Extinzînd experiența pozitivă cu „tavanul artificial de rezistență" în stratul 3, această metodă este aplicată acum și în stratul 5, înlocuind metoda clasică de extragere a cărbunelui din abataje cameră, prin care se obțineau randamente scăzute.Cert este că atit în minele unde s-au obținut producții peste plan, cit șl în cele in care se consemnează restanțe există climatul de ordine și disciplină, de mobilizare și răspundere pentru a pune în perioada următoare la dispoziția economiei cantități tot mai mari de cărbune. Semnificativă în această privință ni s-a părut opinia exprimată de minerul șef de brigadă Ilie Amorăriței : „Am citit în proiectul Programului-Directivă al Congresului al XlV-lea că în 1995 va trebui să ajungem la o producție de huilă de 20 milioane tone, care va fi destinată fabricării cocsului metalurgic. Ceea ce înseamnă că, în continuare, în strategia asigurării bazei energetice și de materii prime pentru înfăptuirea programului de dezvoltare a economiei partidul pune puternic temei pe munca minerilor din Valea Jiului. Va trebui deci să ne situăm la înălțimea acestei încrederi, actionînd cu răspundere, prin bună organizare, promovînd metode superioare de lucru, pentru ca zi de zi activitatea noastră să fie cit mai rodnică, atingînd și chiar depășind ritmurile de extracție planificate".
Sabin CERBUcorespondentul „Scinteii"

Imagine de la întreprinderea de Construcții Navale și Prelucrăii la Cald din Drobeta-Turnu SeverinFoto : Sandu Cristian

APA — bun vital al întregului
popor

(Urmare din pag. I)limpezi și elementare, dar cîmpul de . activitate ce se . deschide .pentru însușirea și aplicarea strictă a reglementărilor stabilite nu trebuie abordat cu ușurință, fugitiv, cu impresia că e vorba de probleme simple, minore. Dimpotrivă, adoptarea noilor reglementări permite și necesită ca activitatea conștientă, insistentă, de explicare, popularizare și aplicare a lor să producă o adevărată schimbare generală de mentalitate in ceea ce privește folosirea apei. Este vorba de a clătina și înlocui un întreg top de prejudecăți, care s-a perpetuat, pornind de la raționamentele false că dacă apa se află la înde- mina oricui înseamnă că este inepuizabilă, că dacă e ieftină — iar in unele cazuri nu costă nimic — ar insemna că poate fi risipită, că dacă apele curg, probabil că nu lasă urme. Toate, păreri greșite. Există o limită a disponibilului natural de apă al oricărei zone geografice. Nedorita atingere a acestei limite riscă să fie grăbită prin risipă, dar și prin alterarea altor componente ale „ceasornicului" naturii. Departe de a fi ieftină, epurarea apei e chiar costisitoare. iar dispersarea și remanenta unor factori impurificatori sint mult mai largi decit se bănuiește in opinia obișnuită, iar în unele situații pot avea o extindere și o persistență imprevizibile. Iată de ce mentalitatea potrivit căreia apa „duce" orice, „curge" oricît, poate fi folosită oricum și la orice se cuvine grabnic și radical schimbată.Un și mai larg cîmp de reflecție, căutare de soluții și aplicare fermă de măsuri este legat de mentalitatea consumatorilor pentru uz industrial, respectiv a factorilor ce compun organismele de conducere și decizie ale unităților economice, centralelor industriale și ministerelor de resort. Și în această privință mentalitatea cea mai dăunătoare — și, totodată, contrară reglementărilor adoptate — constă in indiferentismul pe care l-a alimentat, in mod neprincipial, desigur, ieftinătatea apei. Chjar dacă îndemnurile și orientările politicii economice au subliniat întotdeauna necesitatea economisirii fiecărui gram din orice resursă, a fiecărui leu folosit, unii proiectând. tehnologi sau diriguitori de procese tehnologice au acționat cîteodată după optica „scump la tărițe și ieftin la făină". Acum, apa se cere privită cu mai multă răspundere ca materie primă și ca posibilă purtătoare de materii prime. Noile reglementări statuează obligații și răspunderi ferme ’ dă natură a asigura încadrarea strictă în normele de consum pe unitate de produs, epurarea corespunzătoare a apelor uzate, recircularea lor. înlăturarea risipei și prevenirea poluărilor accidentale.Se poate spune fără teama de a greși că, in virtutea acestor regle-

mentări. procesele tehnologice seconsideră încheiate nu numai labanda de montaj, prin nivelul și ca- ...litatea- producției, ei și ■ la stația de epurare finală, priit" nivelul si calitatea apelor evacuate. Nu este o metaforă. ci un raționament economic. Apele evacuate reflectă gradul pierderilor tehnologice, al recuperării sau nerecuperării materialelor refo- losibile. disciplina muncii in diferite sectoare și alte indicii ale respectării criteriilor eficienței economice. Tot in numele eficientei economice evacuarea unei ape cu grad nead- mis de impurificare trebuie privită ca păguboasă dacă nu pentru unitatea in cauză, cel puțin pentru al ti beneficiari, care trebuie să-și rească eforturile și cheltuielile epurare, deci pentru ansamblul economiei. Este și rațiunea pentru care, în cazul nerespectării condițiilor privind folosirea apei, autorizația dată în acest sens poate fi suspendată, anulată, concomitent cu răspunderea directă a persoanelor vinovate, ori se. poate institui chiar un regim de supraveghere , specială a folosirii apei, cu consecințele financiare de rigoare.Inevitabil, importanta și gradul de generalitate al domeniului reglementat solicită în mod direct manifestarea unui înalt civism. în limbajul direct și cu forța incontestabilă a legii, noua reglementare se adresează maselor de .cetățeni nu numai pentru respectarea in mod minimal, prin corectitudine personală, a prevederilor adoptate, ci splicită concursul activ al tuturor pentru gospodărirea, întreținerea, ameliorarea cursurilor de apă. Este și acesta un motiv ca factorii in drept — consiliile populare, unitățile socialiste. cu sprijinul organizațiilor de masă și- obștești, al deputaților, comitetelor de cetățeni — să nu ră- mină in expectativă, să inițieze in mod decis — cu aprobarea organelor specializate în gospodărirea apelor — lucrările necesare și să le realizeze in fapt, cu concursul larg al oamenilor muncii, al tuturor locuitorilor.Posibilităților largi de aplicare conturate de actuala lege li se prefigurează un bogat conținut, direcții concrete de acțiune prin prevederile Programului-Directivă cu privire la dezvoltarea economico- socială a României in cincinalul 1991—1995 și orientările de perspectivă pină în anii 2000—2010.îndeplinirea măsurilor, prevederilor. programelor adoptate se va asocia. neîndoielnic, cu respectarea curentă a regimului corect de folosire a apelor. în spiritul acelui deziderat de extremă importanță exprimat prin cuvintele cu valoare de deviză ce inaugurează noua lege : „PĂSTRAREA CURATĂ A APELOR TĂRII".

mă-de

S. ANDON

BOTOȘANI : Dezvoltarea micii industriiîn unitățile cooperației meșteșugărești din județul Botoșani se manifestă o susținută preocupare pentru extinderea activității de mică industrie, diversificarea gamei de produse și îmbunătățirea calității acestora.— Toate noile noastre unități care au sub un an de activitate — ne spunea inginerul Maria Moisoiu, președinta Uniunii Județene a Cooperativelor Meșteșugărești — și-au atins înainte de termen parametrii de producție proiectați, între acestea fiind atelierele de au- toservice, de tăbăcărie și de confecții metalice. în aceeași zonă a municipiului Botoșani, care constituie de acum o veritabilă platformă de mică industrie a cooperației meșteșugărești, au fost date

în folosință un atelier care produce ceramică și un altul de țesătorie pentru pînză specifică artei populare și articolelor de artizanat. Tot aici a început o nouă activitate care vine in intimpinarea cerințelor casnice : confecționarea de suprafețe din tablă pentru acoperișuri de case realizate din materiale recuperabile. Ne preocupăm, de asemenea, de folosirea energiei neconvenționale și de realizarea de economii de combustibil. Intre altele, am dat in folosință instalații solare care furnizează apă caldă pentru tăbăcărie, atelierul de țesături și vopsitorie. O astfel de instalație solară funcționează și pe acoperișul noului magazin „Turist", amplasat pe șoseaua care duce spre Ipotești. (Eugen Hrușcă).

Pentru iubitorii de drumeții montaneIubitorii de drumeții montane sint intimpinați, in această perioadă, cu caldă ospitalitate la cabanele de pe traseele turistice ale țării. Ei beneficiază de o odihnă sau o vacanță reconfortantă in peisaje de un pitoresc .aparte. Important
de reținut este faptul că, în această perioadă, se pot obține locuri la cabane prin oficiile județene de turism și I.T.H.R. București. De la orice cabană se pot face excursii montane de neuitat.

Trepte noi pe scara fertilității pămîntuluiIon se vor executa lucrări similare și în alte bazine'din județ". Și iată opinia executantului : „Lucrările le-am început in anul trecut și urmează să fie finalizate în 1990. Aici avem concentrate 16 utilaje. La Al- țîna lucrăm in incinta îndiguită, iar acum finalizăm rețeaua de desecare și drenaj. Circa 110 hectare, care nu au fost productive niciodată, vor deveni teren arabil. De fapt, o parte din suprafață — 30 hectare — a fost dată în exploatare și este cultivată cu porumb, care tocmai se prășește. Nu departe, pe alte parcele, se execută arături adinei, defrișări de tufișuri, lucrări de nivelare, de desecare. Pe măsură ce definitivăm o suprafață o luăm direct în cultură, în felul acesta rezultă o producție suplimentară și, pe parcurs, putem executa eventualele corecturi acolo unde este nevoie".O altă lucrare de mari proporții, se desfășoară pe terasele a doua și a treia ale Oltului, perfect mecani- zabile, dar improprii culturilor din cauza excesului de umiditate și a acidității ridicate a solului. Suprafața aceasta, ce cumulează 16 000 hectare, a fost împărțită in trei perimetre. Cel dinții, Avrig-Scorei, care ‘’cuprinde 7 000 hectare, a și1 fost încheiat,-iar rezultatele se văd : în locul mlaștinilor au apărut culturi agricole. Spre exemplu, 300 hectare de teren neproductiv au ajuns lot semincer pentru secară. Alte 800 hectare de teren slab productiv au devenit teren arabil. și sint cultivate cu porumb. După cum rezultă din datele statistice, la numai doi ani de la execuția lucrărilor de îmbunată ți.ri funciare producțiile de griu și de porumb pe aceste suprafețe la cooperativele agricole din Scorei, Porumbacu de Sus, Avrig au fost cuprinse între 4 500 și 6 400 kg la hectar. Producțiile sint, desigur, intermediare, și ele vor spori prin aplicarea și respectarea tuturor normelor agrotehnice.Al doilea perimetru de desecare se află în zona Scorei-Arpaș și cuprinde 5 000 hectare. „Lucrăm cu 26 utilaje terasiere — ne spune tovarășul Constantin Ciocoiu, adjunct-șef de brigadă. Pină în prezent am dat in producție 600 hectare, iar acestora li se vor adăuga alte 700. Suprafața agricolă a sporit cu aproape 100^ hectare, din care o parte este însămînțată cu porumb pentru siloz. Față de perimetrul Avrig—Scorei, în perimetrul acesta am renunțat, încă din faza de proiect, la drenajul cirtiță, care nu și-a dovedit eficiența, înlocuindu-I cu drenaj sistematic. Urmărim ca întreaga lucrare să fie executată cu maximum de exigență și în condiții de calitate ireproșabile". Perimetrul al treilea, așa cum ne-a fost schițat de loan Cucu, președintele Consiliului Unic Agroindustrial Avrig, cuprinde 4 000 hectare și formează obiectul terasei a treia a Oltului, lucrările urmind să înceapă în acest an, avind termen de finalizare anul 1992.La această dată, din suprafața a- gricolă totală a județului, de 312 700 hectare, 117 567 hectare este amenajată prin diferite lucrări de îmbunătățiri funciare, acțiuni care pînă la sfîrșitul acestui cincinal vor cuprinde 75 la sută din potențialul existent. Volumul investițiilor pe acest cincinal pentru lucrările de îmbunătățiri funciare se ridică, in județ, la 800 milioane lei. Acest efort financiar din partea statului se cere însă dublat de o activitate de întreținere șl exploatare corespunzătoare. Și aceasta întrucît calitatea execuției, a întreținerii și a exploatării fac parte dintr-un triunghi ce validează, prin cumul, eficiența investițiilor.
Ion Onnc NEMEȘcorespondentul „Scinteii’

O primă imagine a dimensiunii și complexității acțiunilor hidroamelio- rative întreprinse în ultimul timp in județul Sibiu am avut-o vizionind un film cu un titlu sugestiv,: „Peisaje în schimbare", realizat de organele agricole județene, respectiv de întreprinderea Județeană de Execuție și Exploatare a Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare. Succesiunea imaginilor-martor referitoare la „Așa a fost..." trece prin suprapunere la „Așa arată acum...", configurind, de fapt, distanța-etalon între o productivitate foarte redusă și una de excepție, nebănuită. Reținem de pe banda sonoră un exemplu edificator : o suprafață de 400 hectare de luncă de pe valea Secașului, cu un înalt grad de degradare, a devenit la numai un an după executarea lucrărilor de desecare „Un adevărat Bărăgan", cu producții ce au depășit pe unele parcele 18 000 kg porumb la hectar. Cu alte cuvinte, filmul sintetizează metaforic afirmația secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia pămintul reprezintă avuția națională cea mai de preț. în esența ei, definiția implică însăși responsabilitatea noastră, a tuturor, față de destinul fiecărei palme’d.e^pătnirit, care se cere a fi cit mai productivă, mai eficientă.De fapt, de adevărurile conținute de această peliculă aveam să ne convingem, pe valea Hîrtibaciului, unde se organizează un peri- metru-etalon de desecări pentru județul Sibiu. Cu toate că desecările in volumul global al acțiunilor de îmbunătățiri funciare reprezintă in județ doar o treime, acest gen de lucrări are o importanță mare, în- trucit suprafețele afectate ocupă, de regulă, terenurile de luncă fertile, plane și, prin urmare, pretabile mecanizării. Excesul de umiditate, ca urmare a ridicării nivelului apelor freatice, a condus la instalarea unei vegetații tipice — stuf, tufărișuri, sălcii, arini. O mostră reprezentativă pentru microclimatul prielnic dezvoltării acestei vegetații se găsește la sediul întreprinderii județene de îmbunătățiri funciare și constă într-o trestie cu un diametru al tulpinii de 8 cm. Acest fenomen a determinat urcarea culturilor de cereale pe dealuri, cu consecințe evidente asupra nivelului producțiilor și a costului acestora. Lucrările de desecare ce se execută vor contribui la reinstaura- rea unei ordini firești.O situație cu caracter statistic arată că din cele 44 000 hectare, cit reprezintă potențialul lucrărilor de desecare în județ, 32 000 hectare au fost imbunătățite, pentru diferență lucrările urmind să fie încheiate ‘ pînă la sfîrșitul anului viitor. „Toate aceste lucrări spe

cifice, precizează tovarășul Kyowsky Boris, directorul întreprinderii județene de îmbunătățiri funciare, ca, de altfel. întreaga gamă de lucrări agropedoameliorative, se desfășoară în conformitate cu programul județean de hidroameliorații, care are Ia bază studii ample, detaliate pe bazine hidrografice, efectuate de specialiștii unității în colaborare cu institute de specialitate. Pe baza acestora au fost stabilite prioritățile și s-a putut face o mai eficientă concentrare a forțelor umane și mecanice, astfel ca fiecare lucrare să fie executată în complex, avindu-se in vedere datele de ansamblu ale unui bazin hidrografic.Eficiența acestui mod de abordare și de fundamentare științifică a lucrărilor a fost demonstrată chiar
ÎN JUDEȚUL SIBIU

în această primăvară, caracterizată printr-un regim bogat de precipitații și, de regulă, mai accentuate în bazinul văii Hirtibaciului. Ploile multe ar fi inundat luncile văii, compromițînd cea mai mare parte a lucrărilor de desecare executate, dacă in urmă cu un an nu ar fi fost realizate două acumulări de apă pe valea Hîrtibaciului, la Retiș și Be- nești.Dar să revenim în perimetrul etalon de pe valea Hirtibaciului. La Alțina îi întîlnim pe proiectantul lucrării, inginerul Ispas Didică, din partea Institutului de Studii și Proiectări pentru îmbunătățiri Funciare București, și pe inginerul Cornel Necula, adjunctul șefului de brigadă, care va executa lucrarea. Consemnăm, mai întîi, opinia proiectantului : „Valea Hirtibaciului reprezintă unul din marile bazine hidrografice caracterizat prin lunci relativ înguste și versanți ce prezintă o mare varietate de relief. Atit, pe luncă, cit și pe afluenți și pe versanți se manifestă un puternic exces de umiditate. Pe baza studiilor efectuate am elaborat un proiect care prevede desecarea și creșterea suprafeței arabile în zona Alțina — Nocrich și care, în final, se va constitui intr-un perimetru etalon de desecare pentru județul Sibiu. în fapt, aici vor fi executate lucrări de desecare pe o suprafață de 1243 hectare, drenaje pe 516 hectare, regularizări de văi pe o lungime de 16,6 km ; vor fi redate agriculturii peste 200 hectare ocupate cu vegetație specifică terenurilor de baltă. După modelul acestui perimetru-eta-
Reclamagiul" avea, totuși. dreptateîn recentele cuvîntări, la ședința Consiliului de Stat, ale Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretarul general al partidului a subliniat din nou lă a organizațiilor siliilor oamenilor lor sindicale de a nent cu cea mai mare blemele oamenilor, de de muncă și viață.Această înaltă grijă tă in activitatea de zi cu zi a organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii, in asigurarea locurilor de muncă pentru toți cetățenii țării, in crearea unor condiții tot mai bune de locuit, în dezvoltarea bazei materiale a sănătății și odihnei, a învățămintului și culturii, pentru petrecerea timpului liber.. Se mai găsesc însă unii care „uită" de problemele așa-zis. mărunte ale oamenilor, de mai micile sau mai marile lor necazuri, pe care le tratează cu superficialitate, acoperindu-se de formula „sîntem absorbiți de problemele producției". Aceștia uită însă că producția o realizează oamenii, că aportul lor la realizarea producției este nemijlocit legat de asigurarea unor condiții tot rnai bune de muncă și viață pentru fiecare, de rezolvarea problemelor lor personale. Iată un asemenea caz.Redacția a primit o scrisoare, plină de mihnire, de la loan Cuciumită, mecanic la autobaza Antreprizei de Construcții Hidrotehnice — Cernavodă. Familia sa — soția lucrează tot pe șantier, este contabilă —- care se compune din 6 persoane (patru copii, intre 5 și 15 ani), locuiește in condiții necorespunzătoare. La a- ceasta se adaugă și faptul că el este bolnav de inimă și i s-a recoman-

obligația esenția- de partid, a con- muncii, comitete- se ocupa perma- grijâ de pro- condițiile loreste prezen-

dat un loc de muncă zic. La cererile de a rezolvarea ■ acestor situații nu a primit răspuns favorabil, afirmă el în scrisoare.Deși autorul scrisorii nu ne solicita, in mod explicit, o intervenție, ne-am deplasat la fața locului. „Cuciumiță ? Desigur, îl cunoaștem. E unul care umblă cu reclamații de colo-colo, veșnic nemulțumit" — ni s-a spus cu o siguranță care nu mai lăsa loc la nici o îndoială. Ce cere el — asta se știa însă mai puțin, iar unii nimic precis, ceea ce nu-i împiedica totuși să-l taxeze drept „reclamagiu". Doar directorul antreprizei și-a amintit că, da, a venit să ceară să fie schimbat de pe mașină, era conducător auto, întrucît nu se simțea prea bine și a fost mutat la R.T. (revizii tehnice) ca mecanic. Ce rnai voia 7Pentru a lămuri, pe deplin, lucrurile, s-a propus o întilnire intre factorii de răspundere — directorul antreprizei, inginerul-șef, secretarul de partid, președintele comitetului sindical, șeful autobazei — soții Cuciumită și reprezentantul ziarului. I. C. și-a expus, incă o dată, păsurile, arătînd cui și cînd dresat, fără rezultat. Dintre nele vizate, doar ceva de spus.— Nu ai venit și ți-am aprobat lui de muncă ?— Da, tovarășe director, răspunde I. C. Este adevărat. Dar noul meu loc de muncă e la fel de greu ca și cel vechi.— Aici este un șantier. Nu avem munci ușoare.— Ele au existat, insistă I. C., dar șeful autobazei le-a acordat unor cunoștințe de-ale lui.Directorul a dovedit deci întele-

fără efort fi- fi ajutat in

directorul s-a a- persoa- a avutladumneata schimbarea mine locu-

gere, a dat dispoziție să i se zolve favorabil cererea, numai unii au socotit probabil că pot xecuta numai pe jumătate dispoziția primită.Șeful autobazei nu a negat. De fapt, nu i-am auzit deloc glasul. In schimb, stăruia „Parcă ai Dintre cei in măsură I. C. ; de țin, — la i Iunie — piilor, iar purta în 31 mai. Dar el nu era gur dacă loan Cuciumiță are tru copii sau numai doi. Mama piilor i-a dat asigurări că ea a născut patru îngrijireaDiscuția propus să dorit, mai cuiește familia Cuciumiță. Și ne-am convins că șase persoane locuiesc intr-un spațiu mult prea restrins. Spre cinstea gospodinei — curat, deși in casă erau cele două fetițe mai mici, de șapte și de cinci ani. Grămăjoara de încălțări de Ia ușă dovedea respectul față de ordine al membrilor familiei, mari și mici. în bucătărie, o plită de gătit electrică, evident insuficientă pentru a fierbe și pregăti mincarea unei familii atît de numeroase. La cererea noastră, I. C. ne-a arătat certificatul medical. Scria negru pe alb că, pentru cumulul de maladii de care suferă, i se recomandă o muncă fără efort fizic, nu in frig și umezeală. Recomandare de care, așa cum am putut constata la fața locului. nu s-a ținut seama.Cu alte cuvinte, nici una dintre cererile, evident îndreptățite, ale „re-

re- căe-
președintele sindicatului cu o întrebare stupidă : doi copii, nu patru de față, el era cel mai să știe cîți copii două ori pe an, cel pomul de iarnă și se fac daruri tuturor discuția de mai sus

are puia cose si- pa- co-
incopii și toți se află părinților.nefiind lămuritoare, o mutăm pe teren, întii, să vedem unde lo-am Am

clamagiului" nu fusese rezolvată. Impresia noastră este că, de fapt, unii dintre cei ce ne însoțeau vedeau, ca și noi, pentru prima oară cum și în ce condiții trăiește acest om, pe care nu grafomania ii făcea să. scrie, să se plîngă pe la diferite foruri, ci niște necazuri reale. Lipsa de interes față de necazurile lui și ale familiei l-a înăcrit, l-a făcut ursuz și neîncrezător, i-a tăiat pofta de a munci cu plăcere. Așa se și explică reproșurile, poate îndrepățite, că nu este un muncitor exemplar.Ce a urmat ? La două zile după a- ceea, tovarășul Vasile Ciulei, directorul antreprizei, ne comunică : loan Cuciumită a primit un post pe măsura puterilor lui ; în bucătăria familiei a apărut o butelie de aragaz ; există posibilitatea mutării intr-un apartament spațios, în orașul Cernavodă.Deci, s-a putut. De ce oare a fost nevoie să treacă atit timp pentru ca omul acesta să primească ceea ce 1 se cuvenea ? N-ar fi lipsit de interes ca această întrebare să fie pusă și într-o ședință a comitetului sindical, dar nu simplu, ci în contextul preocupării pentru o cit mai mare receptivitate fată de problemele oamenilor și soluționarea acestora, de combatere a unor manifestări de birocratism, în hățișul cărora s-au încurcat și hîrtiile scrise, la început, cu speranță și încredere, iar mai apoi, cu năduf, de loan Cuciumiță.Rezolvarea problemelor personale ale oamenilor este, nu de puține ori, complicată, cere răbdare, perseverentă și, mai presus de toate, dragoste și grijă față țle om. Oricît de complicate ar fi aceste probleme, oricît timp și efort âr cere, rezolvarea lor nu poate fi ocolită, amînată sau uitată, sub nici un fel de motiv.

ABRUD : Repere 
urbanisticeRitmuri alerte de dezvoltare eco- nomico-soclală cunoaște și străvechea așezare Abrud din Munții Apuseni. „Zilele acestea — ne-a spus Alexandru Truță, primarul o- rașului — a fost dat în folosință apartamentul cu numărul 1 000. In ultimul deceniu, o dată cu construcția Combinatului Minier al Cuprului de la Roșia Poieni și a filaturii de bumbac din localitate, orașul a cunoscut o puternică dezvoltare. Pe lingă cele 1 000 de apartamente, care alcătuiesc un cartier denumit de localnici „Abrudul Nou", au mai fost date in folosință un local de poștă, spații comerciale și pentru prestații de servicii, alte dotări so- cial-edilitare de larg interes cetățenesc. (Ștefan Dinică).

Rodica ȘERBAN
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UN PROCES IN PERMANENTA
ACTUALITATE >

—
Potrivit sarcinilor dezvoltării intensive a economiei românești, se va acționa pentru 

asigurarea unei înalte eficiențe în toate sectoarele de activitate, prin introducerea mai rapidă 
a tehnicii noi, aplicarea fermă a măsurilor din programele de organizare științifică și 
modernizare a producției.

(DIN PROIECTUL PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ AL CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN)

Din experiența și inițiativele colectivului întreprinderii de Mașini Grele București

1

In urmă cu un sfert de veac aici creșteau griu și porumb. Acum se fabrică utilaj energetic nuclear și alte produse de înaltă tehnicitate pe care doar puține țări din lume se încumetă să le realizeze, lată, în puține cuvinte, traiectoria unui perimetru de la marginea Bucureștilor, care poate constitui un simbol, o emblemă a devenirii întregii industrii românești în perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului.Da, întreprinderea de Mașini Grele București este un simbol al epocii pe care o trăim, și aceasta nu atît prin data nașterii sale, ci, mai ales, prin legătura indisolubilă cu evoluția spectaculoasă a economiei naționale. De-a lungul și de-a latul țării se regăsesc obiective de maximă importanță economică pentru edificarea și dotarea cărora a gîndit, a creat, a muncit zile și nopți colectivul de la I.M.G.B. Marile combinate siderurgice de la Galați, Tîrgoviște și Călărași, liniile de fabricare a cimentului de la Tașca, Fieni, Medgidia și Deva, podurile și ecluzele Canalului Dunăre — Marea Neagră, iar, mai nou, centrala nuclearo-electrică în construcție la Cernavodă sînt numai citeva din obiectivele economice a căror dotare cu utilaje și instalații se datorește și colectivului de la I.M.G.B. Care sînt direcțiile de acțiune urmate pentru dezvoltarea și modernizarea producției ? Ce obiective sînt avute în vedere prin această concentrare de forțe umane și tehnice ?
Etape definitorii 
ale modernizăriiUrmărind un grafic al structurii producției realizate la I.M.G.B.. se remarcă imediat legătura dintre profilul de fabricație al unității și direcțiile de dezvoltare din diferite etape a economiei naționale : în cincinalul 1966—1970, ponderea o deținea utilajul metalurgic ; in cincinalul următor a început să se producă utilaj refractar, chimic și energetic ; în perioada 1976—1980, valoarea utilajelor energetice, metalurgice și refractare realizate depășește, fiecare în parte, întreaga producție a întreprinderii din primii cinci ani de activitate. Este ceea ce se va întimpla, în perioada 1981—1985, și cu utilajul chimic. In cincinalul actual, ponderea covîrșitoare o deține utilajul energetic clasic și nuclear. Sînt trepte ale dezvoltării întregii industrii a țârii, trepte pe care le-a urcat, pas cu pas, și colectivul întreprinderii bucureștene de mașini grele.Desigur, unitatea a cunoscut și o creștere cantitativă spectaculoasă : producția ce se va realiza in acest cincinal va fi de peste 2,3 ori mai mare decit in cincinalul 1976—1980 și de peste 15 ori mai mare decit in cincinalul 1966—1970. Producția și valoarea fondurilor fixe de la I.M.G.B. sînt mai mari, în a- cest an, decît nivelurile înregistrate în anul 1980 de industria unor județe ale țării. Esențiale sînt însă mutațiile de ordin calitativ înregistrate la I.M.G.B. Trecerea de la fabricația de u- tilaj metalurgic la aceea de e- chipament nuclear înseamnă mult mai mult decît o simplă schimbare a structurii de fabricație a unei întreprinderi, oricît de mare ar fi aceasta. Este dovada deplinei maturități a industriei românești, în an
Mai întii, despre 

organizare„Am considerat de la bun început că modernizarea întreprinderii trebuie să fie o problemă de masă, ne spune inginerul Mircea Andreescu, șeful atelierului de proiectare sisteme de organizare. Am pornit de la propunerile de modernizare formulate de secțiile de proiectare, care au fost analizate și dezbătute de întregul colectiv : de la conducerea întreprinderii pînă la giupele sindicale din fiecare secție și atelier. La fiecare nivel au fost formulate noi și noi propuneri, unele pentru completarea celor existente, altele pentru înlocuirea lor cu alte măsuri mai eficiente. Tn următoarea etapă, proiectul de program a cunoscut traiectoria inversă, de la a- teliere și secții pînă la nivelul 

samblul ei, a afirmării unui potențial tehnic și tehnologic la nivelul de vîrf al realizărilor mondiale.Așadar, iată citeva trăsături care individualizează precis locul ocupat de această mare întreprindere, de acest puternic colectiv muncitoresc în industria Capitalei și a țării. O poziție de frunte, legată fără îndoială și de dimensiunile întreprinderii, de dotarea tehnico- materială de care dispune. Dar rolul hotărîtor l-a jucat și îl joacă în continuare modernizarea neîncetată nu numai a produselor fabricate, ci și a proceselor de producție, a tehnologiilor și a metodelor organizatorice aplicate, perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor. Fiecare nouă grupă de produse asimilate în fabricație a presupus modernizarea unui anumit sector, aplicarea unor procedee tehnologice din ce în ce mai complexe.în ultimii ani, urmînd o traiectorie ce caracterizează în-' treaga industrie a țării, procesul de modernizare la I.M.G.B. s-a accentuat și amplificat, legat în bună măsură de asimilarea echipamentului energetic nuclear, dar nu numai. Este vorba, de fapt, de un proces sinergie, bazat pe acumulările cantitative și calitative din cele peste două decenii de existență, ce se răsfrînge în prezent asupra întregii game de produse fabricate aici. Se poate afirma, așadar, că trăsăturile și direcțiile de acțiune ale programului de modernizare în curs de desfășurare la I.M.G.B. reprezintă mai mult decit preocupările unei mari întreprinderi bucureștene ; ele sînt o „carte de vizită" pentru industria constructoare de mașini românească.

întreprinderii. De această dată însă, la fiecare nivel au fost stabilite măsurile a căror aplicare se poate realiza prin forțe proprii : cele mai simple măsuri de organizare și dotare — cu forțele disponibile în ateliere și secții, iar la nivelul fabricilor — măsuri de automatizare a mașinilor-unelte, de realizare a unor scule și dispozitive pentru sporirea randamentului muncii etc.“.Prin acest sistem s-a asigurat nu numai o mobilizare amplă și reală a întregului colectiv la conceperea și înfăptuirea programului de modernizare, ci și degrevarea conducerii întreprinderii de urmărirea acelor o- biective care, deși importante pentru un loc de muncă sau altul, pentru o secție sau alta, nu 

justificau o preocupare la nivel de întreprindere. In acest fel, consiliul oamenilor muncii și comitetul de partid și-au putut concentra atenția asupra obiectivelor majore, de mare anvergură și cu un impact deosebit asupra sporirii producției și a productivității muncii. Mai trebuie menționat un aspect semnificativ : sarcinile primite în legătură cu realizarea programului de modernizare constituie — pentru fiecare dintre cei 400 de oameni ai muncii care răspund direct de o măsură sau alta — sarcini de partid, pentru îndeplinirea cărora raportează in fața adunării generale de partid.S-a substituit în felul acesta organizația de partid compartimentelor tehnice ale unității ? Nicidecum. Orientarea principală a fost limpede exprimată de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
Perfecționarea — 

o noțiune cuprinzătoarePentru ca procesul de modernizare să conducă la rezultate tehnico-economice maxime nu există alternativă la cuprinderea sistemică și sistematică a tuturor laturilor producției.Mai intîi s-a urmărit optimizarea fluxurilor de fabricație, prin organizarea de linii flexibile pe principiul tehnologiilor de grup. Aceasta a presupus re- amplasarea utilajelor, eliminarea unora dintre ele, modernizarea și sporirea performanțelor unui mare număr de ma- șini-unelte prin dotarea lor cu comenzi numerice, acestea din urmă realizate în mare parte in propriul laborator de electronică și automatizări.Apoi s-a trecut la utilizarea pe scară largă a calculatorului electronic in întreaga activitate a întreprinderii, ceea ce permite alegerea soluțiilor optime și sporirea operativității în adoptarea deciziilor în multiple domenii. Pînă în prezent s-a reușit ca 90 la sută din reperele care intră în componența echipamentelor pentru centrale nucleare electrice, a utilajelor e- nergetice și chimice să se realizeze prin proiectare tehnologică asistată de calculator. în finalul acțiunii se va realiza un sistem informatic cu prelucrare distribuită ierarhizat pe trei niveluri : de conducere strategică a întreprinderii, de conducere tactică a fabricilor și de înregistrare operativă a datelor primare.în.sfirșit, dar nu în cele din
Pe drumul cercetare - 
proiectare - producțieObiectivele prezentate au, așadar, un caracter preponderent organizatoric, fiind realizate îndeosebi pe seama eforturilor proprii ale colectivului. Chiar atunci cînd au fost necesare investiții, acestea au fost recuperate în cel mai scurt termen. Așa, de pildă, echipamentul utilizat pentru transmiterea informațiilor la oțelăria electrică a fost amortizat, pe seama reducerii consumului energetic, în numai un trimestru.Programul de modernizare a întreprinderii bucureștene nu se putea limita însă doar la aceste obiective. Ținînd seama de ni• Modernizarea cuptoarelor pentru elaborarea oțelului, astfel îneît acestea să lucreze în regim de ultraînaltă putere. Durata elaborării unei șarje scade în medie de la 8—10 ore la 6 ore — putînd să ajungă în unele situații chiar la 3—4 ore — iar consumul mediu de energie electrică se reduce cu 2,4 MWh pe șarjă. Noua tehnologie este deosebit de eficientă îndeosebi în cazul realizării unor semifabricate turnate de mare tonaj, de peste 250 tone.• Modernizarea utilajelor și tehnologiilor de turnare și tratamente termice, pentru obținerea de oțeluri de înaltă puritate. în ultimii ani au fost asimilate circa 250 mărci de oțel destinate îndeosebi fabricării componentelor centralelor nuclearo-electrice. Aceste mărci sînt recunoscute pe plan internațional, fiind în conformitate cu cele mai exigente standarde în materie. De remarcat faptul că o tonă de oțel de înaltă puritate valorează, în medie, de trei ori mai mult

secretarul general al partidului, care a arătat cu toată claritatea: „Nu ne-am propus ca organizația de partid să conducă întreprinderea — pentru aceasta avem director, avem organe financiare, avem consiliul oamenilor muncii și adunările generale —, dar organizațiile de partid din întreprinderi și din toate sectoarele poartă răspunderea pentru unirea eforturilor oamenilor muncii într-o direcție unică — a dezvoltării generale a fiecărui domeniu de activitate". Raportul comunist în fața adunării generale de partid în legătură cu îndeplinirea sarcinilor primite pentru înfăptuirea programului de modernizare constituie o formă concretă prin care oamenii muncii de la I.M.G.B. transpun în viață acest principiu fundamental expus de secretarul general al partidului.

urmă, o atenție deosebită este acordată perfecționării pregătirii profesionale a personalului muncitor, pentru a se asigura adaptarea rapidă a Întregului colectiv la exigențele creșterii nivelului de tehnicitate al producției. In acest scop a fost instituit un program detaliat, ce cuprinde toate nivelurile ierarhice și profesiile, de la muncitori necalificați pînă la director și președintele consiliului oamenilor muncii. Numărul cursanților depășește în fiecare an 50 la sută din totalul personalului, astfel incit fiecare om al muncii să aibă reactualizate cunoștințele cel puțin o dată la doi ani. O mare extindere a căpătat calificarea muncitorilor într-o a doua meserie — măsură deosebit de implor- tantă pentru sporirea flexibilității producției întreprinderii. Nu vom intra în detaliile modului de organizare a instruirii profesionale a personalului, dar trebuie spus că la I.M.G.B. a- ceastâ acțiune este realizată cu maximă atenție : este vorba despre o scoală in toată regula, cu 9 săli de clasă și 15 lectori specializați, cu programe detaliate de studiu, baterii de testare și examene scrise. La urma urmei, grija acordată instruirii profesionale a tuturor oamenilor muncii, alături de o intensă activitate politico-ideo- logică, reprezintă principala „resursă" a modernizării și explicația de bază a rezultatelor obținute in această acțiune.

velul ridicat de complexitate a produselor realizate în prezent și de faptul că majoritatea e- chipamentelor din dotarea întreprinderii au fost puse în funcțiune de mai bine de un deceniu, a fost conceput un program concret de investiții, de dotare cu utilaje și introducere a tehnologiilor de vîrf. In felul a- cesta se asigură sporirea accentuată a gradului de valorificare a materiilor prime, reducerea consumurilor materiale și energetice, pe lîngă realizarea unor produse de înalt nivel tehnic. Iată cîteva din obiectivele avute în vedere :

decît oțelul elaborat, din aceleași componente, în condiții „clasice".© Realizarea unor standuri speciale pentru executarea și verificarea unora din produsele de vîrf ale întreprinderii. Intre acestea se numără un stand, dotat cu calculator de proces, pentru testarea pompelor energetice și nucleare, un alt stand pentru supraturarea și echilibrarea rotorilor grei pentru grupurile de 700 MW, destinate de asemenea centralelor electrice nucleare etc.e Dotarea cuptoarelor de forjă și tratamente termice cu arzătoare autoregenerative. Este o acțiune coordonată direct de comitetul municipal de partid, pentru toate întreprinderile din Capitală. La I.M.G.B. sînt organizate în fiecare săp- tămînă, sub conducerea comitetului municipal de partid, analize la care participă factori de răspundere din unitățile producătoare și beneficiare ale arzătoarelor autoregenerative, urmărindu-se accelerarea aplicării acestei tehnologii de mare randament. Tot la I.M.G.B. se află baza de cercetare pusă la dispoziția Institutului de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare pentru Sectoare Calde și Metalurgie (I.C.S.I.T.P.S.C.M.) și se analizează rezultatele obținute în exploatarea curentă a diferitelor variante constructive de arzătoare autoregenerative. Datele obținute in cel mai bine de trei ani de funcționare atestă că, la un singur cuptor cu o vatră de 12,5 mp, se economisesc anual 320 tone combustibil convențional, adică aproximativ 30 la sută din nivelul total al consumului. Argument convingător pentru generalizarea în cel mai scurt timp a acestei tehnologii, nu numai la I.M.G.B., ci și in toate celelalte unități din economie care dispun de cuptoare de forjă și tratament termic.Colaborarea dintre I.C.S.I.T.P.S.C.M. și I.M.G.B. este numai unul din numeroasele exemple ale relațiilor directe, deosebit de eficiente pe filiera cercetare-proiectare-pro- ducție. Se poate afirma cu certitudine că îndeplinirea principalelor obiective de modernizare a produselor și tehnologiilor la I.M.G.B. nu ar fi fost posibilă fără mobilizarea amplă a potențialului de cercetare din mari institute specializate, alături de activitatea sectorului de proiectare din întreprindere. Intre rezultatele remarcabile ale acestei colaborări fructuoase se numără, turbinele și generatoarele pentru centrale nuclearo- electrice, realizate pe seama
Sistemul 

a calitățiiPrin urmare, întregul program de modernizare a fost o- rientat spre realizarea unor produse de virf, care nici măcar nu ar putea fi concepute în afara sistemului de asigurare a calității. Fabricarea unor mărci de oțel de înaltă puritate, bunăoară, trebuie garantată în mod corespunzător, pentru a nu mai vorbi de componentele pentru centrale nuelearo-elec- trice. In acest context, l-am întrebat pe inginerul Mircea Andreescu care este rolul sistemului de asigurare a calității in procesul de modernizare a producției întreprinderii.— Este indiscutabil că asigurarea calității costă, ne-a spus interlocutorul. Este nevoie de aparate de măsură complexe pentru control nedistructiv, procesul de fabricație se prelungește, se consumă mult timp și... multă hîrtie pentru documente. Sînt situații în care produsul propriu-zis cintărește mai puțin decit dosarul cu documentația de asigurare a calității. Dar aceste inconveniente sînt depășite cu mult de avantajele obținute, nu numai atunci cind ne referim la produse cu destinație nucleară, ci, în general, la producția întreprinderii. Asigurarea calității nu împiedică eroarea, ci declanșează mecanismele de prevenire a apariției erorilor, ceea ce este mult mai important. In acest mod, sporește răspunderea oamenilor
O sarcină, un angajamentNumai în ultimul an, eficienta realizată pe seama programelor de modernizare se exprimă în sporuri ale producției și ale exportului și în reduceri de costuri de ordinul sutelor de milioane de lei. Există și alte dovezi care atestă preocuparea colectivului pentru sporirea eficienței activității. Astfel, în comparație cu 1980, în acest an productivitatea muncii este de 

proiectelor elaborate de Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Echipament Energetic, precum și echipamentele destinate reactorului nuclear propriu-zis, proiectate de ICEMENERG și l.R.N.E. Măgurele. Așadar, îmbinarea capacității tehnico-ști- ințifice a unităților de cercetare cu performanțele tehnologice și experiența profesională a colectivului întreprinderii bucureștene de mașini grele a condus la realizarea unor produse de mare complexitate, pe care puține țări în Iunie le fabrică. O izbîndă nu numai a realizatorilor ei direcți, ci a industriei românești în ansamblul ei.
de asigurare 
cîștigă terenpentru calitatea muncii, tehnologiile sînt respectate cu mai multă scrupulozitate, iar calitatea produsului final nu poate decit să cîștige. Apoi, sistemul de asigurare a calității este o chestiune de prestigiu a întreprinderii. Orice partener va a- vea mai multă încredere în performanțele produselor noastre dacă va vedea manualul de asigurare a calității și se va convinge că procedurile sale sînt respectate in totalitate. Pornind de la aceste considerente și ac- tionînd in spiritul Legii pentru asigurarea și controlul calității produselor și se-viciilor. am extins sistemul, aplicat inițial numai pentru componente destinate centralelor nuclearo- electrice, la tot utilajul energetic, piesele de schimb aferente, precum și produsele destinate exportului, urmînd ca pînă in 1990 el să acopere întreaga producție a întreprinderii. De bună seamă, procedurile concrete sînt adaptate gradului de siguranță în exploatare cerut fiecărei categorii de produse. Experiența dobîndită pînă in prezent în întreprinderea noastră atestă fără echivoc faptul că fără o dotare tehnico-mate- rială corespunzătoare, ce se realizează tocmai pe seama programului de modernizare, nu s-ar putea vorbi despre asigurarea calității. în absența acesteia însă, modernizarea ar fi incompletă și ineficientă.

aproape două ori mai mare, a- sigurind două tre'mi din sporul de producție realizat. în aceeași perioadă, producția-marfă la 1 000 lei fonduri fixe — la valoare de inventar — a crescut cu 66 la sută. O dinamică accentuată a înregistrat-o in ultima perioadă valoarea producției realizate dintr-o tonă de metal : în numai trei ani aceasta a crescut de la 77 la 115 mii lei.

Dacă ținem seama însă de experiența și pregătirea oamenilor muncii, de dotarea tehnico- materială de excepție a unității, este cert că rezultatele producției pot și trebuie să fie mult mai bune, că potențialul productiv poate și trebuie să fie valorificat mai eficient. Nu este firesc ca mașinile de înaltă performanță, spațiile de producție ale secțiilor să fie folosite deopotrivă pentru a realiza echipament nuclear — caz in care tona de metal valorează, in medie, șase-șapte sute mii lei —, recipienți pentru echipamente energetice — unde tona de metal valorează 100—200 mii lei — și alte produse care valorifică tona de metal la numai 50 mii lei. Nu este eficient ca presa de 12 000 tone-forță să fie folosită, o mare parte a timpului de lucru, pentru prelucrări ce pot fi realizate și cu prese de numai 4 000 tone-forță. Strungurile-ca- rusel (ce pot prelucra piese a- vînd diametru de pînă la 16.metri) ar avea un randament de aproape două ori mai ridicat dacă ar fi utilizate ambele capete de prelucrare, și nu doar unul, ca în prezent. Sint numai citeva argumente care a- testă posibilitatea reală ca producția să sporească mult, prin valorificarea mai bună a potențialului actual. Ce se întreprinde, concret, în^ acest sens ? Răspunsul l-am primit de la secretarul comitetului de partid din întreprindere : Virgil Ilie :...Intr-un perimetru de la marginea Bucureștilor, într-un loc unde in urmă cu un sfert de veac creșteau griu și porumb se înalță, falnic, întreprinderea de Mașini Grele, una din ctitoriile de marcă ale „Epocii Nicolae Ceaușescu". Uzina 
a crescut în pas cu vremea pe care o trăim, iar realizările tehnice de azi, produsele de înaltă complexitate fabricate in prezent nici nu ar fi putut fi visate cu două decenii in urmă, întreprinderea s-a modernizat continuu, oamenii săi și-au desăvirșit zi de zi pregătirea profesională și conștiința de făuritori ai socialismului. Unul din lucrurile importante pe care le-au învățat acești oameni este că, pentru a răspunde 
exigențelor tot mai mari ale economiei naționale, pentru a 
se menține în competiție printre cei mai buni producători de 
utilaj greu, procesul de perfecționare a producției și a pro
duselor nu se incheie niciodată.Pagină realizată de Eugen RADULESCU, 

Gheorqhe ION1ȚA

„Cu ocazia vizitei efectuate în luna martie de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in unitatea noastră au fost stabilite mai multe direcții de acțiune pentru a se asigura, în următorii trei ani, dublarea producției realizate pe aceleași capacități. Intre acestea aș menționa modernizarea mai accentuată a u- nor procedee tehnologice, comasarea mai multor operații pe a- cclași utilaj, prelucrarea materialelor și a semifabricatelor pe mași ni -agregat m ul t i f u ncționa le specializate etc. Imediat după vizită, cu sprijinul comitetului municipal de partid, am organizat întruniri ale celor mai buni și experimentați muncitori și specialiști ai întreprinderii noastre cu specialiști din învă- țămintul superior și din unități de cercetare-proiectare. Au fost stabilite astfel în mod amănunțit obiectivele ce se vor realiza în perioadele următoare în cadrul programului de modernizare a întreprinderii, pentru sporirea accentuată a eficienței activității și dublarea producției realizate".Fapte și gînduri prin care oamenii muncii de la I.M.G.B. își concentrează energiile creatoare, acționînd pentru înfăptuirea obiectivelor îndrăznețe prefigurate în proiectul Pro- gramului-Directivă și în Tezele pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului.
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A MUNCI CU PASIUNE, A CREA DURABILCînd ne-am exprimat dorința de a consemna fapte deosebite de muncă de la Combinatul Siderurgic Reșița, cineva ne-a avertizat : „D-apoi nu se intimplă nici o minune la noi. Oamenii muncesc conștiincios, ne facem planul..In toamna anului 1986, la aceeași solicitare, primisem la comitetul municipal de partid următorul răspuns : „Sint muncitori harnici siderurgiștii noștri, treaba lor nu-i ușoară, o știe oricine, ar merita să se scrie despre ei, dar nu prea stau bine cu planul. Și nu din vina lor. Cauze obiective..."Cele două momente, punîndu-le față în fată, ne-au îndemnat la reflecție. Unele lucruri bune intră și ele in obișnuință, ca și cele mai puțin bune. Dar una este să te obișnuiești cu ceea ce este bine, alta să te împaci cu neimplinirile. Așa că, din capul locului, ne-am propus să aflăm cînd și cum i s-a pus capăt obișnuinței cu starea nesatisfăcătoare în care se afla combinatul, ce resorturi au intervenit în munca și modul de gindire ale colectivului.Viața unui colectiv este, ca și viața unui individ, cu suișuri și C0- borișuri. Coborîșurile încep pe nesimțite, iar dacă, din cine știe ce motive — mulțumirea de sine sau lipsa de efort in adaptarea la noi cerințe — coborîșurile nu sint oprite, ele își continuă drumul și ajung la un punct critic căruia este greu să i se găsească imediat cauzele adevărate. Și la combinatul reșițean, ajuns Ia un asemenea punct critic, unii dintre cei care ar fi trebuit să răspundă de bunul mers al producției se adăposteau sub plapuma comodă a justificărilor : că n-ar fi primit la timp unele materiale, că n-ar dispune de dotarea tehnică necesară, că n-ar avea suficient personal calificat în meseriile de bază... în organizația de partid se discutau deschis unele neajunsuri. Se formulau critici, se mai luau și angajamente, se întocmeau și planuri de măsuri. Apoi, ecoul criticilor se stingea în sala de ședințe, angajamentele erau uitate, planurile de măsuri rămineau închise in sertare. Formalismul anula bunele intenții și golea de conținut munca politico- organizatorică. Treptat, mentalitatea minimei rezistențe, a tolerării lipsurilor, a resemnării a luat în conștiința unora dimensiunea unei fatalități : „asta-i situația, ăștia-s oamenii. nu-i nimic de făcut !“Și totuși lucrurile s-au schimbat. Și s-au schimbat radical. N-au venit nici oameni din altă parte, nici corn-., binatul n-a primit o nouă dotare. Pur și simplu, colectivul și-a găsit in el însuși forța și voința de a ieși din imobilismul în care se cantonase. în conducerea combinatului au fost numiți oameni cu reale calități morale și politice, formați aici, care cunoșteau atit ceea ce era bun, cit mai ales ceea ce era mai puțin bun în viața colectivului. Organele departid. organismele democrației muncitorești au declanșat o ofensivă generalizată împotriva indisciplinei și dezordinii de orice fel. Cei mal mulți au înțeles că ordinea și disciplina reprezintă prima condiție în asigurarea normală a derulării procesului de producție, că fără ele nici vorbă nu putea fi de abordarea unor probleme mai complexe. Acolo unde argumentele s-au lovit de opacitatea lipsei de înțelegere a nece- sitățft întronării rapide tr ordinii» șfț« disciplinei au fcfct 'aplma'fe cu seve-’ ritate sancțiuni administrative și pe linie de partid.„Procesul redresării producției — ne spunea tovarășul Gheorghe Oprea, secretarul comitetului de partid din combinat — a fost declanșat anul trecut, o dată cu dezbaterea Tezelor din aprilie. în acest document, secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, arăta că critica și autocritica au valoare numai dacă din ele s-au tras concluziile necesare și se acționează pentru înlăturarea neajunsurilor. în spiritul acestei cerințe, comitetul de partid a inițiat o amplă analiză critică de sus in jos, începind cu conducerea pînă la nivelul formațiilor de lucru. N-am mai acceptat cuvintele „noi".

„conducerea combinatului" sau „conducerea secției" și am cerut să fie înlocuite cu cuvîntul „eu", adică am pus un accent deosebit pe răspunderea personală. Angajamentele și autocriticile le-am înregistrat la magnetofon. Venea cineva cu justificări, apelam la memoria magnetofonului. „Iată ce-ai spus". Am avut șl discuții intre patru ochi. Unui tinăr inginer, știindu-1 timid și ușor de descumpănit, i-am vorbit cu „duhul blindeții", atrăgindu-i atenția că se cam lasă impresionat de văicăreala unora, și i-am cerut să fie mai energic. Și a devenit. De altfel, a și fost promovat, încredințîndu-i-se răspunderea unui compartiment. Cu șeful unei secții de bază, foarte bun meseriaș, dar greu de urnit dintre

depliniți sau depășiți. în condițiile in care combinatul s-a. confruntat cu aceleași greutăți în asigurarea bazei materiale. Ne-âm fi așteptat ca interlocutorul nostru să ne prezinte, in limbajul inerent al specialistului, măsurile și soluțiile tehnice adoptate. Dar ne-a vorbit despre datoria unui conducător de a stabili relații umane cu personalul din subordine, prin care să ridice permanent tonusul muncii, de a-i face pe oameni să înțeleagă importanța socială a muncii lor, să fie pătrunși de mindrie că oțelul care curge din cuptoarele lor se regăsește in instalațiile de foraj, în nave, în podurile de peste rîuri, în autoturisme, în multe din construcțiile grandioase ale țării. „Virsta și experiența
—COMUNISTUL—>
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ale lui, am avut o discuție extrem de dură. I-am spus vorbe pe care hîrtia nu le-ar suporta. Am cam sărit și eu peste cal. Nimeni n-a aflat ce s-a întimplat intre noi. Dar s-a apucat de treabă, morocănos și indispus la început, însă tenace in ho- tărîrea sa de a pune lucrurile pe roate. Autocritic vorbind, și eu am fost luat de curentul „cauzelor o- biective". Cind ați venit acum mai bine de doi ani la noi și v-ați interesat de felul cum sîntem sprijiniți de trimișii organelor centrale, n-am ezitat și am menționat cîteva aspecte negative, care erau reale, nu insă și hotăritoare pentru soarta producției, cum eram atunci înclinat să cred. Experiența organizației noastre de partid pune încă o dată in evidență necesitatea subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., privind întărirea rolului conducător al partidului în toate domeniile, creșterea combativității, a spiritului revoluționar al comuniștilor".Tovarășul inginer Mircea Popa, directorul tehnic și de producție al Centralei Industriale Siderurgice Reșița, ne-a întins pe masă un desfășurător cu situația îndeplinirii planului pe perioada care a trecut din acest an. comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut. Saltul era evident. Anul trecut, mai toți indicatorii sub plan. în prezent, majoritatea indicatorilor de bază in-

îmi dau dreptul să afirm că fără pasiune și numai prin îndeplinirea mecanică a obligațiilor profesionale nu poate fi creat nimic durabil. Și in combinat avem multi siderurgiști minunați care nu o dată, în momente dificile, au pus în evidență tocmai această diferență între a munci dintr-o îndatorire contractuală și a munci cu pasiune determinată de înțelegerea profundă a rosturilor existenței umane. Și, după părerea mea. factorul esențial în redresarea producției a fost recîștigarea de către oameni a încrederii în forțele proprii, direcție în care a acționat cu precădere organizația de partid", a conchis tovarășul director.Intr-adevăr, siderurgiștii ne-au înfățișat cîteva emoționante dovezi de pasiune, de dăruire in muncă. Tovarășul Ilie Itu, șef coordonator în secția furnale, ne-a relatat un episod de mare tensiune. „Ne-a «căzut» un furnal. Am muncit zi și noapte. Maistrul principal Florian Deheleanu și lăcătușul Romulus Buzilă au rămas lingă furnal 52 de ore, pînă la epuizarea fizică, deși nimeni nu le-a cerut un asemenea efort. Și primul secretar al comitetului județean de partid a fost mereu alături de noi. «Măi, băieți. ne îndemna glumind, măcar o căciulă de metal»... Și în cîteva zile furnalul, a fost pus în funcțiune".Pentru electricianul Nicolae An- drițoi, secretarul comitetului de par-

tid din secția laminoare, siderurgis- tui nu poate afla o satisfacție personală mai mare decit in a ști că și-a făcut datoria de răspundere de a asigura țării oțelul, fonta și laminatele necesare. „Nu este nevoie să se insiste mult in cazuri de urgență ca oamenii să fie gata să pună umărul — ne încredința electricianul. în luna februarie, de pildă, la laminorul de 800 s-a blocat vatra cuptorului de 60 de tone. Se punea problema opririi producției timp de 12 zile. Ne-am sfătuit între noi și ne-am propus ca operațiile de deblocare să le efectuăm în șapte zile. Muncă grea, angajament fizic mare, temperatură înaltă. Am organizat echipe pe lucrări. Uneori, din cauza căldurii, echipele se schimbau din zece în zece minute. Am izbutit să repunem laminorul în funcțiune în șase zile".Tinărul oțelar-topitor Nicolae Vin- tilă este șef de brigadă la cuptorul Siemens-Martin nr. 1 — „cuptorul tineretului". Performanța sa : cea mai rapidă șarjă din ultimii șase ani. Să-i reținem o opinie : „îmi place meseria, sint mîndru de ea, deoarece este o meserie adevărată, de bază. Dacă ar fi să iau viața de la început, tot oțelar m-aș face. Sînt unii care fug după meserii ușoare, dar pînă la urmă se lovesc numai de greutăți în viață sau o trăiesc cu satisfacții mărunte. Iată de ce mi-au mers la inimă cuvintele secretarului general al partidului nostru că nu poate fi cu adevărat om liber acela care nu depune o muncă uti’ă".Dumitru Ștefănescu, oțelar-turnă- tor, îi împărtășește pe deplin părerea. dar ține să sublinieze că de in- deminarea oțelarului-turnător, de corelarea dintre „ochiul și mina sa“ depinde calitatea oțelului, așa că ceea ce face el nu-i cu nimic mai prejos decit meseria lui Vintilă.Siderurgiștii amintiți și alții ne-au vorbit despre unele proiecte de viitor : la combinatul din Reșița să funcționeze primul furnal din țară în care procesul de producție să fie urmărit prin calculator ; introducerea în fabricație a unor laminate cu valori mari ; punerea la punct a unei instalații de curățire a lingo- tierelor pentru creșterea calității laminatelor : extinderea gamei de. pțe- luri speciale și altele. Și toate acestea prin forțe proprii. Prin forțele acestor minunați siderurgiști ai Re- șiței. oameni ai flăcărilor în care se plămădesc, oțelurile țării. Acești siderurgiști ai Reșiței. în care arde flacăra vie a pasiunii revoluționare pentru fante durabile. închinate propășirii patriei.
Constantin VARVARA

Noul Centru de creație ți cultură socialistă „Cîntarea României” al sindicatelor din stațiunea Felix, județul OradeaFoto : E. Dichiseanu

ROLUL EDUCATORULUI
ÎN FORMAREA TINEREI GENERAȚII
Imperativulîn cadrul relației educator-elev, interpretată încă, pe alocuri, in mod simplist și univoc, adevăratul pedagog trebuie să țină seama de o gamă de factori extrinseci procesului de învățămint, dar cu pondere substanțială, printre care considerăm să reamintim, cu o constantă oportunitate, cîțiva dintre cei mai relevanți.Aș situa la un prim nivel influ

entele, benefice sau nocive, care se exercită în afara școlii de către familie, prieteni, obiective de interes public, ambianța străzii, influențe pe care pedagogul responsabil trebuie să le stimuleze ori, dimpotrivă, să le „asaneze" cu tact și discernămînt. în acest scop trebuie „sondate" și datele temperamentale, (in)aptitudinile, zestrea genetică, informații prețioase ce se impun exploatate constructiv, creator. Așa cum. desigur, e imperioasă testarea, abilă și discretă, a ceea ce îl atrage pe elev sau ii repugnă la un anumit obiect de studiu ; aceasta pentru a-i extinde receptivitatea ori pentru a-i inhiba, pe cit posibil, gesturile de refuz, de neintemeiată respingere.O importanță covirșitoare o mai are în cadrul complexității acestei relații elasticitatea actului de eva
luare, elasticitate grație căreia se vor evita etichetări imuabile, ireversibile, precum „elev eminent", „elev slab", „nulitate" etc. Din păcate, există profesori care, dintr-o reprobabilă comoditate, operează cu aceste „diagnostice", generind elevului mai puțin dotat ori silitor resemnarea in condiția umilă, neparticipativă de „coada" sau „rușinea clasei", iar celor merituoși complacerea în suficiența și blazarea eternilor „campioni".Strategia prudentă și permanentă a unei juste evaluări și notări a cunoștințelor e singura în măsură a preveni decepții ori „surprize" adesea traumatizante. în special in contextul confruntărilor decisive, cum sint concursurile de admitere in în- vățămintul liceal sau superior.O și mai mare subtilitate în nuanțarea actului pedagogic, un veritabil test al vocației de pedagog, o constituie abordarea adecvată a „cazurilor" de gravă indisciplină, de

cunoașterii inadaptabilitate socială. Pe lingă efortul propriu, echilibrat și susținut, profesorul angajat plenar in demersul educațional e dator să mențină o legătură deschisă și permanentă cu consiliul popular, cu locul de muncă al părinților care își neglijează îndatoririle, cu reprezentanții comitetelor de stradă sau de bloc. Aceleași suplețe și discernămînt trebuie să vădească actul punitiv, prin cate elevul deficitar să „înregistreze" exact gravitatea greșelii comise și deopotrivă impulsul de a-și corija atitudinea.Consider că nu comit o redundanță în a reaminti că suprema strategie pedagogică se manifestă în planul 
abordării diferențiate a capacității elevilor. Opinăm că o strategie realistă o constituie „nuanțarea" exigențelor in urma testării ponderii intelectuale, a talentului și interesului manifestate de fiecare elev pentru o materie dată. Numai in raport cu „intensitatea" acestor factori șe pot emite pretenții și se pot da calificative tranșante. Un pedagog competent oferă și solicită conform puterilor fiecăruia, dat fiind că manualul și programa școlară reprezintă un model operațional ideal, ai cărui parametri nu sînt totdeauna

RigorileProfesorul este cel care îl inițiază pe elev in tainele unei, discipline, dar nu numai atit. El este atent la toate problemele elevului, ia atitudine critică față de el, îl sfătuiește etc. Se poate spune așadar că o adevărată măiestrie pedagogică o posedă acei profesori care nu abuzează de caracterul formal al relației lor cu elevii, care reușesc să aplice regulile și normele statuate numai după ce au luat în considerare deja toți factorii care influențează situația pe care vor s-o soluționeze.Dar ce înseamnă aceasta din partea profesorului ? Analiza ne spune că nu sîntem unicii deținători ai adevărului și în căutarea lui nu putem avea doar noi inițiativă. Elevii,

atinși în exclusivitate de membrii întregului colectiv. Apoi trebuie să ținem seama și de adevărul că, priviți in evoluție, nu toți elevii noștri de azi vor deveni intelectuali cu acces la secretele și miracolul științelor în ofensivă crescindă. E necesar insă ca prin intermediul nostru activ și competent. ei să atingă un nivel de cunoaștere cel puțin accep
tabil, apt să reprezinte un secol al supremelor împliniri prin cunoaștere. Pentru aceasta trebuie să le provocăm permanent interesul, să le dezvoltăm aptitudinile suscitate, re
velate de acest interes. In acest sens, cit de benefică ar fi munca pedagogică pe grupe de nivel, deziderat major și realist al invățămintului modern. O consecință primă și esențială a acestui aspect ar constitui-o, desigur, o comunicare mai autentică, un dialog fructuos între profesor și colective omogene, cu putere intelectuală și receptivitate egale.Iar pentru ca acest dialog să fie demn de înalta-i finalitate, se impune să acordăm permanent atenție sporită limbajului, instrumentul nostru de comunicare esențial, atenția respectuoasă, plină de harul unei tradiții înnobilate de capodopere ale rostirii românești.

Prof. Aspazia STANCUȘcoala cu clasele I-X, nr. 160, sector 6, București
educațieidin punctul nostru, de vedere, nu trebuie să fie doar „obiecte" ale educației, care au datoria să execute fără rezerve tot ceea ce le dăm noi de făcut, ci sînt personalități in 

devenire, cu toată complexitatea pe care o presupune o astfel de devenire ; cu toate că sîntem reprezentanții unei discipline școlare, ai unei materii de învățat, noi nu ne confundăm cu ea (deși elevii sînt tentați să pună semnul egalității : biologia — profesorul de biologie, istoria — profesorul de istorie etc.). Trebuie să acceptăm întotdeauna că și alți profesori pot avea experiențe pozitive și valoroase într-o situație educativă similară și soluțiile oferite de el pot fi uneori chiar mal

bune decit ale noastre. Această deschidere manifestată de cadrul didactic rămîne o premisă pedagogică fundamentală, fără ea actul educațional va fi, volens nolens, mărginit. Pe de altă parte, am nuanța în continuare arătind că nu numai elevii trebuie să fie atenți la profesori, ci și profesorii la elevi, apropiindu-se cu tact și discernămînt de preocupările lor, de viața sufletească, de problemele specifice vîrstei, de greutățile pe care le întîmpină la un moment dat, invățînd ei înșiși din- tr-o experiență sau alta, trăită in colectivul unei clase și avînd elasticitatea de a accepta că atit elevii, cit și profesorii pot greși, iar greșelile celor dinții sint cel mai adesea scuzabile. Profesorul trebuie să contribuie la dezvoltarea. a tot ceea ce este valoros în structura personalității elevului.Toate aceste trăsături se pot însuma- într-una singură, care reprezintă deja o atitudine. Atitudinea aceasta am putea s-o denumim ati
tudine democratică, dublată de respect, de prețuire față de celălalt. Trăsăturile enumerate mai sus sint manifestări ale acestei atitudini. Și din moment ce democrația este o valoare fundamentală a societății noastre socialiste, formarea și educarea în acest spirit trebuie să constituie un obiectiv fundamental al procesului de învățămint.Democrație nu înseamnă însă lipsa normelor și regulilor. Atitudinea democratică se manifestă tocmai pe baza conștiinței acestor norme și reguli. Echilibrul căutat în permanență in practica educațională este acela dintre democrație și autoritate. De aici decurg toate celelalte : echilibrul dintre negare și acceptare, dintre permisiune și interzicere, dintre acord și dezacord, dintre exigență firească și exagerare etc.Prin, modelul de atitudine democratică pe care il oferă elevului, profesorul trebuie să devină un exemplu decisiv. Aceasta înseamnă că în „istoria" afectivă a elevului el va influenta în mod hotărîtor devenirea datelor fundamentale ale personalității — educarea unor atitudini pe deplin compatibile cu cerințele societății noastre democratice.

Prof. Găl LASZLOLiceul Industrial nr. 8, Cluj-Napoca

IERI A ÎNCEPUT IN CAPITALĂ

CONFERINȚA PE TARĂ A MIȘCĂRII SPORTIVELuni a început în Capitală Conferința pe țară a mișcării sportive. Iau parte delegații aleși de conferințele locale ale mișcării sportive, membri ai federațiilor de specialitate, ai consiliilor județene pentru educație fizică și sport, ai cluburi-. lor și asociațiilor sportive, antrenori și sportivi fruntași, cadre didactice, activiști pe tărîmul sportului, reprezentanți ai unor ministere, instituții centrale, organizații de masă și obștești.Participant!! au primit cu deosebit entuziasm și mare satisfacție Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Conferinței pe tară a mișcării sportive. Mesajul, prezentat de tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a fost urmărit cu multă atenție și deplină aprobare, fiind subliniat in repetate rinduri cu puternice a- plauze. Cei prezenți au ovaționat și aclamat cu însuflețire, au scandat numele partidului și al secretarului său general, dînd glas sentimentelor de aleasă dragoste și prețuire pe care milioanele de sportivi din țara noastră, asemenea întregii națiuni, le poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu. recunoștinței profunde pentru grija manifestată față de destinele sportului românesc. pentru condițiile create și sprijinul permanent acordat dezvol-t tării și perfecționării activității de educație fizică și sport.A fost reliefată unanima aprobare fată de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind propunerea ca, la Congresul al XIV-Iea, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, eminent militant comunist și patriot înflăcărat., ilustru ginditor revoluționar, strălucit ctitor de țâră nouă, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, să fie reales in funcția supremă de secretar general al partidului, subliniindu-se că acest act politic de însemnătate fundamentală reprezintă cea mai sigură garanție a progresului neîntrerupt al patriei, a edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate, a ridicării României spre cele mai inalte culmi de progres și civilizație.In cadrul conferinței a fost prezentat „Raportul Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport asupra activității desfășurate in perioada 1982—1989 pentru înfăptuirea hotăririlor de partid și de stat, a orientărilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la continua dezvoltare și îmbunătățire a activității de educație fizică și sport".De asemenea, a fost prezentat Programul privind perfecționarea și dezvoltarea educației fizice, a sportului de masă , și de performanță în perioada 1989—1995.In atmosfera de puternică angajare patriotică generată de recenta Plenară a C.C. al P.C.R., care a adoptat hotăriri de însemnătate istorică pentru dezvoltarea intregii vieți politice, economice și sociale din tara noastră, pentru înaintarea neabătută a României pe calea luminoasă a socialismului și. comunismului, participanții la conferință au analizat in lumina ideilor cuprinse în mesajul secretarului general al partidului, președintele Republicii,

tovarășul Nicolae Ceaușescu, documentele prezentate, rezultatele obținute in perioada parcursă de la precedenta conferință, precum și măsurile ce trebuie adoptate in vederea perfecționării în continuare a educației fizice, a sportului de masă și de performanță.Relevind importanța deosebită a competiției sportive naționale „Da- ciada", cei care au luat cuvintul s-au referit pe larg la acțiunile întreprinse in direcția atragerii unor mase cit mai largi de oameni ai muncii de la orașe și sate, a întregului tineret în practicarea sistematică a exercițiilor fizice, a sportului și turismului.Reliefind rolul important al sportului in mai buna cunoaștere și a- propiere dintre popoare, dezbaterile au subliniat hotărîrea organizațiilor sportive, cluburilor și asociațiilor, a tuturor sportivilor țării de a promova susținut, in relațiile cu organizațiile și sportivii de peste hotare, ideile nobile ale prieteniei și colaborării pașnice dintre națiuni, contribuind activ la cauza destinderii, înțelegerii și păcii in lume.
★în cursul după-amiezii au avut loc conferințele federațiilor sportive, in cadrul cărora au fost prezentate dări de seamă pe marginea activității desfășurate în intervalul 1982—1989 și planurile de măsuri cuprinzind obiectivele și sarcinile concrete ale dezvoltării in perioada următoare a fiecărei discipline sportive.Conferințele au ales ««ver-'a de conducere ale federațiilor.Lucrările Conferinței pe tară a mișcării sportive continuă.
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19,00 Telejurnal
19,25 Să trăim si să muncim în spiritul 

normelor eticii și echității socialis
te • în frunte — comuniștii. Re
portaj

19,45 Industria — programe prioritare, 
în spiritul sarcinilor subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara C.C. al P.C.R.

20,05 Teatru TV. „La porțile mării", de 
Corina Flruță și Alecu Croitoru. In
terpretează : Tora Vasilescu, Vis- 
trlan Roman, Colea Râutu, Emil 
Hossu, Răzvan Vasilescu, Tania 
Filip, Cornelia Pavlovicl, Angela 
Ioan, Mirela Nleolau. Petre Mo
rarii, Florin Tănase. Paul Na- 
dolschi. Elena Bog, Anca Pandrea, 
Lucia Maier, Violeta Berbluc. Re
gia artistică : Constantin Dicu

21,20 Imagini din R.P. Mongolă. Docu
mentar.

21,45 Din frumusețile patriei. Străbătlnd 
poteci de munte. Documentar

21,55 Telejurnal

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 11 iulie, ora 20 — 14 iulie, ora 20. 
în țară : Vremea va fi în general fru
moasă și călduroasă în sudul și estul 
țării, unde cerul va fi variabil, mal. 
mult senin, dar se va răci și va deveni 
treptat instabilă în. rest, unde cerul va 
fi temporar noros. Ploi, care vor avea 
și caracter de aversă, însoțite și de des
cărcări electrice și Izolat de grindină, 
vor cădea în vestul șt nord-vestul țării, 
în. aceste zone, cantitățile de apă pot

depăși 23 de litri pe metru pătrat în 24 
de ore. în estul țării — averse Izolate. 
Vîntul va sufla slab pînă Ia moderat, 
cu intensificări la sftrșltul intervalului 
în cîmpia vestică, unde, izolat, pot avea 
și aspect de vijelie. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse, in general, intre 
14 și 22 de grade, iar cele maxime intre 
26 și 32 de grade, în vestul ș! nord- 
vestul țării, iar restul între 30 șl 36 de 
grade, mai coborîte pe Litoral. în Bucu
rești : Vremea va fi călduroasă, iar 
cerul variabil. Cohdiți! de averse de 
ploaie in ultima zi. Vintul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile minime 
vor oscila între 17 șl 20 de grade, iar 
cele maxime intre 32 și 35 de grade.

INFORMAȚII SPORTIVECANOTAJ ACADEMIC. Pe baza nautică „Dorobanți" din apropierea municipiului . Iași s-a desfășurat competiția internațională de canotaj academic pentru junioare „Concursul Prietenia", la care au fost prezente peste 170 de canotoare din Bulgaria. Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, Cuba. R.D. Germană, Polonia. U.R.S.S. și România. Proba de schif simplu s-a încheiat cu victoria româncei Nadia Lung, urmată de Christine Erie (R.D. Germană) și de sovietica Elena Hodatovici. Iată primele clasate in celelalte curse : 4 rame — 1. Cehoslovacia ; 2. R.D. Germană ; 3. Bulgaria ; dublu visle — 1. R.D.G. ; 2. Bulgaria ; 3. Cehoslovacia ; dublu rame — 1.U.R.S.S. ; 2. R.D.G. : 3. Bulgaria ;4. visle — 1. R.D.G. : 2. Cehoslovacia : 3. România ; .8 plus 1 rame — 1. R.D.G.; 2. Cehoslovacia; 3. Bulgaria.SCRIMA. Proba feminină de floretă pe echipe din. cadrul Campionatelor mondiale de scrimă de la Denver (S.U.A.) a revenit selecționatei R.F. Germania, urmată in clasamentul final de U.R.S.S.. Italia. Ungaria. România, R.P. Chineză,5. U.A., Franța ele.
Afirmarea puternică a democrației muncitorești

(Urmare din pag.. I) H4AAdițiile conducerii unitare a econo- miei naționale. Așa cum se precizează in Tezele pentru Congresul al XIV-Iea al partidului, elaborarea planurilor de către unități, adoptarea lor de către consiliile oamenilor muncii și adunările generale au Ia bază obiectivele planului național unic dc dezvoltare. Conducerea unitară a activității economice și sociale pe baza pianului național unic asigură îmbinarea intereselor fiecărui colectiv cu interesele generale ale societății.Complexitatea sarcinilor etapei următoare de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate — prefigurate în documentele pentru Congresul al XIV-Iea al partidului supuse dezbaterii publice — impune perfecționarea continuă a sistemului de conducere, organizare și planificare a activității economico-so- ciale în raport cu progresul forțelor de producție și evoluția relațiilor sociale, cu noile cuceriri ale revoluției tehnico-științifi- ce. In mod legitim, în toate sectoarele vieții economico-sociale este obiectiv necesară creșterea tot mai puternică, prin integrarea sa organică in societate, a rolului politic conducător al Partidului Comunist Român — centrul vital al întregii națiuni — care poartă răspunderea directă pentru elaborarea și transpunerea cu succes in viață a planurilor și programelor de dezvoltare a societății românești. Realizarea sarcinilor partidului și statului nu mai poate fi concepută în afara organismelor democrației muncitorești- revoluționare, așa cum buna funcționare a noilor organisme democratice este asigurată de rolul conducător al organelor și organizațiilor de partid în cadrul acestora. Așa cum se subliniază in Programul- Directivă al Congresului al XIV-Iea, partidul nostru iși va consolida necontenit unitatea politică, ideologică și organizatorică, va acționa cu fermitate pentru perfecționarea democrației de partid și întărirea combativității, a spiritului revoluționar, de răspundere, al tuturor comuniștilor. va dezvolta continuu legăturile sale cu clasa muncitoare, cu masele largi de oameni ai muncii, cu întregul popor, se va preocupa permanent de analiza științifică a cerințelor legilor social-economice o- biective — atit universal valabile, cit și proprii noii orinduiri — de aplicarea creatoare a principiilor socialismului științific, a teoriei revoluționare la realitățile și condițiile României.în același timp se va asigura perfecționarea continuă a rolului și funcțiilor statului in raport cu schimbările care au loc în societatea românească, afirmîndu-se tot’ mai puternic caracterul său de stat al oamenilor muncii, al democrației mun- citorești-revoluționare. Pe parcursul adincirii colaborării dintre organele statului și organismele democrației noastre socialiste va avea loc procesul de transformare a statului intr-un organism democratic cu totul nou.O idee majoră, de cea mai mare însemnătate, evidențiată în documentele adoptate de recenta Plenară a C.C. al P.C.R. și supuse dezbaterii intregii națiuni, este aceea că, in continuare, aplicindu-se cu fermitate principiul înfăptuirii, socialismului cu poporul și pentru popor, partidul nostru va acționa in mod consecvent pentru dezvoltarea largă a formelor democratice de conducere, pentru asigurarea participării clasei muncitoare — clasa cea mai înaintată a societății noastre —. a țără-

nimii și intelectualității, a intregii națiuni la elaborarea și transpunerea în viață a politicii de dezvoltare economico-socială a țării. Practic. in toate sectoarele se va urmări ridicarea pe un plan calitativ superior a auioconducerii muncitorești, sporind rolul adunărilor generale și al consiliilor oamenilor muncii in a- sigurarea bunului mers al activității. Pretutindeni, organismele democrației noastre muncitorești-revolu- ționare vor acționa ferm pentru continua perfecționare a structurilor organizatorice, prin dimensionarea și profilarea judicioasă a unităților, a- daptarea lor operativă la schimbările care se produc în economia noastră și pe piața externă, intensificarea specializării și cooperării între întreprinderi, potrivit cerințelor progresului tehnic, creșterii eficienței economice.Mai mult ca oricînd, astăzi, din perspectiva documentelor de o excepțională însemnătate aflate în dezbaterea întregii națiuni, apare limpede ideea potrivit căreia înfăptuirea marilor obiective de viitor impune o participare permanentă, conștientă și creatoare a oamenilor muncii la elaborarea și realizarea deciziilor economice. Precizăm acest lucru întrucît el vizează însăși latura calitativă esențială a exercitării dreptului de proprietar, producător și beneficiar al oamenilor muncii. Muncitorul, specialistul, cadrul de conducere trebuie să se simtă permanent angajat în gospodărirea eficientă a părții din avuția întregului popor încredințate spre administrare, în dezvoltarea continuă a acestei avuții. Democrația socialistă nu se poate manifesta decit în strinsă corelație cu întărirea responsabilității sociale a tuturor membrilor societății, cu afirmarea plenară a spiritului lor revoluționar, patriotic.Viața a demonstrat că în socialism nu poate exista o altă sursă a progresului, a dezvoltării economico- sociale decit- munca. Munca liberă a proprietarilor socialiști uniți. Iată de ce, prin însăși esența ei, democrația socialistă impune o afirmare deplină a capacității creatoare a tuturor oamenilor muncii in domeniul producției materiale și spirituale, a responsabilității sociale și individuale. Afirmarea plenară a acestei responsabilități presupune asumarea deliberată și din convingere a îndatoririlor concrete pe care Ie are fiecare om al muncii față de societate, în procesul de producție, inițiativă proprie și un aport substanțial, prin idei și soluții novatoare, dincolo de sarcinile activității zilnice. Fără îndoială, in etapa actuală, în cîmpuL deliberărilor democratice și cel al acțiunilor practice trebuie să se afle permanent problemele care privesc creșterea in ritm susținut a productivității muncii, reducerea accentuată a costurilor, înnoirea produselor și ridicarea nivelului lor calitativ, modernizarea producției, înfăptuirea neabătută a obiectivelor noii revoluții agrare, promovarea largă a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Acum cînd precumpănitori au devenit factorii intensivi-calita- tivi ai creșterii economice, exercitarea democrației este strîns legată de cerințele întregii activități productive, ale valorificării superioare a tuturor resurselor materiale și umane de care dispune economia, ale apărării și consolidării proprietății socialiste, care, in concepția partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă cerințe esențiale ale înaintării ferme a patriei pe calea socialismului și comunismului.înfăptuirea procesului trecerii Ia

cea de-a doua ^ază. superioară, a construirii Tsodietații socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră, a înfăptuirii Programului partidului — obiectivul fundamental al celui de-al 9-lea cincinal — impune promovarea cu fermitate, în continuare, a principiului conducerii unitare, pe baza planului național unic, a întregii activități economico-sociale, în condițiile afirmării plenare, tot mai intense a democrației mun- citorești-revoluționare. Ceea ce trebuie ințeles și însușit pe deplin de către toți oamenii muncii, in legătură cu acest principiu, este faptul că întărirea autoconducerii și sporirea rolului diferitelor organisme de stat, al centralelor și întreprinderilor trebuie să conducă la creșterea răspunderii lor in inf&ptuirea neabătută a prevederilor de plan, in buna gestionare a proprietății socialiste.Pe de altă parte, în deplină concordanță cu cerințele autogestiunii, ale mecanismului economico-finan- ciar trebuie să se acționeze cu ho- tărire pentru maximizarea eficienței economice in toate ramurile și in toate unitățile, pentru acoperirea cheltuielilor de producție și circulație din veniturile realizate, creșterea contribuției fiecărei Întreprinderi, fiecărei colectivități de oameni ai muncii la sporirea venitului național și ,1a constituirea resurselor centralizate ale statului. In această idee, acționîndu-se ferm în vederea perfecționării controlului activității economico-sociale — in condițiile creșterii rolului organelor de partid și de stat, al tuturor organismelor democrației muncitorești-revoluțio- nare și comisiilor de control ale maselor populare — se vor urmări îndeplinirea exemplară a planului la toți indicatorii, gospodărirea judicioasă a fondurilor materiale și bănești, întărirea ordinii legale, a disciplinei financiare.In aceste momente istorice, de înălțătoare vibrație patriotică, întreaga națiune, întregul nostru popor, scrutind cu mindrie viitorul, iși exprimă unanima și entuziasta aprobare față de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIV-Iea, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, văzînd in acest act dc însemnătate cardinală garanția sigură a continuării și adincirii procesului afirmării democrației mun- citorești-revoluționare, a dezvoltării cadrului larg democratic, armonios închegat și deschis participării tuturor oamenilor muncii la elaborarea și înfăptuirea politicii generale a partidului, certitudinea înfăptuirii programelor de dezvoltare pe mai departe a țării, a măreței opere de construire a socialismului și comunismului.Efervescența revoluționară, puternica emulație declanșate de dezbaterea Programului-Directivă și a Tezelor potențează în aceste zile preocupările tuturor colectivelor de oameni ai muncii, din toate domeniile vieții economico-sociale, stimulind creșterea considerabilă a calității acțiunilor întreprinse în scopul valorificării cu rezultate superioare a largului cadru democratic constituit în patria noastră, pentru îndeplinirea sarcinilor asumate din programele de dezvoltare a economiei naționale, dezvoltarea răspunderii și a spiritului de inițiativă, în așa fel incit marile evenimente ale acestui an — gloribasa aniversare de la 23 August și Congresul al XIV-Iea al partidului — să fie întîmplnate pretutindeni cu remarcabile realizări.
Nicolae M1L1TARU
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ÎN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A POPORULUI PRIETEN MONGOL
Tovarășului JAMBÎN BATMUNH

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole

Oameni ai muncii de pe ogoare informează 
despre încheierea recoltării griului 

și realizarea unor producții mari la hectar

Sărbătorirea celei de-a 68-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole îmi oferă prilejul, deosebit de plăcut, că, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole și poporului mongol prieten cele mai cordiale felicitări și urări de noi și mari realizări în opera de construire a socialismului.Victoria de la 11 iulie 1921 s-a inserts ca un eveniment crucial în lupta poporului mongol pentru renaștere națională, libertate și progres. Poporul român se bucură sincer de marile realizări obținute de oamenii muncii mon-
IN JUDEȚUL IALOMIȚA :
• Unitatea agroindustrială Slo

bozia — 11 015 kg la hectar
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Smirna — 10 116 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Grindu — 9 260 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Girbovi — 9 250 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL BRĂILA :
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Stăncuța — 9 150 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Rimnicelu — 9 050 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Siliștea — 8 850 kg Ia 
hectar

ÎN JUDEȚUL DOLJ :
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Băilești — 9140 kg la 
hectar

• Stațiunea de Cercetări Agri
cole Simnic — 8 530 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ostroveni — 8 120 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Poiana Mare — 8100 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Măceșul de Jos — 8 012 
kg la hectar

încheierea cursurilor Institutului pentru pregătirea 

cadrelor în problemele conducerii social-politice 

de către absolvenții promoției 1989La Academia de Studii Social-Po- litice de pe lingă C.C. al P.C.R. a avut loc o adunare festivă prilejuită de încheierea cursurilor Institutului pentru pregătirea cadrelor în problemele conducerii social-politice de către absolvenții promoției 1989. In telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, se arată :Am luat cunoștință cu nețărmurită bucurie și legitimă mîndrie patriotică de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 27—28 iunie 1989 privind propunerea ca la cel de-al XIV-lea Congres al partidului să fiți reales în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. Alături de Întregul partid, de întregul popor, avem convingerea nestrămutată că realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu ar națiunii noastre, in înalta funcție de secretar general al Partidului
SUCEAVA : Sarcinile la exportRealizarea exemplară a producției de export constituie preocuparea principală a colectivelor muncitorești din județul Suceava. în acest scop, se acționează pentru perfecționarea structurii sortimentale. realizarea unor produse de calitate, cu caracteristici tehnico- funcționale superioare, care să a- sigure valorificarea rațională a resurselor materiale și satisfacerea e- xigențelor partenerilor externi. Alături de acestea, aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă și urmărirea zilnică a modului de în- făptuire a programelor privind realizarea producției pentru export au permis obținerea unor rezultate

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
pian : Dan Pârvu — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Studio) : Cuibul — 18,30
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Clșmiglu) : Cintăm 
România de azi (spectacol de sunet șl 
lumină) — 21
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Meridiane folclo
rice — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Hal copii la joc 1 — 11

i n e m ac
• Secretul... armei secrete : FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11; 
13; 15; 17,15; 19,30
• Noiembrie, ultimul bal : GIU-
LESTI (17 55 46) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20, VOLGA (79 71 26) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20

ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Dor Mărunt — 8 914 kg 
Ia hectar

& întreprinderea Agricolă de 
Stat Pietroiu — 8180 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Brincoveni — 8 618 kg 
la hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Chirnogi — 8 615 kg la 
hectar

• Institutul de Cercetări pentru 
Cereale și Plante Tehnice 
Fundulea — 8 500 kg la hec
tar

• Stațiunea de Cercetări pentru 
Culturi Irigate Mărculești — 
8 464 kg la hectar

• Stațiunea Didactică Experi
mentală Belciugatele — 8 348 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Valea Argovei — 8 346 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Lehliu-Gară — 8 220 kg 
la hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Jegălia — 8 215 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Chirnogi — 8 116 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Nicolae Bălcescu — 
8 110 kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Dragoș Vodă — 8105 
kg la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ulmeni — 8 015 kg la 
hectar

Comunist Român asigură mersul ferm înainte al societății socialiste românești, oferă garanția continuării procesului revoluționar de înfăptuire a marilor obiective pe care le va adopta Congresul al XIV-lea al partidului, care se va înscrie în istorie drept Congresul victoriei definitive a socialismului; al triumfului principiilor socialismului științific în transformarea revoluționară a societății românești, al independenței depline, economice și politice a țării.Vă rugăm să ne îngăduiți să folosim și acest prilej pentru a da expresie sentimentelor de aleasă prețuire și recunoștință ce Ie nutrim față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și față de tovarășa Elena Ceaușescu și să vă adresăm, din toată inima, urarea să ne trăiți întru mulți ani, spre gloria Partidului Comunist Român, spre măreția scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România !
— exemplar onoratebune în acest domeniu. Astfel, oamenii muncii din 16 unități economice au livrat suplimentar partenerilor de peste hotare utilaje tehnologice, piese de schimb, suban- samble, mobilier și alte produse, în valoare de 28 milioane lei. Rezultate deosebite au obținut colectivele de la întreprinderea de Scule. Subansamble și Accesorii, întreprinderea de Prelucrare a Lemnului, întreprinderea de Tricotaje „Bucovina", Filatura de In și Cinepă din Fălticeni, Fabrica de încălțăminte „Montana" din Cîmpu- lung-Moldovgnesc. (Sava Bejina- riu).

• Franțois Villon : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 13; 17
• O vară cu Mara : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Maria și Mirabela in Tranzistoria : 
COTROCENI (81 68 88) — 15; 17; 19
• Maria și marea : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19
• Sora 13 ; VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Program special pentru copii și ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13
• Jandarmul și jandarmerițele : 
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, LIRA (317171) — 9; 11; 13: 15,15; 
17.30: 19,30. la grădină — 21, COSMOS 
(27 54 95) — 8,30; 4-0,30; 12,45; 15; 17,15; 
19,30
> Șatra : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19
• Caz cu caz nu se potrivește : FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Actrița : FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Viata ca o poveste (filmul româ
nesc, ieri și azi) ; 19, Alo. aterizează 
străbunica: 13; 15, VIITORUL (10 67 40)
• Zece negri mititei ; ARTA (21 31 86)
— 15: 18
• Colonelul Redl : CULTURAL
(83 50 13) — 9; 12; 15,30; 18,30
• De la literatură Ia film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 
20,15
• Transhumanta (Gala filmului mon
gol) : STUDIO (59 53 15) — 19

ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI :
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Girla Mare — 8 108 kg 
la hectar

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA:
• întreprinderea Agricolă de 

Stat Mangalia — 8 641 kg la 
hectar

Q Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Rîmnic — 8 550 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Ovidiu — 8 515 kg Ia 
hectar

S Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Agigea — 8 512 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Albești — 8 500 kg la 
hectar

*
în telegrame adresate tova

rășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
oamenii muncii din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste 
respective informează despre în
cheierea recoltării griului și ob
ținerea unor producții superi
oare celor planificate. Acest 
succes, se evidențiază în telegra
me, se datorează respectării cu 
strictețe a tehnologiilor de lucru, 
asigurării unor densități optime, 
bunei organizări a muncii, evi
tării oricăror pierderi la recol
tare, la transportul și depozitatul 
producției..
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Panoramic județean
• Colectivul de la

Centrala electrică a 
Hidrocentralei „Porțile 
de Fier II" a lansat 
inițiativa : „Fiecaremetru cub de apă utilizat la maximum", 
prin care se urmărește 
menținerea in perma
nentă stare de funcțio
nare a celor 8 turbine, 
folosirea integrală a 
potențialului energetic 
al Dunării și reducerea 
consumului propriu de 
energie. In cele 6 luni 
care au trecut din acest 
an s-au economisit, la 
consumul propriu, 1,4 
milioane kWh energie 
electrică.• La întreprinderea 
de Construcții Navale 
și Prelucrări la Cald 
din Drobeta-Tumu Se
verin se află, în dife
rite faze de execuție, 
cargouri de mărfuri 
generale, remorchere ji impingătoare, docuri, 
șalande, macarale plu
titoare. De la începu
tul anului și pină in 
prezent au avut loc 16 
lansări de nave de di
ferite tipuri. O atenție 
deosebită se acordă 
programului de mo
dernizare a producției. 
Numai in perioada care 
a trecut din actualul 
cincinal s-a obținut, pe 
această cale, un spor 
la producția-marfă in 
valoare de peste 124 
milioane lei.

® In stațiunile pen
tru mecanizarea agri
culturii din județ se 
folosesc tehnologii mo
derne pentru recondi- 
ționarea pieselor de 
schimb la întreaga 
gamă de mașini din 
dotare. Cu toate că du
rata de folosință este 
ca și la o piesă nouă, 
prețul de recondiționa- 
re e mai mic cu aproa
pe 60 la sută.

• în bazinul carbo
nifer Mehedinți au fost 
puse în funcțiune pa
tru excavatoare gigant 
cu rotor, de fabricație 
românească. Al cincilea 
a intrat in faza de pro
be, urmînd ca in scurt 
timp să fie pus pe po
ziție de lucru.

• în actuala ediție a 
Festivalului național 
„Cintarea României" 
iși desfășoară activi
tatea 30 de comisii ale 
inginerilor și tehnicie
nilor. 22 cercuri de 
inventatori și inovatori 
și 35 de lectorate 
tehnice, care cuprind 27 000 ingineri, subingi- 
neri, economiști, maiș
tri și muncitori cu înal
tă calificare. Aceștia 
și-au propus spre cer
cetare și soluționare 
numeroase teme de 
producție in toate uni
tățile din județ. Teme
le vizează, in princi
pal, modernizarea teh
nologiilor de fabrica
ție, reducerea consu
murilor materiale și 
costurilor, creșterea 
gradului de mecaniza
re in construcții, ridi
carea productivității 
muncii.

• La Termocentrala 
Drobeta-Turnu Seve
rin funcționează in 
prezent 4 turbine de 
cite 50 MW fiecare si 
4 cazane de cite 420 
tone abur pe oră fie
care. în ritm susținut 
se desfășoară lucrările 
la cazonele nr. 5 și 6, 
de aceeași capacitate. 
Din luna mai 1982, de 
cind iși desfășoară ac
tivitatea pe această 
mare platformă indus
trială, brigadierii din 
cadrul Șantierului Na
țional al Tineretului 
au realizat lucrări de 
construcții-montaj in

CRAIOVA : Tractorul hidraulic 25 000La întreprinderea de Tractoare și Mașini Agricole din Craiova a fost fabricat tractorul cu încărcător hidraulic TIH-445, cu numărul 25 000. Ilustrativ este faptul că mai bine de jumătate din aceste trac" toare multifuncționale au fost livrate partenerilor de peste hotare. Așa cum ne spunea inginerul Ion Anghel. directorul întreprinderii, numai în acest an au fost expedia-
FETEȘTI : DispecerRezultat al cuceririlor științifice și tehnice românești, al colaborării dintre Institutul de Cercetări pentru Transporturi București cu colectivele Antreprizei Poduri Dunărene și Complexului C.F.R. Fetești, pe magistrala feroviară București — Constanta, una din cele mai solicitate din țară, a intrat în funcțiune primul dispecer pe calculator. Instalația asigură urmărirea pe calculator și dirijarea traficului pe tronsonul Ciulnița — Medgidia, iar

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ :
• întreprinderea Agricolă de

Stat Leordeni — 8 220 kg
la hectar

# Cooperativa Agricolă de
Producție Teiu — 8170 kg la
hectar

• Cooperativa Agricolă de
Producție Căldăraru — 8 125 
kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de 
Producție Ștefan cel Mare — 
8 059 kg la hectar

ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA :
• Cooperativa Agricolă de 

Producție Titu — 8 206 kg la 
hectar

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Variaș — 8183 kg la 
hectar

¥

în prezent, oamenii muncii de 
Ia sate acționează cu forțe spo
rite ia eliberarea terenului, la 
realizarea culturilor duble și 
succesive. De asemenea, o atenție 
deosebită este acordată întreți
nerii culturilor prășitoare, re
coltării și valorificării legumelor 
și fructelor, strîngerii și depozi
tării furajelor, efectuării altor 
lucrări agricole de sezon.

în telegrame se exprimă anga
jamentul tuturor locuitorilor sa
telor — mecanizatori, țărani coo
peratori, specialiști — de a ac
ționa cu pricepere și hărnicie 
pentru a obține în acest an pro
ducții agricole cît mai mari.

valoare de 1,7 miliarde 
lei.
• întreprinderea Me

canică de Armături și 
Pompe, care in ultimii 
ani s-a situat pe locuri 
de frunte, în întrecerea 
socialistă intre unități
le de profit din țară, 
are in nomenclatorul 
de fabricație numeroa
se produse, toate cu un 
ridicat grad de renta
bilitate. în anul trecut 
s-a realizat un benefi
ciu de peste 17 milioa- 
ne lei. iar rezultatele 
obținute in producție 
pină acum dau garan
ția că la finele aces
tui an se va obține un 
beneficiu cu cel puțin 
10 milioane lei mai 
mare in comparație cu 
1988.

• în municipiul Dro- 
beta-Turnu Severin 
s-au pus in funcțiune, 
în ultimii ani, noi și 
moderne obiective in
dustriale, intre care în
treprinderea de Anve
lope. întreprinderea 
Metalurgică, Fabrica 
de Aparate de Măsură 
și Control, Combinatul 
de Celuloză și Hirtie. 
care au sporit conside
rabil potențialul in
dustriei județului.

• Cooperativa Agri
colă de Producție din 
Salcia deține un pu
ternic sector de indus
trie mică și prestări de 
servicii. Numai in pri
mul semestru din acest 
an veniturile obținute 
depășesc 10 milioane 
lei, întregind conside
rabil pe cele realizate 
de la producția vege
tală și din zootehnie, 
sporind astfel gradul 
de rentabilitate al 
unității și veniturile 
cooperatorilor.

Virqiliu TATARU

te, în avans față de termenele contractuale la zi, la cererea firmelor din străinătate, 150 astfel de tractoare. De menționat că la întreprinderea craioveană se fabrică in prezent 13 tipuri de tractoare agricole și industriale, aflate intr-un continuu proces de modernizare, precum și alte mașini și utilaje agricole. (Nicolae Băbălău),
feroviar modernizatin perioada următoare va prelua aceste sarcini pe tot parcursul magistralei feroviare București — Constanta. Prin intrarea sa in funcțiune, in cadrul stației C.F.R. Fetești, noua instalație contribuie la sporirea gradului de siguranță a circulației, la folosirea eficientă a magistralei București — Constanta, care beneficiază acum de noile poduri ctitorite peste apele Borcei și Dunării. (Mihai Vișoiu).

TELEGRAMETovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă tovarășului Dumaaghiin Sodnom, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, prin care îi adresează, cu prilejul celei de-a 68-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole, felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succes deplin în activitate.în telegramă se exprimă convingerea că, acționîndu-se în spiritul convorbirilor și înțelegerilor la nivel înalt, relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară
Poporul mongol sărbătorește, as

tăzi, 'împlinirea a 68 de ani de la 
victoria Revoluției populare, anti- 
imperialiste și antifeudale, eveni
ment de însemnătate deosebită, 
care a deschis calea unor profunde 
transformări revoluționare, făuririi 
socialismului in Mongolia.

în anii ce au urmat au fost li
chidate relațiile de producție feu
dale, s-a realizat cooperativizarea 
agriculturii, s-a extins continuu 
învățământul, ceea ce a creat pre
mise pentru dezvoltarea bazei ma
teriale și formarea cadrelor nece
sare economiei naționale. în aces
te condiții, șe îndeplinește cu suc
ces politica de industrializare prin 
valorificarea importantelor avuții 
naționale de care dispune țara. 
Prin înfăptuirea politicii Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol și 
sub conducerea acestuia, dintr-o 
țară cu o economie bazată pe creș
terea animalelor in sistem nomad, 
Mongolia a devenit un stat socia-

DIMENSIUNI ALE POTENȚIALULUI CREATORDe multă, de foarte multă vreme, fila din cartea de istorie sau geografie consacrată Mongoliei a fixat in mințile generațiilor imaginea-simbol a călărețului solitar, minin- du-și turmele de oi sau cirezile de vite prin stepa necuprinsă, învăpăiată și spuzită de dorul apei. Este și aceasta Mongolia, așa cum este și impărăția turmelor de oi și cirezilor de vite, a cămilelor și antilopelor, a marmotelor și hergheliilor fără număr, tara stepei și deșertului in care nu pot trăi decit oameni dirji și cu adincă înțelegere a naturii în care le-a fost dat să existe, țara — cumpănă a apelor continentului asiatic, mereu însetată de apă, țara iurtelor misterioase, generatoare de nemuritoare povești; dar este, astăzi, în primul rind, o tară a civilizației socialiste, țară aflată intr-un admirabil efort de a depăși statutul economic de exportatoare de materii prime și a-și făuri o industrie după cele mai modeme tehnologii.într-adevăr. Mongolia este vestită de milenii pentru zootehnia ei bogată și originală prin condițiile și tradiția de creștere a animalelor. Acum, in țară cresc peste 24 de milioane de animale — în primii trei ani ai actualului cincinal numărul acestora a sporit cu 640 mii capete — ceea ce înseamnă că există mai mult de 12 animale pentru un locuitor. Este o bogăție imensă, cu mari perspective de dezvoltare. Ramură de bază a economiei, zootehnia asigură acum o parte esențială a venitului național.Munca îngrijitorului de animale este trudnică, el fiind nevoit să parcurgă, în timpul unui an, sute de kilometri în căutarea pășunilor bogate, să-și mute, din primăvară pină in toamnă, de zeci de ori iurta ; s-o monteze, s-o demonteze, să-și încarce a- vutul, să înhame cămila și să pornească pe alte și alte drumuri, împreună cu familia, și să-și facă și timp ca să-și viziteze copiii a- flați la școală, la internat, în centrul comunei, care se află, adesea, la distante mal mari de 100 de km. Este o muncă ce nu poate fi făcută cu eficiență decit de oameni care îi înțeleg bine rosturile, devotați cu toată ființa lor acestei meserii, cu dragoste pentru animale. Cultul pentru a- ceastă îndeletnicire este reflectat emoționant în cultura populară, în cîn- tece și dansuri, în obiceiuri și in sărbătorile populare. In care se îmbină armonios și desăvirșit iscusința in meserie, puterea fizică, sportul și arta.Dacă în trecut între a- gricultură și zootehnie se punea semnul egalității, in afară de zootehnie ne- maifiind practicate alte 

Mongolă vor cunoaște o dezvoltare continuă, în concordantă cu interesele și aspirațiile comune ale popoarelor român și mongol.
★Cu aceeași ocazie, președintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, și ministrul afacerilor externe, loan Totu, au adresat telegrame de felicitare președintelui Marelui Hural Popular al R.P. Mongole, și, respectiv, ministrului afacerilor externe. De asemenea, organizații de masă și obștești, instituții centrale din țara noastră au adresat telegrame de felicitare organizațiilor și instituțiilor similare din R.P. Mongolă.

list industrial-agrar în plină dez
voltare.

în cadrul eforturilor pentru în
făptuirea hotăririlor celui de-al 
XIX-lea Congres al P.P.R.M., în- 
cepind de anul acesta in întreaga 
economie națională se realizează 
măsuri vizind înnoirea bazei teh
nico-științifice a producției și ri
dicarea productivității muncii, per
fecționarea relațiilor economice 
intre întreprinderi, ridicarea nive
lului de trai al populației.

Sărbătoarea națională a poporu
lui mongol constituie un nou pri
lej de a evoca bunele relații din
tre țările, partidele și popoarele 
noastre, relații ce se dezvoltă pe 
bază de stimă și respect reciproc, 
în spiritul Tratatului de prietenie 
și colaborare dintre România și 
Mongolia. O însemnătate deosebi
tă în evoluția ascendentă a an
samblului raporturilor româno- 
mongole au avut și au intilnirile 
la nivel înalt. O nouă și impor-

ramuri, astăzi situația s-a schimbât și din- acest punct de vedere. Mi-a atras a- tentia un fapt care, dacă nu este înțeleasă semnificația lui. are doar valoarea unui fapt divers : la încălțămintea tradițională mongolă virful cizmei sau al sandalei este întors în sus. Bănuiam că aceasta asigură mai multă stabilitate piciorului pe scara de Ia șa. Dar nu ! Există o veche credință că pămintul nu trebuie zgîriat nici cu virful cizmei. Cu mai multi ani în urmă, un om in vîrstă întrebat de un reporter mongol dacă în tinerețea lui s-a ocupat de cultivarea pămîntului cu griu, cu legume sau alte plapte i-a răspuns aproape înspăimîntat : „Nu. vai de mine ! Din bătrini. ne-a fost interzis în mod categoric să atingem pămintul

dit a nu fi în beneficiul Mongoliei. In acest spirit, s-a hotărît să se acorde atenție prioritară prelucrării metalelor, construcției de mașini, electronicii, chimiei. Nu este necesar, se precizează, ca Mongolia să dezvolte egal toate ramurile, dar este o- bligatoriu să dezvolte construcția de mașini. Pe lista urgențelor se află ridicarea unor întreprinderi prelucrătoare, ca temelie pentru construcția de mașini, cum ar fi o modernă turnătorie și forjă la Ulan Bator, o fabrică de fire din cupru și aparate electrice, alta de piese de schimb și echipamente, precum și o întreprindere de utilaje și mașini agricole.Pe ce se bazează planurile, proiectele de dezvoltare a industriei, de
NOTE DE CĂLĂTORIE

chiar și cu un vîrf de băt. Asta se considera un mare păcat". Iată că și în acest caz, ca și în numeroase altele, dogma s-a format și s-a impus pornind de la o realitate pe care omul simplu, păstorul, a înțeles-o de milenii : pe cea mai mare parte a întinderilor Mongoliei pămintul are un strat fertil extrem de subțire. A fi lucrat acest pămint cu unelte și după tehnologii rudimentare ar fi însemnat distrugerea lui. Asimilind tehnologii științifice de lucrare a pămîntului și cultivare a cerealelor, înzes- trind agricultura cu mașini și unelte adecvate, în Mongolia, cu trei decenii în urmă, s-au cultivat primele suprafețe cu griu, înfăptuind, ceea ce s-a numit atunci, „Revoluția pii- nii“. Astăzi țara produce atita griu cit îi este necesar pentru hrănirea întregii populații și pentru industria alimentară.Tema care domină în ultimul timp dezbaterile in forumurile de partid, de stat, științifice, in mijloacele de informare în masă ar putea fi fo-mulată astfel : „Mongoliei văzute doar prin imaginea călărețului, mînindu-și turmele prin stepă, și a iurtei copleșite de imensitatea spațiului, trebuie să-i ia locul o Mongolie modernă, cu o industrie și economie care să pună in valoare imensele bogății ale subsolului — singura cale spre prosperitate".Partidul Popular Revoluționar Mongol, organizatorul și conducătorul întregului proces de perfecționare a vieții economice și sociale, a subliniat în documentele sale programatice din ultimii ani că fără industrie nu este posibil un progres real și sănătos al economiei, reîn- ncind decizia de a renunța la orientări ce s-au dove

schimbare radicală a statutului de „țară exportatoare de materii prime" ?Multă vreme nu s-a știut, nici nu s-a bănuit că sub pămintul cu înfățișare sărăcăcioasă, sub dunele de nisip și sub munții golași, sterpi se află comori de o valoare inestimabilă. Bogate sînt îndeosebi Stepa de Est, dar și alte întinse zone ale Mongoliei — pină recent una din cele mai puțin cercetate zone ale lumii. Practic, primele echipe de geologi și-au început activitatea, metodic, abia cu 20 de ani în urmă, și deși pe harta geologică a țării mai există „pete albe", dovada bogățiilor subsolului este făcută. Rezervele de cărbune — depistate pină acum — sînt estimate la cinci miliarde tone, din care un miliard de tone cocsifica- bil, cele de la Taban To- logoi fiind din punct de vedere al calității fără comparație in lume. Sînt imense zăcăminte de cupru, uriașe depozite de materiale rare, de magne- zite, fluorină, cositor, tungsten, molibden, fier, mari rezerve de nisipuri aurifere, pietre semipreți- oase, iar acum se caută intens petrol etc.Pe existența acestor mari bogății minerale se sprijină, in primul rind, programele de modernizare a economiei mongole. Nu este deloc lesne de exploatat și valorificat a- ceste bogății ; distantele sînt foarte mari, fiind necesare drumuri și căi ferate întinse pe sute de mii de kilometri ; sint apoi necesare utilaje și tehnologii speciale, adecvate pentru exploatare, iar toate acestea presupun un mare volum de investiții financiare, materiale și de muncă. Și mai presupune forță de muncă bine calificată, mai multe cadre cu

ULAN BATOR goli in construirea noii societăți, in înfăptuirea hotări- rilor Congresului al XIX-lea al Partidului Popular Revoluționar Mongol, în ridicarea necontenită a nivelului de trai material și spiritual.Dînd o. înaltă apreciere dezvoltării continue a relațiilor de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revoluționar Mongol, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă, pe baza Tratatului de prietenie și colaborare, ne exprimăm convingerea că, acționînd împreună pentru realizarea hotăririlor și înțelegerilor convenite, colaborarea româno-mongolă se va amplifica și în continuare, spre binele ambelor popoare, în interesul cauzei socialismului, al colaborării și păcii în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Mongole, luni a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea și Asociația de prietenie româno-mongolă, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară și un film documentar mongol.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie româno-mongolă, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Șatarin Dorjgo- tov, însărcinat cu afaceri ad-interim al R. P. Mongole la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
fantă contribuție la dezvoltarea co
laborării au adus convorbirile de 
anul trecut dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Jambin Bat- 
munh, prilejuite de vizita oficială 
de prietenie efectuată in R.P. Mon
golă. Programul de dezvoltare a 
colaborării economice și tehnico- 
științifice dintre România și Mon
golia pină in anul 2000 reprezintă 
un cadru optim pentru lărgirea 
dimensiunilor colaborării dintre 
cele două țări, pentru ridicarea 
eficienței acesteia.

La aniversarea victoriei Revolu
ției populare mongole, poporul ro
mân iși reafirmă sentimentele de 
prietenie față de poporul mongol, 
avind certitudinea că, 'pe baza suc
ceselor obținute de cele două țări 
in dezvoltarea lor economico-so- 
cială, relațiile româno-mongole se 
vor extinde și diversifica continuu, 
in interesul reciproc, al cauzei so
cialismului și păcii.

pregătire superioară ți medie.în decursul anilor s-a format un număr apreciabil de cadre tehnice, superioare și medii, atit în țară, cît și peste hotare, în primul rind în țări socialiste. Din șapte persoane, una are pregătire medie sau superioară și există un bogat program de formare în continuare a unul număr mare de specialiști. Dezavantajul de a avea o populație mică în raport nu numai cu teritoriul, dar mai ales in perspectiva dezvoltării noilor ramuri ale industriei. ale economiei în general, este atenuat de tinerețea acesteia. Cu 70 de ani în urmă. în Mongolia trăiau 700 000 de oameni. Acum, din cei peste două milioane de locuitori, 46 Ia sută sint în vîrstă de pină la 16 ani, 70 Ia sută din populație fiind sub 50 de ani. O populație tînără, viguroasă care vine din urmă cu toate atuurile tinereții — putere fizică și de creație, entuziasm, spirit înnoitor — o forță capabilă să împlinească aspirațiile și hotăririle privind modernizarea Mongoliei.In Mongolia, interesul pentru moștenirea culturală, spirituală este profund, de esență, refu- zind aspectele și tentațiile minore, de circumstanță sau gesturile făcute, de ostentație gratuită. Se pledează pentru o apreciere obiectiv-științifică a diferitelor perioade istorice, împotriva nihilismului national și a supralicitărilor de orice fel. Angajarea oamenilor de știință în elucidarea și reconsiderarea unor aprecieri — fie că este vorba de economia și cultura nomadă sau de teze eronate după care înainte de revoluția din 1921 nu ar fi fost nimic progresist în istoria Mongoliei, ca și opiniile și preocupările de a reveni la scrierea tradițională, veche de 1 000 de ani, una dintre cele mai simple și rapide din lume, și la care s-a renunțat cu cîteva decenii în urmă, sau recenta hotărîre de a se sărbători Anul Nou tradițional — vizează nu numai restabilirea adevărului istoric și păstrarea moștenirii spirituale, ci și deschiderea unor orizonturi noi, mai fertile in climatul social, care să dea mongolilor mai multă încredere in capacitatea lor de creație, în cadrul intilnirilor a- vute cu cadre de partid și din economie, cu oameni de știință și cultură a revenit mereu expresia „mai multă încredere în posibilitățile și capacități-. Ie noastre", ca una din noile dimensiuni ale realității mongole, ca garanție a unui progres susținut in toate domeniile activității economice și sociale.
A. PETREANU
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Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-chinezBEIJING 10 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-au transmis tovarășului Jiang Zemin, secretar general al C.C, al P.C. Chinez, tovarășului Deng Xiaoping, președintele Comisiei Militare a C.C. al P.C. Chinez, celorlalți conducători de partid și de stat un cald salut de prietenie, urări de sănătate și succes în îndeplinirea sarcinilor de înaltă răspundere în fruntea partidului °i statului, iar poporului chinez cele mai bune urări de succes în construirea socialismului, de progres și prosperitate.Tovarășul Jiang Zemin a exprimat cele mai vii mulțumiri pentru salut și urările adresate și a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea sa, a tovarășilor Deng Xiaoping. Li Xian- nian, președintele. Consiliului Național al Conferinței Consultative Politice Populare, Li Peng, premierul Consiliului de Stat, și Yang Shang- kun, președintele R.P. Chineze, un

Evoluții în sudul continentului african
® Spre reluarea dialogului în scopul încetării războiului 
intern în Angola 9 Procesul de realizare a independenței 

Namibiei • întîlnire Nelson Nlandela — P. BothaLUANDA 10 (Agerpres). — Guvernul Angolei a declarat că se pronunță pentru redeschiderea tratativelor de pace cu gruparea Unita, întrerupte la 30 iunie a.c. datorită faptului că această grupare a încălcat încetarea focului, măsură convenită la 22 iunie cu prilejul reuniunii de la Gbadolite (Zair). Ministrul de externe al Angolei, Pedro Van Dunem, a declarat că dialogul cu Unita poate fi reluat încă în cursul acestei luni pentru a se pune capăt războiului intern, care durează de 14 ani.Președintele Angolei, Eduardo dos Santos, l-a primit la Luanda pe Herman Cohen, subsecretar de stat al S.U.A. pentru problemele africane. Intr-o declarație făcută la plecarea sa din Luanda spre Namibia, trimisul american a declarat presei că a constatat o atitudine . foarte pozitivă a șefului statului angolez în legătură cu transpunerea în viață a planului intern de pace — informează agențiile Taniug și China Nouă.Procesul independenței Namibiei urmează un curs firesc, deși se manifestă o serie de obstacole — a declarat reprezentantul special al O.N.U. în Namibia, Martti Ahtisaari. El și-a manifestat încrederea că alegerile generale în Namibia vor avea loc la timpul cuvenit, in toamnă, potrivit documentelor O.N.U, și planului de pace privind întreaga zonă.Ahtisaari a participat la Luanda la reuniunea Comisiei comune tri-
ReuniuneaDAR ES SALAAM 10 (Agerpres). — In orașul tanzanian Arusha s-au deschis lucrările sesiunii Comitetului de Eliberare al Organizației Unității Africane. Miniștrii de externe și ex- perți din țările membre ale comitetului vor dezbate aspecte ale proce-

Sub semnul întăririi colaborării în construcția socialistă, 
în lupta pentru pace și dezarmare, al hotărîrii de a respinge 
cu fermitate orice tentative destabilizatoare, de amestec
(Urmare din pag. I)ticomuniste, desfășurate de unele cercuri politice din state occidentale. inclusiv din S.U.A., care recurg fățiș lă practici inadmisibile de in- ■ gerințe și imixtiuni în treburile interne ale altor state. Deosebit de grav este faptul câ promotorii unor asemenea încercări sint personalități cu funcții de înaltă răspundere în conducerea unora din aceste țări, ur- mărindu-se astfel să li se dea girul unei politici de stat.Rețin în mod deosebit atenția, în acest sens, declarațiile făcute de președintele Bush cu privire la actualul său turneu în unele state europene, între care și două țări socialiste, declarații care contravin flagrant cerințelor noului mod de gîndire, spiritului înțelegerii și colaborării care trebuie să caracterizeze relațiile normale dintre state. Prezentînd, în cadrul unei conferințe de presă, liniile directoare ale politicii administrației S.U.A. față de țările socialiste, președintele Bush a încercat să fundamenteze o așa-zisă „strategie a diferențierii" — evident, după criterii decurgînd din interesele cercurilor imperialiste. Se are astfel în vedere abaterea unor țări de la calea socialișlă de dezvoltare, promițin- du-se „sprijin" și „încurajare". Se dau sfaturi și calificative de „bună purtare", se fac recomandări unor țări socialiste — intre care și România — să renunțe la principiile fundamentale ale socialismului, să se angajeze pe calea unor așa-zise „reforme" vizînd restabilirea proprietății particulare, a capitalismului.Cu o aroganță de mare putere, tratînd țările socialiste cu superioritatea celui dispus să acorde „favoruri" în funcție de receptivitatea față de asemenea sfaturi, S.U.A., prin intermediul președintelui Bush, declară fățiș : „Dacă vă veți îndrep
ta in aceste direcții, atunci vom 
putea face mai multe pentru voi“... 
„Vom fi acolo împreună cu alții din 
Occident". Cu alte cuvinte, cine urmează direcția indicată va beneficia de fărimiturile de la masa marilor monopoluri capitaliste. Acest lucru reiese cit se poate de clar din formularea unui adevărat program vizind „ajutorarea" unor țări socialiste în vederea „re
integrării economiilor lor in econo
mia globală", respectiv economia capitalistă. Aceluiași scop diversionist ii slujește și anunțata organizare, la Casa Albă, a unui simpozion ur- 

călduros salut prietenesc, urări de multă sănătate și viață îndelungată pentru a conduce poporul român mai departe în procesul de construire a socialismului. Totodată, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu urarea de a fi reales în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român la cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R., apreciind că sub conducerea sa poporul român a obținut remarcabile succese în dezvoltarea econo- mico-socială a țării.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către tovarășul Jiang Zemin, secretar general al C.C. al P.C. Chinez, a tovarășului Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Colegiului Central de Partid, care efectuează o vizită în R.P. Chineză.Cu acest prilej s-au relevat cu satisfacție bunele relații de .prietenie dintre partidele, țările și popoarele noastre, ce se dezvoltă în folosul reciproc, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

partite pentru reglementarea situației din Africa de Sud-Vest și a fost primit de președintele Angolei, Eduardo dos Santos.PRETORIA (Agerpres). — Nelson Mandela, lider al Congresului Național African, a avut la Capetown o întrevedere cu șeful statului sud- african, Pieter Botha, a anunțat ministrul justiției din R.S.A., Kobie Coetsee — transmit agențiile Efe și Taniug. In cadrul întîlnirii, N. Mandela și P. Botha și-au exprimat sprijinul față de o evoluție pașnică a țării.Localitatea Victoria Falls (Zimbabwe) găzduiește un nou dialog între scriitori albi și scriitori de culoare din Africa de Sud. La această reuniune participă și lideri ai Congresului Național African, principala grupare politică a populației de culoare din R.S.A., majoritară. Reuniunea a fost organizată de Institutul pentru o alternativă democratică in Africa de Sud (I.D.A.S.A.), care a luat prima inițiativa unui astfel de dialog în 1987, în scopul creării și De această cale a unei societăți sud-afri- cane fără apartheid.MAPUTO 10 (Agerpres). — Președintele Mozambicului, Joaquim Chissano. a avut convorbiri, în localitatea Beira, cu președintele Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe. Cei doi șefi de stat au efectuat un schimb de opinii cu privire la situar ția politică din sudul Africii.
de la Arushasului de decolonizare a Namibiei și situația din sudul continentului african, in general. Va fi adoptat programul de activitate al comitetului, care va fi apoi supus aprobării reuniunii la nivel înalt a O.U.A.

în treburile internemărind „să implice factori de con
ducere ai sectorului particular ame
rican" în sprijinirea unor schimbări în țările socialiste. Este lesne de presupus despre ce schimbări poate fi vorba. Și, pentru ca să nu rămină nici un dubiu, se arată in ■ modul cel mai direct că participarea a- cestui sector „este esențială" pentru a determina schimbările dorite !Nu este greu de văzut că asemenea îndemnuri, reamintind procedeele de tristă amintire din epoca nefastă a „războiului rece", reprezintă, în fond, o încercare de a da înapoi roata istoriei, de a opri procesul ireversibil al înaintării omenirii spre socialism.Domnul Bush recomandă țărilor socialiste să nu le fie teamă de democrație și libertate. „îngrijorarea" șefului executivului american este total lipsită de obiect. Ce fel de libertate se propune ca model țărilor socialiste ? Ce fel de democrație ? Bineînțeles. libertatea și democrația după tiparele capitaliste. Adică acele tipare ale asupririi, inegalităților și injustiției, respinse cu fermitate de popoarele care au pășit pe calea noii orînduiri, socialiste.Care sînt, în fond, libertățile atît de mult lăudate ? Libertatea de a fi supus exploatării și umilințelor ? Libertatea de a f.i șomer, de a alerga în zadar după un loc de muncă ? Sau poate libertatea de a nu dispune de un adăpost deasupra capului, de a dormi in parcuri și in stațiile de metrou, de a fi privat de dreptul la învățătură, la îngrijirea sănătății ? Or, este știut că de asemenea „libertăți" beneficiază, din nefericire, milioane și milioane de oameni, în țările capitalului, care sint confruntați permanent cu spectrul nesiguranței zilei de mîine, care trăiesc sub limita sărăciei.Și ce fel de democrație se recomandă țărilor socialiste ? Democrația ce favorizează o minoritate restrînsă, care își asigură bunăstarea și bogăția pe seama celor mulți ? O democrație in care pirghiile puterii constituie monopolul unor pături privilegiate ? Așa cum arată realitățile, inclusiv unele evoluții din ultimul timp, o asemenea democrație nu face decît să stimuleze reapariția unor tendințe fasciste, antiumaniste, să încurajeze reintrarea în scena politică a unor forțe și curente extremiste de genul celor care au contribuit direct la dezlănțuirea ultimei conflagrații mondiale.Ce ar urma să înlocuiască acest

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-argentinian 

cu prilejul instalării noului președinte al ArgentineiBUENOS AIRES (Agerpres). — La 8 iulie, la Buenos Aires, în fața Adunării Legislative a Camerei Deputați- lor și Senatului, a avut loc festivitatea depunerii jurămîntului de către noul președinte al Națiunii Argenti- niene, Carlos Saul Menem, care a adresat poporului un mesaj-program de politică internă și externă, de unitate națională, de colaborare și cooperare cu toate statele lumii, fără nici o deosebire de orînduire socială.In cadrul ceremoniei, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise președintelui Carlos Saul Menem și doamnei Zulema
♦Noul președinte al Argentinei, Carlos Menem, și-a exprimat sprijinul deplin față de adîncirea cooperării latino-americane — informează agenția Efe, în cursul primei sale conferințe de presă în ca-

„Reunificarea — sarcina supremă 
a națiunii coreene"

Declarația adoptată la conferința de la PhenianPHENIAN 10 (Agerpres). — în declarația adoptată în cadrul conferinței coreenilor din țară și din străinătate, ale cărei lucrări au avut loc la Phenian, se arată că reunificarea este sarcina supremă a națiunii, care nu mai suportă amînare. In scopul realizării unificării și salvării națiunii, toți concetățenii trebuie să se abțină de la confruntare și să realizeze marea unitate prin mijloace pașnice, fără recurgerea la arme. Documentul menționează că principiile care stau
Sesiunea anuală a Forumului 

Pacificului de SudBAIRIKI 10 (Agerpres). — In capitala Republicii Kiribati s-au deschis luni lucrările sesiunii anuale a Forumului Pacificului de Sud. Este cea de-a 20-a întîlnire a șefilor de stat și de guvern din cele 15 țări membre ale acestei organizații regionale, din care fac parte Australia, Noua Zeelandă și statele insulare din Oceania.Atenția principală a întîlnirii este concentrată asupra problemelor eco
Datoria externă frînează eforturile țărilor 

în curs de dezvoltareSANTO DOMINGO (Agerpres). — Datoriile externe ale statelor din America Latină și zona Caraibilor reprezintă o adevărată „sabie a lui Damocles'* pentru aceste state, a declarat ministrul afacerilor externe al Republicii Dominicane, Joaquin Ricardo. El a arătat că problema este mult mai gravă decît se pare și că poate avea profunde efecte economice și sociale — transmite agenția Prensa Latina. In context, el s-a pronunțat pentru o întărire 

tip de libertate și de democrație supralicitat de către președintele american ? Ar urma să înlocuiască o societate întemeiată pe egalitate și dreptate pentru toți. O societate în care exploatarea omului de către om a fost abolită pentru totdeauna, în care fiecare își are asigurat dreptul la muncă, la învățătură, la asistență socială, intr-un cuvînt, la o viață demnă, în care sînt create condițiile afirmării depline a personalității umane.Poate fi liniștit domnul Bush. Popoarele care, cu prețul unor lupte îndelungate și cu mari jertfe, și-au cucerit adevărata libertate și democrație în socialism n-au nici un motiv să opteze pentru calea ce le este recomandată cu atîta stăruință, să renunțe la tot ceea ce au realizat în anii construcției noii orînduiri, să se reîntoarcă la vremuri de mult apuse.In pofida evidențelor, a unor declarații ce nu lasă nici un fel de îndoieli în legătură cu scopurile lor, președintele S.U.A. afirma, la aceeași conferință de presă, că nu dorește să intervină în treburile interne ale altor țări. Aceste afirmații sint contrazise de declarațiile în sensul că Statele Unite intenționează „să ajute" unele țări socialiste „pentru a inainta spre ■ un 
viitor alternativ". Despre ce alternativă poate fi vorba ? O alternativă care înseamnă revenirea la orinduirea capitalistă, cu întregul său cortegiu de consecințe tragice, care a fost și trebuie respinsă în continuare în modul cel mai categoric de popoarele angajate în edificarea socialismului. Cei care își arogă dreptul de a da sfaturi și indicații popoarelor din aceste țări ignoră cu bună știință faptul că socialismul este o realitate istorică, ce și-a validat deplin superioritatea prin realizările obținute în dezvoltarea economico-socială, prin crearea condițiilor de afirmare egală a tuturor cetățenilor, prin asigurarea drepturilor lor fundamentale.Apare limpede că tentativele destabilizatoare ale unor cercuri din Occident vizează scindarea țărilor socialiste, slăbirea unității, a forței și influenței socialismului în lume. In același timp, campania antisocia- listă, care a căpătat un caracter tot mai intens, urmărește, în virtutea acelorași țeluri diversioniste, să abată atenția clasei muncitoare din propriile țări de la realitățile dramatice cu care sînt confruntate in tot mai mare măsură.

Yoma de Menem cele mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate poporului prieten argentinian.Președintele Carlos Saul Menem și doamna Zulema Yoma de Menem au rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu cele mai călduroase și sincere urări de sănătate și fericire, de noi succese poporului prieten român.Președintele Republicii Socialiste România este reprezentat la festivitățile de instalare a noului președinte argentinian de tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat.*litate de șef al statului, el a reafirmat hotărîrea de a pune capăt conflictelor interne dintre civili și militari pentru a se putea realiza unitatea și reconcilierea națională.

la baza reunificării, și pe care Nordul și Sudul s-au angajat să le respecte, sînt independența, pacea și marea unitate națională. O cale realistă de reglementare a reunificării naționale, pe baza celor trei principii, constă în crearea unui stat unificat. în cadrul unei confederații, care va asigura suveranitatea țării, va realiza coeziunea ei și va menține pacea în Peninsula Coreea — se arată în încheierea documentului transmis de agenția A.C.T.C.
nomice și ecologice. Pentru multe state insulare rezervele de pește constituie principala bogăție naturală și sursă de devize. De aceea, folosirea lor rațională are o importanță deosebită. în ultimii ani. aceste state au încheiat acorduri colective cu țări din afara regiunii. în același timp, o preocupare de prim ordin o reprezintă în Oceania urmările posibile ale efectului de seră.

a cooperării intre statele din regiune, inclusiv în rezolvarea acestei probleme.Problema datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare se va rezolva atunci cind se va înțelege că aceasta nu implică doar răspunderea țărilor debitoare, a declarat la Madrid secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar. El a calificat drept „iresponsabile** țările creditoare pentru modul cum au acordat împrumuturile.
Toate aceste acțiuni profund condamnabile contravin în modul cel mai flagrant principiilor și normelor elementare ale relațiilor dintre state, contravin spiritului Actului final de la Helsinki al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, document ce poartă și semnătura Statelor Unite ale Americii. Pe bună dreptate, în Declarația de la București se subliniază necesitatea de a se da o ripostă hotărită tuturor acestor încălcări, oricăror altor manifestări și forme de învrăjbire între popoare, de amestec direct sau indirect in treburile interne ale statelor. „Nici o 

țară — se arată în Declarație — nu 
are dreptul săi dicteze evenimentele 
dintr-o altă țară, să se erijeze in ju
decător sau arbitru". „Statele socia
liste aliate — se relevă în document 
— acordă o importanță primordială 
asigurării stabilității militare, politi
ce ți teritoriale în Europa. Ele por
nesc de la faptul că fiecare popor 
hotărăște singur soarta țării sale, are 
dreptul de a alege singur sistemul 
său social-politic ți economic, orin
duirea de stat pe care le consideră 
potrivite".Aprecierile principiale ale statelor participante la Consfătuirea de la București se constituie într-o puternică chemare la întărirea colaborării și solidarității lor, a tuturor statelor care edifică noua orînduire, în interesul construcției societății socialiste, pornind de la respectarea dreptului fiecărui stat, al fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară. pe baza aplicării legităților generale ale socialismului științific la condițiile concrete din fiecare țară. Această cerință se impune cu atît mai mult in actualele împrejurări, cind se manifestă tot mai evident tendința cercurilor reacționare de a denigra socialismul, de a lovi, sub o formă sau alta, in socialism, în țările care edifică noua orinduire. Declarația subliniază, în acest sens, necesitatea ca toate țările socialiste, să-și întărească tot mai mult colaborarea și solidaritatea în promovarea principiilor socialismului științific, în. apărarea cuceririlor lor socialiste, manifestînd, totodată, o vigilență sporită față de orice încercări de destabilizare a situației din aceste țări, în Europa și în general pe plan internațional.Prin pozițiile și propunerile constructive formulate, prin concluziile puse în lumină, Consfătuirea de la București se înscrie, fără îndoială, ca un eveniment de certă însemnătate politică internațională, ca o contribuție de seamă la promovarea cauzei socialismului și păcii.Opinia publică din țara noastră, poporul român salută rezultatele consfătuirii, semnătura tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, pe Declarația adoptată fiind garanția supremă că România, alături de celelalte state socialiste, de popoarele si forțele înaintate de pretutindeni, va acționa cu fermitate și consecvență pentru dezarmare și pace, pentru împlinirea marelui deziderat al popoarelor continentului de a trăi într-o Europă unită, a statelor libere și independente, intr-o lume mai bună și mai dreaptă.

ORIENTUL MIJLOCIU

• Convorbiri egipteano-pales- 
tiniene • Demersuri în vederea 
soluționării crizei libaneze • 
Operațiuni militare ale Israe

lului în sudul LibanuluiCAIRO 10 (Agerpres). — Vicepre- mieruil și ministrul afacerilor externe al Egiptului, Esmat Abdel Meguid, s-a întilnit la Cairo cu o delegație a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, condusă de Yasser Abd Rabbou, membru al Comitetului Executiv al O.E.P. In centrul discuției s-au aflat modalitățile de intensificare a acțiunii arabe comune în vederea ajungerii la pace în Orientul Mijlociu și a convocării preconizatei conferințe internaționale consacrate instaurării păcii în regiune — informează agenția MENA.DAMASC 10 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Siriei, Farouk Al-Sharaa, s-a întilnit cu secretarul general adjunct al Ligii A- rabe. Lakhdar Ibrahimi, care a sosit la Damasc venind de la Beirut, după o nouă serie de consultări cu oficialități libaneze. Postul de radio Damasc, citat de agenția MENA, a relevat că au fost discutate situația din Liban și rezultatele contactelor avute de reprezentantul Ligii Arabe în capitala libaneză, privind aplicarea rezoluțiilor conferinței arabe la nivel înalt de la Casablanca referitoare la criza din Liban.BEIRUT 10 (Agerpres). — In ultimele 24 de ore. artileria forțelor israeliene de ocupație a bombardat o serie de localități situate la nord de așa-zisa zonă de securitate din sudul Libanului. Citeva obuze au explodat în apropiere de satele Mimas și Ain Fajul. Totodată, forțele israeliene au operat arestări în rîndul populației la Shebaa.Pe de altă parte, subunități ale forțelor de ocupație au pătruns pe o adincime de cițiva kilometri in teritoriul din sudul Libanului. într-o operațiune represivă „de curățire".
ITALIA : Consultări 

pentru rezolvarea crizei 
de guvernROMA 10 (Agerpres). — Noul premier desemnat al Italiei. Giulio Andreotti, și-a început consultările în vederea formării guvernului. După cum informează agenția A.N.S.A., el a conferit cu președintele Camerei Deputaților, Nilde Jotti. și al Senatului, Giovanni Spadolini. De asemenea, s-a întilnit cu premierul de- misionar, Ciriaco de Mita.Marți, Andreotti va primi delegațiile partidelor politice reprezentate în parlament.

întinse zone împădurite 
amenințate de poluarea 

atmosferei
GENEVA. — Dacă actuala tendință 

de creștere a gradului de poluare a 
aerului se va menține, va fi pusă 
sub semnul întrebării existența unor 
întinse zone de păduri din Europa, 
se arată intr-un raport al Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E./O.N.U.). în document se sub
liniază că pădurile cu copaci de 
peste 60 de ani sînt mai expuse efec
telor poluării. Autorii acestui docu
ment au cercetat aproximativ 65 la 
sută din suprafața de păduri a con
tinentului. Din cele constatate a re
ieșit că, în următorii cinci ani, citeva 
mii de hectare de pădure vor dis
părea, in zonele muntoase din 
R. F. Germania.

CIUDAD DE MEXICO. — în pro
vincia mexicană Cancun s-au de
clanșat în ultimele zile puternice in
cendii care au distrus, potrivit esti
mărilor oficiale, pădurile de pe o su
prafață de peste 110 000 ha. Au fost 
mobilizate importante forțe umane 
si materiale pentru a preveni extin
derea calamității, inclusiv avioane 
de mare capacitate care să împrăștie 
substanțe ignifuge.

Incendiile sint generate de seceta 
prelungită si temperaturile ridicate, 
mult peste media obișnuită a zonei.
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DEZARMAREA - NĂZUINȚĂ 

A TUTUROR POPOARELOR
Pentru o lume fără arme și fără războaieMADRID 10 (Agerpres). — In orașul spaniol Vitoria au luat sfirșit lucrările celei de-a VIII-a Convenții pentru dezarmare nucleară. Creat în anul 1987, la Bruxelles, acest forum obștesc grupează oameni de diverse orientări politice și religioase, uniți de idealul creării unei lumi fără arme și fără războaie, al consolidării păcii și promovării procesului de destindere.Panticipanții, reprezentind un număr mare de țări de pe toate continentele, au examinat diverse aspecte

In portul vest-german Kiel a avut loc o manifestație de protest împotriva prezenței navei militare „lowa" a S.U.A., care după opinia demonstranților avea la bord arme atomice. In luna aprilie, la bordul navei „lowa" s-a produs o explozie care a provocat moartea a 47 de marinari
Cereri de desființare a bazelor militare străineMADRID 10 (Agerpres). — în Spania continuă mișcările de protest împotriva prezenței bazelor militare americane pe teritoriul țării. La Madrid, Rota și Moron, zeci de mii de persoane au participat la mari demonstrații, cerînd desființarea tuturor bazelor militare, iar la Cadiz, Barcelona, Palma de Mallorca și Cartagena, grupări ale mișcării pentru pace au protestat împotri
Miting la Paris al organizațiilor progresistePARIS (Agerpres). — Din inițiativa unor organizații progresiste franceze. in Piața Bastiliei s-a desfășurat duminică un amplu miting care constituie un răspuns al opiniei publice la apropiata intilnire la nivel înalt a celor șapte țări capitaliste industrializate cu prilejul bicentenarului revoluției franceze. Demonstranții purtau pancarte cu inscripțiile „NU, sărăciei!“, „NU, apartheidului!“. „Libertate pentru Nelson Mandela

Succes al unei mișcări revendicativePARIS 10 (Agerpres). — Una dintre cele mai îndelungate acțiuni greviste din Franța — greva muncitorilor de la șantierele navale de pe litoralul mediteranean — a luat sfîrșit după 276 de zile. Patronatul a fost nevoit să satisfacă cererea muncitorilor și a semnat cu reprezentanții sindicatului un document special prin care s-a hotărît continuarea activității șantierelor. Cu
Demonstrație la Zurich împotriva crizei 

de locuințeGENEVA 10 (Agerpres). — „Locuințele se obțin tot mai greu" a fost deviza sub care s-a desfășurat o demonstrație în orașul elvețian Ziirich, în semn de protest față de continua majorare a chiriilor și a costului apartamentelor. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene, gloanțe de oau- 

va desfășura la Paris la mijlocul acestei luni.NOUL CABINET SUDANEZ. Consiliul Comandamentului Revoluției de Salvare Națională, noul organism care a preluat conducerea politică în Sudan, a format guvernul țării, condus de președintele Consiliului, generalul Omar Hassan Ahmed al Bashir, care deține și funcția de ministru al apărării — informează agențiile M.E.N.A. și Q.N.A. în funcția de vicepremier a fost numit generalul Zobair Mohamed Saleh, vicepreședinte al Consiliului Comandamentului Revoluției, iar în cea de ministru de externe — Aii Sahlul. In componența noului cabinet de la Khartum intră și 19 civili.POPULAȚIA ALBANIEI era, la 2 aprilie 1989, de 3 182 417 locuitori, informează agenția A.T.A., citind datele oficiale stabilite in urma ultimului recensămînt întreprins în această țară. Potrivit acelorași statistici, în ultimul deceniu ritmul mediu de creștere a populației a fost de 20,1 la mia de locuitori.ÎN CAPITALA R.P. CONGO au început lucrările Asociației țărilor africane producătoare de petrol (A.P.P.A.), după încheierea celei de-a cincea sesiuni a Consiliului ministerial al A.P.P.A. Comunicatul final al reuniunii ministeriale relevă că participanții au hotărit să acționeze pentru îndeplinirea integrală a primului program de acțiune al organizației și trecerea din 1990 la realizarea unui al doilea program. Prin aceste programe 

legate de dezarmare, relațiile Est- Vest, lichidarea armamentelor nucleare și chimice, continuarea procesului general-european al securității și cooperării, transformarea Meditera- nei într-o zonă fără arme nucleare. Alte teme s-au referit la situația din Orientul Mijlociu și din sudul Africii, relațiile Nord-Sud, demilitarizarea mărilor, conflictele regionale etc.Următorul forum va avea loc Ia Helsinki și Tallin, informează agenția Efe.

va acostării în porturile spaniole a unor nave suspectate de a avea la bord arme nucleare. Acordul de principiu al guvernului spaniol față de doctrina N.A.T.O. a „descurajării nucleare** continpă să provoace preocuparea opiniei publice din Spania, care se pronunță tot mai ferm pentru transformarea Peninsulei Iberice în zonă lipsită de arme nucleare. notează agențiile de presă.
Protestăm hotărît Împotriva transformării acestui jubileu în „sărbătoarea celor bogați", fapt care contravine însăși concepției revoluției care a proclamat marile idealuri ale libertății. egalității, fraternității, au snus vorbitorii la miting. în alocuțiunile rostite cu acest, prilej s-a subliniat necesitatea depășirii actualelor inechități din viața omenirii — rasismul, apartheidul, uriașa povară a datoriei externe.
peste doi ani în urmă, administrația șantierului naval „Normed". din La Ciotat, a invocat o „conjunctură proastă pe piața internațională", spre a trece la închiderea întreprinderii și concedierea a sute de sala- riați.în urma acțiunii greviste, patronatul a fost nevoit să continue producția, găsind și soluția : recon- versia ei pe nave de agrement.
ciuc și bastoane, încercând să-i împrăștie pe demonstranți. Au fost arestate 30 de persoane. Agenția A.D.N. Informează că, din 1980, la Ziirich chiriile s-au majorat cu circa 80 la sută, iar ritmul construirii de noi locuințe a scăzut considerabil.

se urmărește extinderea conlucrării în diverse domenii legate de for- I marea cadrelor de specialiști și realizarea de tehnologie modernă * 1 de exploatare. .
1 DECLARAȚIE. Consiliul de I Securitate ar trebui să sprijine mai puternic pe secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, în eforturile pentru impulsionarea I negocierilor iraniano-irakiene, adeclarat ministrul iranian de externe, Aii Akbar Velayati. La în-I toarcerea dintr-o vizită efectuatăîn Siria, el a arătat că secretarul general al O.N.U. a dat dovadă de I bunăvoință în abordarea problemei pregătirii rezoluției Consiliului de Securitate care preconizează încetarea conflictului dintre cele două
I state. El a subliniat că acum este necesar să fie transpusă în viață această rezoluție.SONDAJ DE OPINIE. PotrivitI rezultatelor unui sondaj de opinie efectuat în Marea Britanie în rîn- Idul cetățenilor cu drept de vot, Partidul Laburist (de opoziție) se află pe primul loc în ceea ce pri- Ivește audiența electorală. Dacă în prezent ar fi organizate alegeri generale, candidații laburiști ar beneficia de 44 la sută din voturi, in timp ce Partidul Conservator (de guvernămînt) ar obține doar 39 la sută. Rezultatele sondajului men- Iționat au fost publicate luni de ziarul „The Times".PRESIUNI INFLAȚIONISTE. Cinci importante instituții de prognoze economice din Marea Britanie, Franța, R.F.G., Japonia și S.U.A. afirmă că există pericolul unei presiuni inflaționiste crescute in statele industrializate. Ra- . portul organismelor amintite a fost publicat in preajma reuniunii la nivel inalt a „celor șapte" (state capitaliste industrializate), care se

DEMONSTRAȚIE DE PROTEST I LA SEUL. Mii de învățători și profesori din Coreea de Sud au par- I ticipat la o demonstrație pe stră- | zile capitalei, in semn de protest față de hotărîrea autorităților de a i interzice o întrunire a sindicatului lucrătorilor din învățămint, care I urma să stabilească acțiuni concrete vizînd îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă ale acestei categorii profesionale. Poliția a intervenit cu brutalitate, operind i sute de arestări in rindul demonstranților. iÎNTRUNIRE A ECOLOGIȘTI- LOR. La Rio de Janeiro se des- | fășoară lucrările primei adunări internaționale a partidelor ecolo- | giste, la care participă reprezentanți din 28 de țări. Pe ordinea de ' zi se află înscrise, intre altele, . problema creării primei internaționale a partidelor ecologiste. Tot- I odată, participanții examinează o „declarație de principii" in lumina | orientărilor politice la care subscriu ecologiștii.BALANȚA COMERCIALA A ITALIEI, calculată pînă la sfîrși- I tul lunii mai, a înregistrat un record negativ, semnalează agenția I A.N.S.A. Astfel, in primele cinci | luni ale anului, pasivul acumulat l-a depășit pe cel al întregului an i 1988, atingind nivelul de 13 418 miliarde de lire. •INUNDAȚII. în ultimele zile, ploile torențiale care au căzut ne- | întrerupt in regiunile din estul Ecuadorului au provocat inundații I care s-au soldat cu moartea a cel puțin 17 persoane. Un mare număr 1 de locuitori din zona ecuadoriană ■ a Amazonului au fost dati dispăruți, a anunțat postul de radio I din Quito.
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