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z In spiritul mărețelor obiective stabilite

DE CONGRESUL AL XIV-LEA AL PARTIDULUI

AMPLU $1 MOBILIZATOR PROGRAM PE DEZVOLTAM 
SUSȚINUTA, MULTILATERALA A PATRIEI SOCIALISTEîn fireasca continuare a profundelor dezbateri consacrate prefigurării dezvoltării economico-so- ciale a României socialiste, atmosferă ce a cunoscut un moment de virf in timpul desfășurării lucrărilor Congresului al XIV-lea al partidului — înaltul forum al comuniștilor care a adoptat hotărin istorice ce au înarmat partidul și poporul cu un mobilizator program de muncă și luptă revoluționară, deschizînd ample perspective înaintării ferme a patriei noastre pe drumul construcției socialismului și comunismului — Marea Adunare Națională a aprobat, în ședința de joi 14 decembrie a.c., Legea Planului național unic de dezvoltare economico-socială, Legea planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor și Legea bugetului de stat pe anul 1990 — documente legislative de maximă importanță pentru munca și viața întregului nostru popor in ultimul an din actualul cincinal.Elaborate sub directa conducere și îndrumare clarvăzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în atmosfera de puternică efervescență revoluționară și deplină satisfacție a întregului popor determinate de generoasele hotăriri ale Congresului al XIV-lea, de rein- vestirea în funcția supremă de secretar general a tovarășului Nicolae Ceaușescu — act politic de importanță covîrșitoare, care asigură înfăptuirea cu succes a obiectivelor stabilite de marele forum al comuniștilor români, continuarea pe o treaptă nouă, superioară a construcției socialismului în patria noastră — cele trei legi conțin prevederi ce sînt în deplină concordanță cu interesele, cerințele și posibilitățile reale ale .economiei noastre pentru această perioadă de dezvoltare a României. Ele reflectă cu pregnanță concepția revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, tezele și orientările partidului privind necesitatea îmbinării intereselor generale de progres continuu al țării pe calea socialismului cu valorificarea inițiativei și forței productive a unităților economice și teritorial- administrative, creșterii puternice, în continuare, a proprietății socialiste, a întregului popor și cooperatiste — bază economică a orîn- duirii socialiste pe care o edificăm cu succes în patria noastră — ridicării, pe această bază, a nive

lului de trai, material și spiritual — țelul suprem al politicii Partidului Comunist Român.Subliniind contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea
nalițate de excepție a lumii contemporane care și-a consacrat viața împlinirii nobilelor idealuri ale poporului român de independență și suveranitate.Se cuvine reliefat faptul că, în
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strategiei progresului economico- social al țării, la inițierea și desfășurarea acțiunilor de importanță națională pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare a patriei, înaltul for legislativ a adus, cu acest prilej, un fierbinte omagiu președintelui Republicii, ctitorul României socialiste moderne, apărătorul dîrz și consecvent al socialismului și comunismului, perso-

spiritul profundului democratism existent in întreaga viață economico-socială din tara noastră, propunerile de dezvoltare pentru anul 1990 au fost elaborate cu participarea unor largi categorii de oameni ai muncii, ce iși desfășoară activitatea în întreprinderi, centrale, ministere, alte organe economice centrale, în consiliile populare, care, în cadrul adunărilor generale, des

fășurate în urmă cu două luni, au stabilit măsurile de natură să asigure dezvoltarea dinamică și echilibrată a economiei naționale și in anul viitor. în plus, proiectele de plan și de buget au fost examinate și aprobate atit in Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. cit și in Plenara comună a C.C. al P.C.R., a Biroului Permanent și birourilor secțiunilor Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale. Iată de ce, se poate spune cu deplin temei că legile care reglementează dezvoltarea vieții economico-sociale in anul care vine poartă practic girul Întregului popor, constituind emanația voinței și intereselor sale vitale.Chiar și numai Ia o simplă trecere in revistă a principalelor prevederi pe care le conțin cele trei legi, se impune frapant atenției faptul că acestea asigură echilibru trainic intre toate compartimentele mecanismului economico-social, creind condiții pentru desfășurarea neîntreruptă. în ritm susținut, a reproducției socialiste lărgite de tip intensiv. Avind la bază rezultatele remarcabile obținute de poporul nostru in dezvoltarea economico-socială a patriei în anul 1989, prevederile asigură un trainic echilibru intre industria extractivă și prelucrătoare, între industrie și agricultură, între toate ramurile producției materiale, cît și între veniturile și cheltuielile bugetare, ceea ce asigură stabilitate și dinamism întregii economii. Deci, în. condițiile în care există un puternic echilibru material, financiar și valutar, evoluția economiei românești va avea drept caracteristici esențiale în anul viitor, o dată cu creșterea, modernizarea și diversificarea producției materiale,' utilizarea deplină, cu randament superior a capacităților de produc-* ție — în acest sens se prevede ca alocarea resurselor de materii prime și materiale de bază să asigure necesarul pentru folosirea integrală a capacităților de producție din țară — ridicarea nivelului tehnic și calitativ al tuturor produselor, economisirea severă și valorificarea tot mai înaltă a resurselor, sporirea accentuată a productivității muncii, a eficienței în toate sectoarele de activitate. Tocmai pe o asemenea temelie trainică se va sprijini creșterea
(Continuare în pag. a III-a)

0 acțiune de mare importanță pentru fundamentarea

pe baze riguros științifice a măsurilor și programelor

privind dezvoltarea puternică a zootehniei
în spiritul documentelor Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, programul de dezvoltare a zootehniei in perioada 1991— 1995 și în perspectiva anilor 2000— 2010 prevede creșterea însemnată a efectivelor de animale în special de bovine și ovine și o sporire simțitoare a produselor animaliere.Așa cum se subliniază pe larg în Raportul prezentat marelui forum național al comuniștilor români de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la nivelul organelor agricole centrale pînă la ultima unitate a- gricolă, specialiștii, cadrele de conducere și consiliile oamenilor muncii trebuie să se acorde în continuare o atenție deosebită dezvoltării puternice a zootehniei. Deși au fost realizateprevederile privind efectivelede porcine și de păsări, continuă să se manifeste o anume răminere în urmă în ce privește creșterea e- fectivelor de bovine și ovine, deși și la aceste specii se înregistrează creșteri însemnate. Tocmai de aceea, ultimul an al cincinalului actual constituie-o bază importantă pentru realizarea în întregime a obiectivelor din cincinalul următor privind creșterea efectivelor de bovine la cel puțin 11 milioane, din care 5 milioane vaci cu lapte, și la cel puțin 30—35 milioane de oi, din care cel puțin 25 milioane de oi-mame. Corespunzător creșterii efectivelor de animale, organele și organizațiile de partid din agricultură, consiliile de conducere din toate unitățile agricole trebuie să acționeze cu toată hotărîrea pentru creșterea producției de carne, lapte, lină, ouă, spre a se asigura o bună aprovizionare a populației, în conformitate cu cele mai stringente cerințe ale științei privind o bună alimentație a întregului popor. în această direcție, de cea mal mare Însemnătate este În

treprinderea unor măsuri hotărîte pentru asigurarea unei puternice dezvoltări a bazei furajere, pentru valorificarea în mai bune condiții a celor peste 4 milioane de hectare de pășuni și finețe naturale, precum și a circa 2—3 milioane hectare din fondul forestier, ceea ce este de natură să creeze o bună bază dezvoltării zootehniei.în vederea fundamentării măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun pentru realizarea obiectivelor în domeniul creșterii animalelor se
în perioada 10-18 ianuarie 1990

Recensământul 
animalelor

impune obținerea la Începutul anului 1990 a unor informații detaliate cu privire la numărul de animale, precum și la potențialul productiv al acestora, deținute de unitățile agricole de stat și cooperatiste, de alte unități și de gospodăriile populației, informații care se pot asigura numai pe baza recensămîntului animalelor.Efectuarea recensămîntului urmează să se desfășoare în întreaga țară in perioada 10—18 ianuarie 1990.Pe baza rezultatelor ce se vor obține urmează ca in continuare să fie luate măsuri atit la nivel național, cit și in profil teritorial pentru realizarea prevederilor de plan ale actualului cincinal, precum și pentru crearea bazei tehnico-materiale a cincinalului viitor și înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.Dezvoltarea puternică a zootehniei stă la baza înfăptuirii sarcinilor de creștere a producției de came. lapte, ouă și alte produse pentru realizarea programelor de autoaprovizio- nare a populației și crearea altor

disponibilități necesare economiei naționale. De aceea, cunoașterea e- voiuției șeptelului este o necesitate obiectivă în fundamentarea programelor de dezvoltare actuale și de perspectivă, zootehnia urmînd să dețină o pondere de cel puțin 50 la sută din. valoarea producției globale agricole.In conformitate cu Legea Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor, adoptată în aceste zile de Marea Adunare Națională, efectivele trebuie să ajungă la sfîrșitul anului viitor la 9,5 milioane bovine, 18,0 milioane porcine, 29,0 milioane ovine și 90,0 milioane păsări ouătoare, pe baza acestor creșteri asigurîn- du-se în totalitate realizarea prevederilor programului stabilit de conducerea partidului și statului nostru la recenta Plenară comună a Comitetului Central al partidului, a Biroului Permanent și birourilor secțiunilor Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.Sporirea numerică a efectivelor, creșterea randamentelor pe animal se vor realiza, in continuare, prin îmbunătățirea indicilor de natalitate, ameliorarea continuă a raselor, îmbunătățirea condițiilor de furajare și îngrijire a animalelor, care să conducă la sporirea producțiilor de carne, lapte, lină, ouă, precum și realizarea greutăților medii prevăzute la tăiere.Țara noastră are condiții deosebit de favorabile pentru creșterea animalelor. Pe lingă cele peste 4 milioane hectare de pășuni și finețe naturale se mai cultivă anual 1 milion de hectare cu plante furajere In ogor propriu. La toate acestea sa mai adaugă bogata tradiție și experiența pe care o are poporul nos-
(Continuare in pag. a V-a)

ARGEȘ : Succese 
ale constructorilorPuternic mobilizați de Istoricele hotăriri ale Congresului al XIV-lea, de înflăcăratele îndemnuri adresate de secretarul general al partidului, oamenii muncii de la Antrepriza de Construcții Hidrotehnice Argeș au îndeplinit principalii indicatori de plan și eficiență pe 4 ani ai cincinalului, asigurindu-se astfel condiții ca pînă la sfîrșitul anului să se obțină suplimentar o producție in valoare de peste 230 milioane lei. Totodată, unitatea a raportat și îndeplinirea planului anual de producție. O mare atenție acordă colectivul de aici pregătirii producției anului viitor, precum și punerii în funcțiune la termen și chiar în avans a obiectivelor de investiții. (Gheorghe Cîrstea).

/

OAMENI 
ȘI FAPTESă fii acum, în plină Iarnă, Ia ceasul zăpezilor și al liniștii pe Valea Buzăului înseamnă să ai, ■ ca reporter, cel puțin două motive serioase de a te bucura : mai întii datorită peisajului parcă desprins din basmele copilăriei și mai apoi grație plăcerii de a cunoaște locuri și mai ales oameni cu totul aparte. Spun asta fiindcă, aidoma multor altor zone din țară, Valea Buzăului cunoaște înnoiri care au dat nu numai o configurație modernă așezărilor pe care le adăpostește, ci și pentru că viața oamenilor a cunoscut și cunoaște mutații importante, grăitoare pentru devenirea socialistă a ultimelor două-trei decenii, mutații concretizate a- proâpe la tot pasul în pulsul vieții sociale și culturale, în atmosfera și climatul de aici — toate pledind pentru racordarea comunelor la ritmurile contemporane de dezvoltare ale întregii patrii.Bunăoară, nu demult poposeam intr-una din aceste a- șezări, devenită in urmă cu multi ani celebră datorită faptului că aici s-a născut unul dintre cei mai mari și mai in- teresanti scriitori ai noștri : Va- sile Voiculescu, autorul unor nemuritoare și inegalabile sonete și ăl unor povestiri care-1 situează in chiar prim-planul povestitorilor contemporani. Poposeam, așadar, la Pîrscbv — comună situată la poalele dealurilor subcarpatice, intr-o zonă deosebit de pitorească, deseori prezentă în poeziile ori paginile memorialistice ale scriitorului amintit, descrisă in culorile nostalgiei după copilăria pierdută, dar nu mai puțin în gri- cenușiul unei vieți amărîte a locuitorilor ei — cei mai mulți țărani care trăiau din munca în livezi și pe cimp, într-o sărăcie ce așeza localitatea cu multe zeci, dacă nu cumva chiar sute de ani în urma altor sate ale țării. Soseam în locurile natale ale scriitorului spre a participa la un eveniment pe care îl consideram, într-o anume măsură, simbolic pentru înnoirile prezentului și creșterea gradului de civilizație al satului românesc (inaugurarea bibliotecii comunale, deschisă intr-un local nou, ridicat pe locul unde s-a aflat casa scriitorului), dar șl cu gîn- dul, nemărturisit nimănui pînă acolo, de a-mi stringe informațiile necesare unui reportaj despre comunele de pe Valea Buzăului.Nu ningea încă (așa cum aș fi dorit) prin acele locuri — ceea ce nu înseamnă insă că satele așezate de-o parte și de alta a șoselei Buzău — Brașov, din care se desprinde drumul ce ajunge la Pîrscov, erau la acea oră a începutului de iarnă lip-
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CONSTANȚA: Produse de calitate superioarăProfesionalism, competență, înaltă răspundere. Așa ar putea fi creionat portretul colectiv al celor care reprezintă marca întreprinderii Mecanice Navale Constanța, principalul furnizor de echipamente și accesorii navale pentru șantierele de profil din țară, una din ctitoriile „Epocii Nicolae Ceaușescu".Profesionalism, competență, înaltă răspundere. Trei atribute care se întrupează intr-un mare și important obiectiv — CALITATEA PRODUSELOR. Ca să urce treptele acestor înalte exigențe, dat fiind faptul că mai mult de jumătate din produse sînt destinate exportului indirect, întregul colectiv s-a implicat în rezolvarea tuturor problemelor de producție, căutind în permanență soluțiile cele mai adecvate, cele mai eficiente, in măsură să contribuie la impulsionarea întregii activități.

— Ceea ce se poate vedea astăzi în unitatea noastră, mă refer la dotarea șl la condițiile de muncă existente — ne spune tovarășul Valeriu Marcu, inginerul-șef al întreprinderii — depășește cu mult imaginația celor care au apucat primii ani de activitate aici. Rezultatele obținute pînă în prezent sînt materializate în îndeplinirea și depășirea principalilor indicatori de plan, asimilarea de noi echipamente navale, realizarea de produse necesare unor programe prioritare ale economiei naționale, rezultate obținute prin aplicarea măsurilor prevăzute în programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției, creșterea productivității muncii, asimilarea și extinderea unor procedee tehnologice noi. (Lucian 
Cristea).

Poporul,
făuritor de culturăAm copilărit într-o vreme cind știința de carte era tare subțire și anemică. A scrie și a citi era un privilegiu. „Biblioteca" țăranului număra două- trei cărți de povești șl tot pe-atitea broșurele despre agricultură. Parcă le văd : un volum terfelogit de multă citire, semnat de Ispirescu, niște „haiduci" de-ai lui N. D. Popescu, „Crișma lui moș Precu" a lui Sa- doveanu, alături de acele broșurele din „Biblioteca săteanului" pe care tata le citea cu mare interes, pentru că-1 învățau -cum să-și îngrijească oile și calul. De cite ori era amărîtă ori i se intimpla vreo nenorocire, mama mă punea să-i citesc cite o carte pe înțelesul ei. îi plăceau cum sună cuvintele acelea modeste, cărora le lipsea, din păcate, tocmai ceea ce dorința ei de cunoaștere avea mai mare trebuință. Asta era cultura.Am început cu a- ceastă notație tocmai ca să relev că acele vremi trăite au rămas departe, intr-un fel de preistorie. Un ieri și un azi care par a nu mai avea nimic cor mun. Dar eu, ca istoric și ca ins mai îndelung trăitor, nu mă pot exprima decît comparînd. Și compar vremea cînd doar un sfert din copiii oamenilor săraci, mai ales ai țăranilor, frecventau școala. Prea mulți, chiar din cei care în

cepeau să învețe, de prin clasele a II-a ori a III-a „legau cartea de gard" și treceau, alături de părinți, la greaua, muncă pentru existență. A fost o mare victorie Legea din 1864, cind Cuza vodă a ho- tărît învățămîntul primar gratuit și obligatoriu. Românii se min- dreau atunci că au cea mai populară, mai democrată și mai binefăcătoare școală. Dar anii care au urmat au venit cu atîtea piedici in calea culturii poporului, și în primul rînd sărăcia, că legea, așa de generoasă și de progresistă, n-a putut da rezultatele scontate în problema culturii întregului popor : o cultură prin popor și pentru popor. Asta nu înseamnă însă că românii nu și-au făcut cultura lor, populară și anonimă, relevată prin felui în care au știut să folosească forțele și darurile naturii, în arta splendidă a sculpturii în lemn, în poezie, prin opere ca „Miorița" și „Meșterul Manole". Elemente de cultură și artă pe care le-au relevat, cu metode științifice, sociologii din școala lui Di- mitrie Guști, într-o vreme cînd și știința, cultura și arta românească înfloreau cu numele lui Poni, Marinescu, Coandă, Is- trati, Lalescu, Alec- șandri. Creangă, Emi- nescu, Enescu, Pa- ciurea, Arghezi, Blaga.Orice popor tinde spre civilizație, ca

planta spre soare; dar nici un progres in civilizație nu se poate înfăptui fără știință și cultură. Filozofii spun că orice formă de cultură e un mijloc de împlinire a omului ca om, a poporului ca popor. Cultura este expresia cea mai vizibilă a existenței umane. Este încă o formă a conștiinței de sine. Intr-o anumită măsură toți oamenii sint creatori și vehiculatori de cultură, căci, vrînd ne- vrînd. după capacita- tea priceperii, talentului, dragostei de muncă, de creație, de frumos, toți participă la cultură, fie zămislind opera culturală, fie recepționînd-o, în- sușindu-și-o. Dar numai într-o societate socialistă, în care omul este entitatea primă și ultimă, în care cultura nu-i privită ca un lux ori ca un privilegiu, ci ca o necesitate vitală a tuturor, numai o societate întemeiată pe știință, pe gîndire și pe rațiune, condusă de o forță înțeleaptă izvorîtă din insușl miezul ei obștesc poate duce la împlinirea omului prin cultură.Spiritul unei culturi este indisolubil legat de timp, de epocă, de circumstanțe și, mai ales, de poporul care-i dă ființă. Prin generalizarea învăță- mintului de douăsprezece clase obligatorii, România se va așeza
(Continuare 
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Controlul să ajute, nu să răpească 
din timpul de lucru al constructorilor!In localitățile urbane, dar și în așezările rurale din județul Ialomița, în ultimii 25 de ani s-au construit pentru oamenii muncii a- proape 26 000 de apartamente. Vechile tîrguri, care erau orașe doar prin simbolurile de pe hartă — Slobozia, Fetești, Urziceni și Țăndărei — s-au reconstruit din temelii. S-a construit și se construiește intr-un ritm alert și, o dată cu volumul mare de lucrări, a sporit și calitatea acestora.Constructorii sînt mîndrl de munca și eforturile lor, dar tot ei recunosc deschis că puteau construi mai mult. Analizînd împreună cu mai mulți factori cu munci de răspundere de la nivelul întreprinderii de Antrepriză Construcții-Montaj Ialomița cum s-au desfășurat lucrările pe șantierele de locuințe In perioada ianuarie-noiembrie 1989, am reținut că numărul de apartamente date în folosință putea fi mult mai mare, că restanta de 396 de apartamente se datorește unor cauze subiective, dan și obiective, cu efecte negative asupra Întregii activități. Din analizele efectuate au reieșit o serie de lipsuri, multe din ele înlăturate prin măsurile tehnico-orga- nizatorice adoptate de organul colectiv de. conducere privind ordi

nea șl disciplina, folosirea fondului de timp, a materialelor și utilajelor, neajunsuri determinate și de modul cum se exercită controlul și îndrumarea de către șefii de brigăzi, loturi și formații. „Am analizat și am stabilit cum trebuie să acționăm pentru
exigent îndrumat șl controlat, mai ales că dotarea tehnică existentă — macarale, mijloace de transport de Capacitate mare și mică, utilajele pentru executarea mecanizată a unor lucrări — au permis o eficiență economică ridicată și o activitate pro

Fapte și opinii care pledează pentru perfecționarea 
activității în construcția de locuințe in Ialomița, 

ca și in alte județe

asigurarea forței de muncă — deficitară in cadrul unor brigăzi — ne spunea economistul Gabriel Sava. El argumenta, pe baza realizărilor înregistrate pe fiecare din cele 11 luni din acest arf, faptul că atunci cind au fost asigurate materialele necesare, printr-o organizare temeinică a muncii în regim de șantier, și la nevoie lucrind în două schimburi — la turnări de betoane, montaje, prefabricate și finisaje interioare — s-a realizat un volum mai mare de lucrări, cu un personal muncitor redus, dar bine organizat,

ductivă la nivelul indicatorilor de plan.La ora actuală sint restante 396 apartamente în municipiul Slobozia și orașele Fetești, Urziceni și Țăndărei. Aceste rămîneri in urmă s-au adunat din lunile ianuarie-mai, cînd, din lipsa unor materiale, nu s-a putut crea front de lucru pentru structura ansamblelor a 176 apartamente în municipiu] Slobozia, 192 apartamente în Urziceni, 152 apartamente în Fetești și 57 apartamente în Țăndărei. Deși la aceste noi spații locuibile fundațiile s-au tur

nat în termen — timpul favorabil din ianuarie și februarie fiind de un real ajutor, iar prin efortul secției secundare de producție industrială s-au asigurat betoanele, armătura și plasa care înlocuiește rabi- țul — din lipsă de prefabricate, în special panourile mari pe care trebuia să le producă Fabrica de Produse Ceramice Țăndărei, nu s-au putut ataca lucrările pentru structură. Restantele la prefabricate din 1988 necesare structurilor nu au fost lichidate nici pînă la sfîrșitul primului trimestru din 1989. Dar n-au lipșit doar prefabricatele în sortimentul solicitat, ci și otelul beton, iar în locul rabițului a trebuit să se confecționeze plasele în atelierele proprii, fapt ce a determinat creșterea cheltuielilor cu 7,20 lei la mia de lei producție".Secretarul comitetului de partid, tovarășul subinginer Bucur Stanciu, care este și șeful compartimentului C.T.C., activitate ce-i oferă posibilitatea să fie permanent în contact cu problemele tuturor colectivelor de muncitori din cadrul unității, remarca : „Avem posibilitatea să lichidăm toate lipsurile ce ne aparțin, să fim mai exigențl eu propria

(Continuare in pag. a II-a)
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ÎN SPIRITUL CONGRESULUI AL XIV-LEA, t»RIN PERFECȚIONAREA STILULUI

SI METODELOR DE MUNCĂ, RIDICAREA EFICIENTEI ÎNTREGII ACTIVITĂȚI
> ' __ _ _____ ___ __ ->___ _____________________________________________ J

Ce întreprinde între două adunări generale
biroul organizației de bază?în spiritul documentelor adoptate de marele forum comunist din noiembrie — care stabilesc, ca una din necesitățile de mare actualitate, creșterea răspunderii organelor și organizațiilor de partid în întreaga activitate de înfăptuire a planurilor și programelor de dezvoltare — tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus un accent deosebit, în cuvîntările rostite la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 1 decembrie și la recenta Plenară a Comitetului Central al partidului, pe îmbunătățirea radicală a stilului și metodelor muncii politico-organizatorice.Este firesc deci ca în acest context să crească considerabil sarcinile ce revin organului de partid de la veriga cea mai direct implicată in munca concretă Cu oamenii la locul lor de producție: biroul organizației de bază. Ce preocupări are, ce activități întreprinde acesta in răstimpul dintre două adunări generale de partid ? — a fost întrebarea pe care am adresat-o, și de la care am pornit, în cîteva colective muncitorești.

Acțiuni concrete, eficiente

bligat să reconstituim modul in care s-a desfășurat adunarea generală a acestei organizații de partid în luna noiembrie. La ordinea de zi, un punct important : „Educația materia- list-dialectică despre lume și viață — principiu fundamental al muncii de educație". Citim materialul o dată, încă o dată și nu ne vine să credem, în locul unor considerații teoretice fundamentate, comuniștii au trebuit să asculte o însăilare de fraze generale ; în locul unor așteptate adap-1 țări practice la realitatea sectorului și la munca efectivă de educație a oamenilor din colectivul respectiv — au fost oferite idei copiate trunchiat

și greșit interpretate. In această situație era normal ca biroul organizației de partid să nu poată adopta nici un program concret de măsuri care să fie urmărit in răstimpul dintre adunări....Părăsim sectorul Energomontaj cu presupunerea că pentru activizarea biroului organizației de bază aci va interveni energic comitetul partid din întreprindere. Mai ales din partea comitetului, răspunde acest colectiv însăși inginera Elena Ghergu — directoarea întreprinderii.
Ion STANC1Ucorespondentul „Scinteii"

de de că, de
Ca unică producătoare de semănători din țară, ÎNTREPRINDEREA MECANICA CEAHLĂUL — PIATRA NEAMȚ are de făcut față unor sarcini deosebite în ceea ce privește asigurarea necesităților economiei naționale, cît și satisfacerea cerințelor la export. Iar pe fluxul de fabricație, secția a IlI-a deține un rol cheie, întrucit realizează montajul semănătorilor și al grapelor, livrind deci produsul final. Aici, o serie de cauze au influențat negativ nivelul rezultatelor, determinind acumularea lună de lună a unor restanțe. Desigur, unele din cauzele acestora sînt de natură obiectivă, altele însă au stat în puterea comuniștilor să le înlăture. Avem în vedere manifestarea unor aspecte de indisciplină, execuția unor repere care nu corespundeau exigențelor calitative, slaba gospodărire a unor materiale, folosirea necoreșpunzătoare a timpului de lucru. Iată deci tot atitea direcții clare de acțiune în care birourile celor trei organizații de partid trebuiau să-și facă simțită prezența. Abia după ce cele trei organizații de bază s-au constituit intr-una singură, puternică, avînd o sferă de influență mai largă și mult sporită, noul birou s-a considerat răspunzător de activitatea de partid nu numai in adunările generale, ci și în răstimpul dintre acestea, in permanență.Deși a trecut puțin timp, sînt semne evidente ale unor schimbări în bine. Constantin Pralea, secretarul organizației de bază din schimbul C., Vasile Scutariu, Neculai Sava și E- milia Reiant, secretari adjuncți, aduc argumente în sprijinul acestei afirmații. Constatarea neajunsurilor a- mintite a fost urmată de stabilirea unor măsuri, dar și a modalităților de aplicare din „mers" a care deja au început să-și eficienta în îmbunătățirea nei, execuția unor repere tate ridicată, redistribuirea să a unor muncitori în secție și in întreprindere.Adevărul reieșit din cele de mai sus — anume că prezența sistematică

acestora, vădească discipli- de cali- judicioa-

a membrilor biroului organizației de bază la toate locurile de muncă este necesară, dar nu suficientă, trebuind să fie și activă, și eficientă în soluționarea problemelor de zi cu zi — este demonstrat și de experiența organizației de partid de la atelierul Generatori acetilenă din aceeași întreprindere. Dacă în ultima perioadă acest colectiv a obținut succese în realizarea și depășirea planului, faptul se datorează și stilului dinamic, metodelor de lucru eficiente utilizate de cei aleși de către comuniști. „Este demnă de evidențiat — ne spunea în această privință Nicu- lina Adăscăliței, secretarul organizației de partid — receptivitatea care se manifestă In îndeplinirea unor sarcini, in rezolvarea unor probleme de actualitate — atit de către birou, cît și de cei cărora li se adresează biroul. Așa am reușit să fabricăm în premieră pe țară generatorul de acetilenă cu parametri foarte ridicați, mult solicitat de beneficiarii noștri". Din discuțiile purtate și cu alți membri ai biroului — Mihai Popa, Ionel Dumitrina, Constantin Ciocîilan — dar mai ales din constatările făcute la fața locului am desprins că aici a fost încetățenită prezența permanentă a membrilor biroului organizației de bază la toate locurile de muncă, iar ca sarcină prioritară obținerea unor produse de înalt nivel calitativ. Faptul că nu s-a înregistrat nici o re- clamație, că se au tot timpul în atenție buna gospodărire a materialelor, întreținerea în cele mai bune condiții a utilajelor, că productivitatea muncii a ajuns la aproape jumătate milion lei pe persoană ilustrează și felul exemplar în care membrii biroului acestei organizații de bază asigură ca toți comuniștii să-și îndeplinească zi cu zi sarcinile încredințate — profesionale, politice, din activitatea cultural-edu- cativă ș.a.
Ion TA1PAcorespondentul „Scinteii*

Experiența bună
prin zidul indiferenței față de nou

nu poate trece

Ultima ședință a biroului organizației de partid din sectorul mccano- energetic al ÎNTREPRINDERII DE TEXTILE NEȚESUTE RÎMNICU VÎLCEA n-a fost prevăzută în nici un grafic sau plan de muncă, ea fiind ' determinată — cum ne spune maistrul Gheorghe Ungureanu, secretarul organizației — de necesitatea rezolvării unei probleme care nu suporta amînare. Concret ? Sectorului respectiv îi fusese repartizat un apartament și trebuia* discutat care din cei trei muncitori aflați în fruntea listei de priorități să-l primească și care mai pot aștepta puțin.Dialogul direct, sincer pe care biroul organizației de bază l-a purtat cu cei trei muncitori, pînă cînd s-a căzut de comun acord, n-a fost o excepție. încă de la alegeri a intrat in practica noului birou ca orice problemă, orice sarcină politică sau decizie de natură tehnico-organizatori- că și socială să fie in prealabil dezbătută in biroul organizației de partid împreună cu factorii implicați pentru ca, în felul acesta, să se poată găsi și aplica cea mai potrivită soluție. Din multitudinea exemplelor care ar mai putea fi evocate ne mai oprim la unul. Un colectiv de specialiști din întreprindere a definitivat tehnologia de fabricație a unui nou produs destinat industriei de mobilă, care urmează să înlocuiască poliuretanul și alte materiale energointensive sau deficitare. „Colectivului nostru — spune ingi-

nerul Dumitru Harel, șeful sectorului și membru în biroul organizației de bază — îi revenea sarcina să se ocupe de pregătirea și organizarea liniei de fabricație în funcție de tehnologia stabilită. Atunci a fost convocată o scurtă ședință de lucru a biroului. în care fiecare ne-am împărțit oamenii și specialiștii pe care să-i consultăm. Bineînțeles că, laolaltă, am găsit soluțiile optime, iar din punctul nostru de vedere introducerea in producția de serie a noului sortiment poate incepe chiar de azi".ÎNTREPRINDEREA DE AȚA face, practic, corp comun cu întreprinderea de Textile Nețesute Rîmnicu VII- cea, ele fiind despărțite doar prin- tr-un simplu zid. Un zid care se dovedește însă impenetrabil în ceea ce privește schimbul de experiență în muncă de partid. Să concretizăm. Pentru că în primul caz ne-am oprit . la activitatea biroului organizației de bază din sectorul mecano-energetic, am insistat ca și la întreprinderea de Ață să efectuăm documentarea Intr-un sector de activitate asemănător : Energomontaj.— Dacă ne-am mai întîlnit de la ultima adunare generală ? — pare surprins Eugen Măgureanu, secretarul organizației de partid. Nu, pentru că n-am avut de ce.— Dar cum urmăriți îndeplinirea măsurilor stabilite la ultima adunare ?— N-avem ce urmări.Un răspuns derutant, care ne-a o-

Condiții similare,La ÎNTREPRINDEREA „POLICO- LOR" BUCUREȘTI, două organizații de bază sînt nelipsite pentru exemplificări — una in sens pozitiv și cealaltă In sens negativ.In privința preocupărilor pentru îndeplinirea indicatorilor de plan și soluționarea problemelor de producție ce se ivesc : organizația nr. 11 este mereu criticată, iar organizația nr. 12 evidențiată. Adunările generale de partid : la 11 sînt formale, lipsite de nivel combativ — la 12, dimpotrivă. învă- țămîntul politico-ideologic : la 11 se desfășoară monoton și se plutește în generalități — la 12 se dezbat temeinic problemele, aprofundindu-le și legindu-le de specificul muncii. Dacă ar fi luate în considerație și informările politice, și munca politică de la om la om, și convorbirile individuale — exemplificările s-ar repeta in aceiași termeni.Surprinderea este cu atît mai mare, cu cît cele două organizații de bază nu numai că fac parte din aceeași întreprindere, dar sînt asemănătoare și ca mărime, și ca profil de muncă. Organizația de bază nr. 11 (secretar : Adrian Andreescu pînă la recentele alegeri de partid ; Nicolae Gane — în prezent) cuprinde comuniștii din secția Rășini 1. Organizația de bază nr. 12 (secretar — înainte și în prezent : Pantelimbn Necșoiu) este al- cătuită din comuniștii de la secția ' Lacuri și vopsele 2.„Cum se explică asemenea rezultate radical deosebite la două organizații cu condiții de activitate similare ?“ — l-am întrebat pe tovarășul Ion Andrei, secretar adjunct al comitetului de partid din întreprindere, cit și pe alți tovarăși. Din discuțiile purtate am înțeles că hotări- toare sint — și in activitatea de partid, ca în orice domeniu — calitățile pe care le întrunesc cei aleși să conducă. La organizația nr. II, noul secretar încearcă, se străduiește mal. mult, dar are de depășit dificultățile ce decurg din dispersarea forțelor pe schimburi. Comitetul de partid, cunoscînd situația, este preocupat să ajute mai mult — și pe secretar, dar mai ales biroul organizației de bază. Cît privește organizația nr. 12. „secretul" constă în. faptul că exigența față de activitatea comuniștilor fiind In creștere, biroul muncește susținut (în colectiv și prin fiecare membru al său) în perioada dintre adunările generale, In mod deosebit la locurile de muncă ale oamenilor.De altfel, în aceeași întreprindere,

rezultate diferiteactivitatea organizației de bază nr. 4 Atelier mecanic — Proiectare oferă un exemplu și mai concludent de ceea ce poate și trebuie să facă un birou de partid activ. Prezentăm un - microinterviu cu secretarul birou — tovarășul munist cu bogată munca de partid.— Ce face biroul rui secretar sînteți timp dintre două adunări generale ?— Ce să facă, ce este prevăzut în Statut : conduce activitatea organizației de bază între două adunări generale.— Cind se întrunește biroul 7— Obligatoriu înaintea adunării generale, pentru pregătirea referatului. a informării politice și a celor doi comuniști ce urmează de fiecare dată să prezinte raport individual. In plus, ne mai întîlnim — programat sau ad-hoc — de încă cel puțin două ori pe lună. Ca să nu mai vorbim că am început și convorbirile individuale — ceea ce face ca întilnirile noastre să fie mai frecvente.— Si pe lingă ședințe 7— Asta e, că dacă ne-am rezuma la ședințe (pe care noi le vrem cit mai puține și pe cît de operative pe atît de eficiente) nu am face mare lucru. Transpunerea în practică a măsurilor hotărîte de birou ori de adunarea generală, soluționarea problemelor și sarcinilor ce apar pe parcurs (în procesul de producție, în activitatea de partid) se fac in afara ședințelor, fiecare membru al biroului considerindu-se în orice clipă implicat, aflîndu-se în permanență printre comuniști, printre oamenii muncii și intervenind la nevoie. Aceasta este, de fapt, munca politică de la om la om, desfășurată permanent, și nu doar din cind in cind....Realitatea arată, prin urmare, că sprijinul, îndrumarea și controlul din partea comitetului de partid, trebuie să se facă simțite în toate organizațiile de bază, cu deosebire acolo unde activitatea lasă de dorit. Pentru că un birou de partid activ5 trebuie să dovedească receptivitate la propunerile și problemele oamenilor, să ufmăreaScâ în permahență îndeplinirea propriului plan de muncă, să se considere angajat in îndeplinirea sarcinilor nu numai cu prilejul adunărilor generale, ci mai ales in perioada muncii concrete dintre adunările generale !

In cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 1 decembrie a.c. se subliniază că trebuie să revedem și 
să îmbunătățim programul de dez
voltare a producției bunurilor de 
larg consum, in general, ca și pro
gramul privind serviciile. Va trebui 
ca anul viitor să aplicăm ferm mă
surile prevăzute pentru aceste do
menii și să realizăm cea mai mare 
parte a lor. Am in vedere nu un 
program de lungă durată, ci un pro
gram pe baza căruia — in maximum 
2 ani — să rezolvăm problemele din 
aceste sectoare. In legătură cu preocupările pentru îndeplinirea acestei sarcini deosebit de importante, ne-am adresat recent tovarășilor Paul Nagy, vicepreședinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești (UCECOM), și Teodor Roman, vicepreședinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacerea Mărfurilor (CENTROCOOP).Redacția : Ce 
măsuri întreprin
deți pentru a în
făptui sarcinile 
stabilite de con
ducerea partidu
lui privind re
zolvarea comple
tă, intr-un 1 timp 
mai scurt a pro
blemei 
pentru

munelor In viitorul cincinal prevăd crearea condițiilor pentru creșterea puternică a producției industriei mici și a prestărilor de servicii către populație. La înfăptuirea acestui vast program menit să asigure ridicarea nivelului de trai al țărănimii trebuie să aducă o contribuție sporită și cooperația de la sate. Nu de mult, consiliul CENTROCOOP a dezbătut un amplu program de dezvoltare și modernizare a unităților cooperației de la sate, in care producția industriei mici și serviciile pentru populație ocupă un loc de primă importanță. Utilizind mai intens resursele locale de materii prime, sursele de energie neconvențională, materialele recuperabile și refolosibile, vom realiza un volum de producție și servicii superior celui din acest cincinal. în ritm accelerat vor spori desfacerile unor produse de confecții, textile, tricotaje, încălțăminte, mobilier și alte bunuri de larg consum solicitate de populația din mediul rural.
Calitatea prestărilor de servicii
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Paul rințele imperioase mulate de secretarul general al partidului privind ridicarea activității prestărilor de servicii pe noi cote de calitate și eficiență au avut un puternic ecou ' cooperației meșteșugărești, îndeplinirea acestora ne preocupă intensificarea procesului de modernizare a unităților prestatoare de servicii, concomitent cu extinderea tipurilor de activități solicitate de populație și crearea de unități amplasate in noile cartiere ale orașelor și in orașele nou înființate. Au fost stabilite măsuri ca volumul total al prestărilor de servicii' — care va fi, conform Planului național, cu 15 la sută mai mare față de 1989 — să fie în 80 la sută superior față rile anului 1985, urmînd să fie de trei ori mai anul de bază menționat, pentru a contribui la rezolvarea completă a problemei serviciilor, conducerea UCECOM a stabilit ca toate cooperativele care produc bunuri de larg consum să presteze și servicii în profile apropiate. în orașele noi se va crea cel puțin o cooperativă cu profil mixt pentru ă asigura bunuri și servicii la nivelul cerințelor. De asemenea, pe baza unei analize a solicitărilor populației . a revederii activităților in raport cu cele prevăzute în nomenclator s-au adoptat măsuri concrete privind asigurarea spațiilor și dotarea unităților ce urmează să fie înființate.

la nivelul cerințelor
J

cadrul acțiunilor ce se întreprind pentru a diversifica sfera serviciilor ne preocupă extinderea rețelei de unități prestatoare — intre care spălătorii șl curățătorii chimice, precum și alte profiluri menite să ușureze munca in gospodărie, mai ales in centrele de reședință ale consiliilor unice agroindustriale. Pe baza prevederilor cuprinse In programele de modernizare și dezvoltare a localităților rurale vom asigura mărirea fețelei unităților de construcții și reparații locuințe și anexe gospodărești. Vom continua eforturile pentru dotarea cu mașini, utilaje, instalații, aparate de măsură și control, mobilier tehnologic atit a unităților nou create, cit și a celor existente, potrivit normativelor In vigoare, asi- gurînd îmbunătățirea calității produselor și a serviciilor către populație.Redacția : Un obiectiv prioritar, de 
evidentă însemnătate este asigurarea 
calității serviciilor. în această direc
ție se manifestă încă neajunsuri, 
prestările de servicii nu corespund 
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coopera-Nagy: în creșterii lucrărilor ca și
și exigențelor cetățenilor•>

in rîndurile lucrătorilor Pentru

mare1990 cu peste “de realiză- ca în 1995 mare decit Totodată,

Teodor Roman : Aș dori să subliniez că acționind în spiritul orientărilor și indicațiilor cuprinse in documentele celui de-al XIV-Iea Congres al partidului, care subliniază cerința de a spori volumul și a rezolva problema prestărilor de servicii pentru populație, lucrătorii cooperației desfacerea mă atenție continuare,girea rețelei de unități și îmbunătățirea calității serviciilor prestate. Așa cum se știe, programele de dezvoltare economico-socială a co-
de producție, achiziții și mărfurilor acordă maxi- pentru diversificarea, in a acestor activități, lăr-

Cartierul „Zorilor" din municipiul Cluj-Napoca
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Redacția : Ce se face In mod 
concret pentru asigurarea unei largi 
și diversificate sfere a serviciilor, 
menite să asigure satisfacerea cerin
țelor cetățenilor in această privință ?Paul Nagy : Ampla acțiune de diversificare a prestărilor de servicii va conduce la creșterea numărului de tipuri de servicii organizate, astfel incit, pină in anul 1994, să ajungem la circa 500 tipuri de servicii. Pe baza unor studii întreprinse, a sondajelor asupra cerințelor cetățenilor vom intensifica activitatea de recondiționare și de modernizare a unor obiecte de folosință îndelungată achiziționate de la populație sau dezmembrarea lor pentru valorificarea ca piese de schimb șl subansamble. în acest domeniu, volumul de servicii, in 1995, urmează să fie de trei ori mai mare decit în anul 1985. Apreciem că o eficiență deosebită au acțiunile de modernizare a unităților Încă din faza de creare a acestora, pornind de la proiectarea spațiilor destinate cooperației meșteșugărești la parterul noilor blocuri de locuințe. Pină acum s-au reproiectat spațiile de la parterele blocurilor pentru 15 tipuri de activități de prestări servicii, în mai multe variante de organizare a unităților specifice, asigurîn- du-se dimensiuni adecvate și utilizarea iluminatului natural.Teodor Roman : Volumul de servicii pentru populație va crește de 2.3 ori in 1995 față de anul 1985. 
în viitorul cincinal vor fl organizate 
încă 5 000 de unități și puncte de lu
cru, in principal Ia profilurile sta
bilite prin normativul minimal obligatoriu. în acest context avem în vedere să dezvoltăm cu prioritate și să diversificăm rețeaua de unități care repară bunuri de o tehnicitate ridicată, în corelație cu dotarea gospodăriilor populației de la sate cu frigidere, aspiratoare, mașini de spălat, televizoare, casetofoane, autoturisme etc. In

Paul vederea calității executate, a productivității muncii, vom mări producția de utilaje, scule și dispozitive specifice unor activități de prestări servicii, cara să completeze dotările acțiunile lntreprin-existente. între __________se se inscrie și înființarea centrelor de informare a publicului In cadrul unor uniuni județene și chiar al unor cooperative, acțiunea urmînd să se generalizeze la nivelul întregului sistem. Astfel, numărul centrelor care oferă informații utile populației asupra diferitelor servicii organizate, adrese ale unităților prestatoare etc. va crește la cel puțin 80 pină la finele anului in curs, urmînd ca in 1995 să se ajungă la 220 centre. Unele dintre acestea vor avea și funcții de dispecerat. Ținînd seama de necesitatea îmbunătățirii continue a calității serviciilor, a solicitudinii față de cetățeni vom acționa stăruitor pentru perfecționarea și ridicarea nivelului de cunoștințe ale lucrătorilor, pregătirea lor in școlile UCECOM și prin cursuri de policalificare pentru meserii specifice (ceasornicari, croitori, tîmplari, cismari, frizeri, coafori, bijutieri etc.). In anul viitor, prin școlile UCECOM se vor califica 8 700 lucrători, iar un număr de 7 200 policalificați. meseriași vor fiîn primul rfnd toată exigențaTeodor Roman : vom urmări cu _____ _______înfăptuirea măsurilor de întărire a ordinii și disciplinei, a spiritului da răspundere șl a solicitudinii lucrătorilor din domeniul prestărilor de servicii către populație. Avem in vedere cuprinderea tuturor meseriașilor In forme de pregătire pentru ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale și policalificarea lor, recrutarea de noi tineri de Ia sate pentru a-i pregăti In licee și școli profesionale, In meseriile necesare dezvoltării activității de prestări servicii în comune. Lucrătorii din cooperația de producție, desfacere a mărfurilor tul pentru a se achita sarcinile încredințate.
achiziții și vor face to- cu cinste de

C. BORDEIANU

O IDEE Șl VALOAREA El

O farmacie intr-un. fruct,
dar nu numai atît...

(Urmare din pag. I)noastră muncă. Dar eu cred că nu este bine să fim făcuti răspunzători și pentru nerealizările care au cauze obiective. Sincopele în aprovizionarea șantierelor cu materiale stau la baza celor mai mari nerea- lizări ! în acest an nu am primit panourile de fațade pentru 250 apartamente, iar pentru secțiunile în cadre lamelare, proiect tip IPROCOM Iași, nu am găsit nici pină acum furnizorul. în aceste condiții, a trebuit să fie executat un volum mare de zidărie. Dar și aici au intervenit greutăți în asigurarea materialelor necesare. Deși în județul nostru sînt două fabrici de cărămizi, în mod paradoxal propriile noastre comenzi, conform contractelor, se onorează greu. De aici înregistrarea decalajelor care au la bază nerealizarea lucrărilor conform tehnologiilor de construcție, fapt ce a făcut ca unele formații specializate să nu aibă front de lucru în unele perioade, iar in altele să fie pur și simplu sufocate de ritmul de muncă pentru recuperarea restanțelor. Neprimirea la timp a materialelor a determinat montarea multor panouri fără tîmplărie. au lipsit materialele pentru instalații sanitare și electrice, fapt ce a determinat întoarcerea pe flux și executarea unor lucrări complementare, cu cheltuieli sunlimentare, pentru remedieri și chiar reparații.în prezent, activitatea în construcții este controlată și îndrumată de colective complexe, de fel și fel de inspectori din cadrul inspectoratului teritorial de specialitate, băncii de investiții, centrului județean de proiectări și încă alte organisme. Sînt zile cind șefii de brigăzi și de loturi se ocupă numai de inspectorii care vin, constată și pleacă, dar din păcate fără să se implice în necazurile pe care le găsesc pe șantierele respective. Greutățile pe care dumnealor le văd foarte bine

sînt transformate în justificări. în hîrtii. Apartamentele nu se fac însă cu justificări și note explicative".Directorul I.A.C.M. Ialomița, inginer Dinu Bozi. remarca : „Planul la locuințe nu-1 realizăm în totalitate, dar ceilalți indicatori îi îndeplinim și aceasta prin executarea altor lucrări de construcții-montaj. Să nu creadă cineva că îndeplinind ceilalți indicatori sintem mulțumiți. Menirea noastră, a constructorilor, este să ridicăm case in care oame-

ția diverselor foruri ale consiliului popular județean (de care aparținem și noi; și unitățile amintite), ca și sarcina încredințată (mai exact obligația) de a termina o serie de lucrări începute de unitățile amintite, dar nefinalizate din diferite motive, ne creează foarte multe greutăți. Să nu se creadă că vreau să camuflez propriile noastre lipsuri, dar trebuie să se înțeleagă o dată de către toată lumea că I.A.C.M. Ialomița. în momentul cînd se abate de la pro-

tru creșterea gradului de confort, majoritatea apartamentelor sînt cu 3 și 4 camere, față de anii ’70, cînd ponderea o aveau cele cu două camere. Acum, în construcțiilb de locuințe, prioritate o are zidăria, față de panourile care se montau operativ. Pentru toate aceste schimbări noi sîntem organizați, dar pentru materialele care sînt necesare în executare nu avem soluții atunci cind ele lipsesc. De altfel, din lipsă de materiale, secțiile de prestări
Controlul să ajute, nu să răpească 

din timpul de lucru al constructorilor!
nii muncii și familiile lor să aibă un confort sporit. în 1981, unitatea noastră realiza o producție de 155 milioane lei, cu pierderi de 89 milioane. Se situa pe ultimele locuri pe țară. Din 1983, an de an. valoarea producției a crescut, ajungind acum la 500 milioane lei pe an și, fapt pe care-1 consider pozitiv. în această perioadă noi am înregistrat beneficii în valoare de 74 milioane lei. Cred că nu spun lucruri noi față de cele care s-au desprins din discuțiile purtate, dar I.A.C.M. Ialomița a devenit, totodată, și un fel de furnizor care trebuie să livreze var, ciment, beton, materiale pentru instalații sanitare și electrice unor unități (ale cooperației meșteșugărești, de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, cooperativelor agricole de producție și ale consiliilor populare) specializate In construcții, dar care n-au repartiții de materiale. Materialele pe care noi le dăm acestor unități la interven-

gramul său pentru a ajuta altă unitate, nu face altceva decit să-și diminueze posibilitățile de realizare a propriilor sarcini de plan, a obligațiilor pentru care a fost creată această unitate. Dacă am avea o sarcină de plan fermă (fără alte suplimentări ca urmare a neajunsurilor unora), dacă B.J.A.T.M. Ialomița ar asigura ritmic și sortimental materialele solicitate conform contractelor Încheiate, noi am putea nu numai să ne realizăm indicatorii de plan, dar și să-i depășim. în acest fel s-ar asigura continuitate întregii activități, creșterea productivității muncii și o puternică stimulare a întregii munci de pe șantiere, prin folosirea eficientă a timpului aferent producției. Am reușit să mecanizăm o bună parte din lucrări, să ridicăm productivitatea, dar, datorită lipsei unor materiale pentru rebobinat electromotoare, de exemplu, unele utilaje nu pot fi folosite. In prezent, pen-

servicii în construcții din cadrul C.P.A.D.M., C.A.P. și cooperativele meșteșugărești nu-și pot desfășura activitatea. De curînd s-a propus și consider ideea bine venită ca la nivelul de C.U.A.S.C. să se creeze formații complexe de constructori, iar cărămidăriile de la nivelul comunelor să-și intre din nou în atribuții. Sîntem conștienți de faptul că unele cauze ale nerealizărilor ne aparțin exclusiv nouă, dar același lucru trebuie să-l înțeleagă și unitățile furnizoare de materiale care au mari restanțe față de noi. Pentru o deplină obiectivitate redăm cîteva din materialele restante din acest an, pină la data de 10 decembrie : panouri mari tip BA produse de Fabrica de Produse Ceramice Țăndărei și I.M.C. Buzău, oțel-be- ton (diverse dimensiuni), tablă subțire, polistiren expandat, țeavă neagră de diverse dimensiuni, conductori pentru instalații electrice interioare, tuburi fluorescente, plăci fa

ianță, anvelope pentru mijloacele de transport de mare șl mică capacitate neprimite de la B.J.A.T.M. Ialomița ; carton bitumat de la întreprinderea de Materiale Izolante Vaslui ; parchet de la I.F.E.T. — Brașov și Pitești ; panouri tego de Ia Combinatul de Prelucrare a Lemnului Focșani ; plase sudate de la I.S.P.S. Buzău și altele.Vorbind despre materialele de construcții, uneori se mai întimplă spre exemplu și așa : I.A.C.M. Ialomița primește, la 17 iunie 1989, adresa cu numărul 203379, cu următoarea comunicare : „...Nu se vor mai folosi țevi zincate la construcțiile de locuințe". Semnează Comitetul de Stat al Planificării și Aprovizionării Tehnico-Materiale. Dar ce se va folosi . în loc ? Țevile din înlocuitori nici nu începuseră să se fabrice la data respectivă, iar despre repartiții pentru alte țevi nici vorbă. în schimb, pe de altă parte la 7 noiembrie -1989, cu numărul 12 430 este primită adresa din partea Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, în care se stabilește, pe bună dreptate : „Interzicerea recepționării și dării în folosință a locuințelor noi, executate In anul 1989, Înainte de a fi asigurate utilitățile necesare si racordarea efectivă la rețelele de apă-canal, încălzire, ană caldă menajeră, gaze la bucătării și energie electrică".Iată cîteva din greutățile cu care se confruntă constructorii de locuințe din județul Ialomița și care, evident, trebuie analizate operativ de factorii de răspundere și soluționate cu maximă promptitudine. Obiectivul esențial care trebuie avut in vedere îl reprezintă asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru recuperarea restanțelor și îndeplinirea- ritmică a planului construcțiilor de locuințe și in acest județ.
Mihai V1ȘO1Ucorespondentul „Scinteii*

Pe platforma industrială de vest a municipiului Bistrița, între unitățile cu marcă, există o incintă pe firma căreia se poate citi : Secția de extracte plante medicinale a Cooperativei meșteșugărești „Progresul". își desfășoară activitatea aici un număr de 128 de oameni care muncesc în cadrul a trei ateliere. în majoritate slnt operatori chimiști, dar și mecanici, electricieni, instalatori, lăcătuși. Mai trebuie să subliniem faptul că înaintea împlinirii primului an de funcționare, capacitatea proiectată a fost deja atinsă, că întregul ansamblu al dotărilor tehnice, ca și al tehnologiilor de fabricație au fost concepute și realizate în țară.„Purtăm această discuție, a ținut să ne spună de la bun început șeful unității, inginerul Teofil Chita, In ceea ce am putea numi retortele chimizării cătinei de munte (Hippo- phae rahnoides) sau, mai pe înțelesul tuturor, cătina albă. O plantă căreia cunoscutul profesor doctor loan Brad i-a studiat tainele, vreme de două decenii, determinindu-i în mod științific structura și principiile active, iar pe această cale miraculoasele efecte terapeutice și energo- vitallzante. Dincolo de faptul că în fructul de cătină se află concentrată o întreagă farmacie, colectivul nostru a făcut dovada că în afară de complexul preponderent de vitamine : Blt Bj, Bs, Bu. a vitaminelor D și E, criptosantină, serotonină, zeoxantină, cătina mai conține multe alte elemente ce se pretează a fi utilizate intr-o largă diversitate de domenii".încă în 1982 se punea cu insistență întrebarea : cum se poate trece la valorificarea cătinel albe 7 Căutînd a da o rezolvare faptică unui asemenea deziderat, bistrițenii »-au apucat de treabă, astfel Incit la ora actuală prețiosul ulei de cătină, beta- carotenul (și spunem „prețios" nu numai pentru că se vinde cu 1 160 lei kilogramul, față de 10 Iei cit costă aceeași cantitate de fructe, ci, mai ales, pentru efectele sale terapeutice), constituie o realitate palpabilă, la un nivel de producție de peste 10 tone anual.Artizanul acestui succes la nivelul unei producții industriale e fără îndoială inginerul Teofil Chita, care s-a zbătut mult șl a reușit să Învingă, prin argumente și demonstrații concrete, neîncrederea și scepticismul. Deopotrivă merită Insă menționat aportul colectivului de la Institutul de Chimie din Cluj-Napoca, prin intermediul căruia au putut fi omologate tehnologii de fabricație originale, ca și al specialiștilor Institutului de Inginerie Tehnologică și 
Proiectare pentru Industria Chimică

din București, autorii proiectelor de execuție a instalațiilor tehnice.Fără a intra în detalii vom spune că, pină nu demult, aceste fructe ale arboretelor din pădurile carpatine fie că luau calea exportului in stare conservată, fie că, prin simplă presare, in cadrul unor ocoale silvice, li se extrăgea doar sucul. Partea cea mai valoroasă insă răminea in coajă și semințe, care erau cel mult utilizate ca furaj. Acum, la Bistrița, cu ajutorul procedeelor de extracție umedă și uscată, valorificarea este totală. Experiențele au demonstrat că și reziduurile de prelucrare pot fi utilizate cu deosebită eficiență in furajarea bovinelor și păsărilor, determinind Însemnate creștere.Așa cum spuneam la camdată, betacarotenul în medicină, în scopul _______ ______rilor, bolilor postoperatorii de cor- nee, a afecțiunii organelor interne, ca și in cosmetică, la obținerea cremelor emoliente, a săpunurilor de toaletă, in procesul de fabricație a margarinelor, drept colorant alimentar natural al produselor zaharoase și de patiserie, precum și, în- tr-o largă paletă de combinații, la obținerea băuturilor răcoritoare. în scopul demonstrării practice a virtuților subproduselor cătinei albe au fost înființate, de ■altfel, și atelierele de producere a săpunurilor, ca și cel al băuturilor răcoritoare, și trebuie remarcat faptul că, mai cu Seamă pe plan local, cererile de asemenea produse depășesc oferta. Dar, așa după cum ne-au precizat interlocutorii noștri, căutările in domeniul valorificării sînt încă în plină desfășurare, far nucleul de cercetare propriu s-a conturat deja, astfel incit. Intr-un viitor destul de apropiat, se întrevede o lărgire impresionantă a utilizării virtuților cătinei albe.Ținind seama de faptul că arbustul în sine este unul dintre cei mai buni fixatori pentru terenurile degradate — de altfel tocmai pentru acest fapt a și fost cultivat pe mai bine de 30 ha în zona comunei Șfntereag din județul Bistrița-Năsăud — .dar mai cu seamă că în perimetrele din Vran- cea. Prahova sau Buzău crește In mod natural pe suprafețe întinse de dealuri, această specie, pînă nu de mult nesemnificativă ca valoare economică pentru silvicultori, a devenit deosebit de rentabilă. Deocamdată Ia Bistrița se pot prelucra anual In Jur de 400 tone de asemenea fructe. Cererile sînt insă cu mult mai mari. Din acest motiv au și fost asigurate spațiile necesare in vederea extinderii capacităților de producție.
Gheorqhe CRI S AN
corespondentul „Scinteii*

sporuri daînceput, deo- se utilizează tratării arsu-

« 4



SClNTEIA - simbâtă 16 decembrie 1989 PAGINA 3

AMPLU SI MOBILIZATOR PROGRAM DE DEZVOLTARE 
SUSȚINUTA, MULTILATERALĂ A PATRIEI SOCIALISTE

(Urmare din pap. I)

Ritm susținut la extracție

puternică a venitului național, cu 9—10 la sută, net superior celui al produsului social — care, de asemenea, va spori simțitor — cu 7—8 la sută.Desigur, pentru asigurarea acestui puternic dinamism se va acorda în continuare o maximă atenție dezvoltării intensive a industriei — ramura de bază a economiei naționale, componentă fundamentală a politicii economico-sociale a partidului nostru. în spiritul politicii consecvente promovate de partid, prevederile planului urmăresc asigurarea în cît mai mare măsură a economiei cu resurse materiale și energetice din producția internă ; în acest scop se prevede intensificarea eforturilor pentru dezvoltarea mai rapidă a bazei de materii prime, punindu-se accent pe extinderea lucrărilor pentru descoperirea de noi rezerve exploatabile, pe aplicarea unor tehnologii moderne de extracție și preparare, cît și pe utilizarea maximă a capacităților din termocentralele pe cărbune, folosirea rațională a hidrocentralelor, sporirea aportului surselor neconvenționa- le și refolosibile. Cît privește industria prelucrătoare, se are in- vedere modernizarea, în continuare, a structurii de ramură, prin realizarea unor ritmuri superioare în domeniile de inaltă tehnicitate, specializarea producției, reducerea consumurilor specifice, valorificarea resurselor materiale și energetice in produse cu grad avansat de prelucrare și nivel tehnic ridicat, funcționarea in deplină siguranță, la inalți parametri, a tuturor mașinilor, utilajelor și instalațiilor. Suportul principal al înfăptuirii prevederilor de plan pe anul viitor îl reprezintă organizarea, specializarea și modernizarea producției industriale pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate sectoarele de activitate. în acest cadru se va urmări cu perseverență specializarea producției. îndeosebi în industria orizontală, perfecționarea activității de tipizare, standardizare și normare tehnică a consumurilor materiale și energetice in vederea creșterii performanțelor constructiv-funcționale și a fiabilității produselor, sporirii e- ficienței întregii activități economice în unitățile industriale.Orientarea netă spre dezvoltarea unei economii de tip intensiv se evidențiază deopotrivă și din sarcinile ce stau in fața agriculturii în anul care vine. în deplină con'- cordanță cu obiectivele noii revoluții agrare. , prevederile planului a- sigură in continuare creșterea intensivă și modernizarea agriculturii, ramură de bază a economiei, care,' iri condițiile concrete din țara noastră, și-a derhonstrat din plin superioritatea, prin obținerea ina- cest an a unor producții-record de cereale și alte culturi agricole. Nivelurile prevăzute pentru anul viitor vizează sporuri importante, față de acest an, la cereale, legume, plante tehnice, fructe și altele, îndeosebi pe seama folosirii cu e- ficiența maximă a fondului funciar, a tuturor mijloacelor tehnice din dotarea unităților agricole, ex-. tinderii tehnologiilor modeme, e- ficiente, de cultivare și . recoltare, în ce privește zootehnia se va urmări, cu precădere, creșterea e- fectiveior de animale, îmbunătățirea-materialului biologic, sporirea randamentelor.în contextul orientării puternice spre modernizarea tuturor ramurilor economiei naționale, planul anului viitor conferă un rol deosebit activității de cercetare științifică și de introducere a tehnicii noi, urmărind înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă, de organizare, specializare și modernizare a producției pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, elaborate sub conducerea nemijlocită a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de largă recunoaștere internațională, prin a cărei contribuție știința românească se afirmă tot mai mult ca factor hotăritor al progresului economico-social. Prevederile cuprinse in această importantă secțiune a planului național unic de dezvoltare economi- co-socială evidențiază cu deosebită forță sporirea rolului științei și tehnicii în valorificarea superioară a potențialului productiv al țării. a resurselor materiale și energetice, în creșterea nivelului tehnic și calitativ al produselor, cit și preocuparea de a asigura o cit
LA ÎNTREPRINDEREA „1 MAI“ PLOIEȘTI

In fabricație, un nou utilaj de mare

Este îndeobște cunoscut că, înaintea prelucrării unor repere, este necesară debitarea materialelor, operație care se face în multe unități economice prin așchiere cu pinze circulare și pinze-fierăstrău, precum și cu discuri abrazive. A- cest procedeu prezintă însă o serie de dezavantaje. In primul rind. la fiecare tăietură (zilnic se fac zeci de mii de astfel de operații) se pierd pină la 4 mm din materialul tăiat, adică echivalentul lățimii sculei de tăiere. în al doilea rind, se înregistrează un consum ridicat de energie, datorat atit acționării instalațiilor de debitare, cit și faptului că la unele piese este necesară operația de recoacere în cuptoare de tratament termic spre a se putea continua prelucrarea. în al treilea rind necesită un consum ridicat de scule, ținind seama de faptul că, spre exemplu, un disc abraziv se folosește la debitarea a numai 40 piese. în sfîrșit, dar nu în ultimul rind, productivitatea muncii este destul de scăzută.Toate aceste dezavantaje sînt în bună parte eliminate sau diminuate de noul utilaj realizat la bine cunoscuta întreprindere de

DINAMICA VALORII PRODUCȚIEI-MARFĂ

INDUSTRIALE
- IN PROCENTE -

CREȘTEREA INVESTIȚIILOR TOTALE 
ÎN ECONOMIE
- IN PROCENTE -

SPORIREA VOLUMULUI COMERȚULUI 
EXTERIOR

- IN PROCENTE -

mai bună finalizare în producție a obiectivelor de cercetare științifică și de introducere a tehnicii noi, reducerea duratei ciclului cer- cetare-proiectare-producție.Semnificativ este, de asemenea, faptul că dezvoltarea dinamică, armonioasă și echilibrată a economiei naționale in anul viitor se inte-

productivitateUtilaj Petrolier „1 Mai" din Ploiești. Este vorba de . mașina automată de debitat prin forfecare profile pline laminate, al cărei autor este subinginerul Gheorghe Neagu, șeful atelierului de debitare al întreprinderii, care ne-a prezentat avantajele și caracteristicile noului produs, in comparație cu metodele clasice de debitare :— De la început trebuie să fac precizarea că în debitare se mai folosește metoda forfecării prin âutostrîngere, dar ea se utilizează numai la materialele dure și semi- dure, materiale cu o mică pondere, iar metoda este greoaie. Noua mașină debitează materiale laminate și trase din bare pline, cu forme diferite în secțiune, pină la dimensiuni de 60 mm, dez- voltind o forță de debitare de 200 tf. Apoi, are o mare viteză de lucru : debitează o piesă pe secundă, fără deformare, precizia fiind cuprinsă între 2—3 zecimi de milimetru pe lungime. Elimină complet consumul de metal la debitare, diminuează consumul de scule și energie electrică, economiile realizate la nivelul întreprinderii 

meiază pe promovarea. în continuare, a unei rate înalte de acumulare. confirmată pe deplin de rezultatele obținute pină acum în dezvoltarea economiei, materializată in realizarea unui mare volum de investiții, totalizînd circa 290 miliarde lei. Acest mare efort financiar este orientat cu prio

noastre fiind de 1,5 milioane lei anual, iar productivitatea muncii este de 6 ori mai mare, comparativ cu metodele folosite pină acum.— S-a realizat o singură mașină de acest tip ?— Am executat pentru întreprinderea noastră prima mașină, avind acum în lucru alte șapte, destinate unor unități economice din Buzău, Reșița, București, Cluj- Napoca și altele.— Ce perspective sint pentru lărgirea gamei de utilizare ?— Desigur, avem in vedere extinderea dimensiunilor de tăiere pină la 80 mm. dotarea corespunzătoare a mașinilor pentru a putea tăia și materiale foarte moi (aluminiu, bronz, cupru), cu lungimi sub 0;5 din latură, precum și pentru debitarea unor profile speciale, cum ar fi unele piese utilizate in transportul feroviar ! Avem un cîmp larg de acțiune și sintem hotărîți să elaborăm toate soluțiile necesare pentru a asigura utilizarea rațională a materialelor, în condiții de eficiență maximă.
Ioan MARINESCUcorespondentul „Scinteii" 

ritate spre lărgirea bazei e- nergetice și de materii prime, modernizarea ramurilor economiei, dotarea cu mașini și utilaje de nivel tehnic ridicat — redueîndu-se substanțial, față de 1989, ponderea lucrărilor de construcții — accelerarea punerii în funcțiune a noilor capacități de producții, asigurarea funcționării lor la parametri proiectați.Alocarea unui important volum de resurse pentru dezvoltare se realizează în condițiile sporirii accentuate a eficienței utilizării a- ccstora. Corelațiile esențiale ale planului — cea dintre venitul național și produsul social, dintre creșterea producției-marfă și a exportului, cît și cea dintre valoarea producției globale industriale și productivitatea muncii în industria republicană — pun net în evidență această tendință. Este revelatoriu faptul că productivitatea muncii în industria republicană va spori cu 7—8.5 la sută, iar costurile totale de producție la 1 000 lei pro- ducție-marfă vor scădea cu 25 lei, prin economisirea strictă și valorificarea superioară a resurselor. Se vădește astfel clar preocuparea partidului de a aplica în fiecare unitate economică principiile auto- conducerii muncitorești, autoges- tiunii economico-financiare și autofinanțării, astfel incit să se asigure, în cacțrul bugetului propriu de venituri și cheltuieli, acoperirea cheltuielilor din resurse proprii și obținerea unui beneficiu maxim pentru fiecare leu cheltuit.Creșterile de producție și de eficiență prevăzute prin plan, reflectate sintetic în ritmul înalt de sporire a venitului național, asigură majorarea fondului de consum, ridicarea permanentă a nivelului de trai al întregului popor. Remarcabil este faptul că sporirea veniturilor personalului muncitor și al țărănimii se va realiza în condițiile stabilității prețurilor la produsele de larg consum și a tarifelor pentru servicii, a existenței unui excedent bugetar, in condițiile in care economia românească s-a scuturat de greaua povară a datoriei externe, reușind să asigure constituirea și consolidarea rezervei valutare. O dată mai mult se ilustrează consecvența cu care partidul nostru militează pentru înfăptuirea țelului suprem al construcției socialiste — ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Așadar, în condițiile în care numeroase popoare ale lumii sînt strivite de povara datoriei externe, cind chiar unele țări socialiste .sînt confruntate cu aspre fenomene de inflație,'șomaj și dezechilibru bugetar, țara noastră oferă, prin succesele pe care le-a obținut, succese ce vor fi simțitor amplificate in anul viitor, o exemplară confirmare a politicii realiste, științifice, de inaltă înțelepciune promovată cu neslăbită consecvență de Partidul Comunist Român. în- tr-o vreme în care economia mondială este bîntuită de grave fenomene de recesiune, cînd pe arena vieții internaționale se face simțit atentatul la independența și suveranitatea unor state, cînd se exercită presiuni politice și economice nevoalate, iese încă o dată în evidență, cu toată strălucirea, justețea politicii partidului nostru, in fundamentarea, elaborarea și aplicarea căreia rolul determinant revine tovarășului Nicolae Ceaușescu.Peste numai citeva săptămini poporul român va intra într-un nou an de muncă, intr-o nouă etapă care se va caracteriza prin noi realizări în construcția socialistă. Pentru ca tot ceea ce azi este doar proiect de gind să Revină mîine faptă împlinită este necesar ca întreaga națiune să acționeze cu hotărîre neclintită, cu devotament și dăruire patriotică, in spiritul istoricelor hotărîri ale Congresului al XIV-lea al partidului, a cerințelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a Comitetului Central al partidului. Este de datoria organelor și organizațiilor de partid să acționeze pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, pentru aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, pentru imprimarea unui puternic spirit revoluționar, de răspundere, in îndeplinirea prevederilor planului, obținînd noi succese pe drumul edificării construcției socialiste. în patria noastră, liberă și independentă.
BUCUREȘTI:

La export, produse peste planCa urmare a organizării muncii pe formații, linii, secții și fabrici specializate în producția de export, oamenii muncii din cadrul întreprinderii de Mașini Grele din Capitală au obținut in perioada care a trecut din acest an rezultate deosebite in acest domeniu, îndeplinind planul anual încă de la data de 15 noiembrie. în perioada care a trecut din acest an au fost livrate în peste 20 de țări ale . lumii un număr însemnat de produse de ‘înaltă complexitate tehnică, competitive pe piața externă, cum ar fi utilaje energetice, echipamente pentru centralele nuclearo-elec- trice și altele. Ca urmare a competitivității și performanțelor teh-
GALAȚI:.

InstalațieLa Combinatul Siderurgic Galați a intrat în funcțiune o nouă capacitate de producție — linia de bri- chetare a cocsului mărunt. Instalația contribuie la valorificarea superioară a acestui produs rezultat din fluxul tehnologic principal al Uzinei cocsochimice. Pină la aplicarea acestei soluții, cocsul mărunt se acumula în cantități mari datorită imposibilității de a fi folosit Brichetele obținute pe noua linie de producție sînt dirijate către industria mică, în sectoarele energe- 

în ciuda unui frig aspru, de decembrie, în cariera Bobota, excavatoarele, buldozerele, autobasculantele lucrează din plin. Descopertat din vreme, stratul de cărbune este luat totuși cu deosebită grijă pentru a se evita pe cît posibil luarea sterilului în cupă, ținîndu-se însă pasul cu viteza impusă de ritmul alert al deplasării autovehiculelor. „Cît mai multe mașini încărcate, cît mai multe curse efectuate — iată deviza sub care lucrăm în aceste zile, ne spune inginerul loan Iancău, șeful sectorului transport, prezent în carieră. Avem asigurat front de lucru suficient, astfel că temperatura scăzută de afară ne pune la încercări mai grele doar dimineața, la pornirea utilajelor. în general insă, pentru a asigura ritmicitatea necesară, începem activitatea cu excavatoarele electrice pe care le avem în dotare, pe parcurs intrînd în funcțiune și celelalte".Secvențe de muncă intensă, aprigă, pe care le întîlnim și în celelalte cariere : Zăghid, Ip, Zăuan. în subteran, totul decurge normal, ritmul extracției fiind asigurat de buna pregătire a fronturilor, prin executarea în avans a lucrărilor de înaintare. Fapt este că pe ansamblul întreprinderii, la această dată, se înregistrează substanțiale depășiri la lucrările de pregătire, respectiv 992 metri liniari în plus față de grafic la spălare, iar la descopertă — 255 500 metri cubi, indicii de utilizare fiind depășiți atît la combinele de abataj, cit și la cele de înaintare.De remarcat că tot pină la această dată, prin mai buna organizare a producției și a muncii, creșterea vitezei de înaintare in subteran, asigurarea funcționării Ia capacitate a mașinilor și utilajelor tehnologice, aplicarea măsurilor din programul de perfecționare a organizării și modernizare a procesului de producție, colectivul de aici și-a realizat și depășit angajamentul anual asumat

Jn secția prelucrări prin aș- chiere a întreprinderii de Scule Hidraulice din FocșaniFoto : E. Dichiseanu

nice pe care le au, produsele cu marca „TUMAG" sint tot mai intens solicitate la export, fapt dovedit de numeroasele comenzi suplimentare sosite pe adresa întreprinderii și care permit realizarea pină la finele anului a unei producții de export peste plan în valoare de peste 25 milioane lei. Concomitent cu aceasta, colectivul de aici acordă o atenție deosebită bunei pregătiri a producției anului viitor, cînd volumul exportului va fi cu 20 la sută mai mare decît în acest an. Rezultatele bune obținute în acest an constituie garanția îndeplinirii, în continuare, în cele mai bune condiții a planului la export de către acest colectiv muncitoresc. (Gheorghe Ioniță).
modernătice, la furnalele de capacitate redusă. Proiectul noii instalații aparține Institutului de Proiectări Metalurgice București, iar execuția a fost asigurată de către Antrepriza Furnale-Cocserii din cadrul întreprinderii de Antrepriză pentru Construcții, Montaje și Reparații Siderurgice Galați. Utilajele sînt de fabricație românească, la realizarea lor contribuind în mare parte chiar unitățile de pe platforma siderurgică a GalațiuluL (Dan Flăeșu). 

în întrecerea socialistă, fiind extrase peste prevederi 20 000 tone cărbune energetic de calitate superioară, fapt confirmat de încasarea unor importante sume drept bonificații de către colectivul întreprinderii. Toate aceste realizări au fost obținute în contextul preocupărilor pentru încadrarea strictă în normele de consum și utilizarea rațională a resurselor materiale. Prin recuperarea, recondiționarea și refolosirea materialelor și pieselor de schimb, prin gospodărirea judicioasă a acestora, s-au înregistrat economii de 917 MWhîntreprindereaMinieră Sărmășag
energie electrică, 441 tone oțel, 7,2 tone exploziv, importante cantități de aluminiu, plumb și alte materiale. Totodată, prin recuperarea și reutilizarea a 1 229 tone armături metalice, s-au executat lucrări de pregătiri pe 1993 metri liniari.— Avansul înregistrat la lucrările de pregătire il păstrăm printr-o mobilizare susținută a minerilor, cu deosebire pentru menținerea în bune condiții de funcționare a tuturor utilajelor și mașinilor, corecta și permanenta lor întreținere, efectuarea la timp și de calitate a reviziilor și reparațiilor — ne spune ing. Nicolae Colțan, directorul adjunct al întreprinderii. în acest fel avem asigurat frontul de lucru pentru buna demarare a producției în- cepind din primele zile ale lunii ianuarie. Practic, sub toate aspectele, producția anului viitor este temeinic pregătită. Sarcinile au fost defalcate pe sectoare, brigăzi, fiecare colectiv știind precis ce are de făcut. Concomitent, acționăm pentru aprovizionarea cu materialele și piesele de

la baza viitoarelor recolte
de legume - generalizarea 

tehnologiilor intensive de culturăîn legumicultura județului Mehedinți s-a acumulat o experiență valoroasă. Cînd spunem aceasta a- vem în vedere atît modul cum a fost organizată activitatea în anul care se încheie, cît și rezultatele obținute. Asociațiile economice de stat și cooperatiste horticole și cooperativele agricole de producție — se înțelege, cele care au avut, plan în acest domeniu — și-au realizat și depășit producțiile planificate. Pe ansamblul județului s-au realizat 378 200 tone legume, cu aproape 37 000 tone mai mult decît s-a prevăzut. Cum au fost pasibile aceste rezultate și ce se întreprinde acum pentru a pregăti viitoarea producție de legume ?„în primul rind — ne spune Inginerul Marin Durac, directorul Trustului județean al horticulturii — am sprijinit unitățile agricole în organizarea muncii, astfel încit să fie puse pe deplin în valoare condițiile existente și baza tehnico-materială. Cu toată fermitatea am urmărit ca in fiecare unitate să fie respectată structura culturilor stabilită prin plan, a- cordind conducerilor de unități sprijin în rezolvarea problemelor care au apărut, in special in asigurarea necesarului de semințe și materiale. Menționez, de asemenea, că suprafețele cu legume au fost stabilite numai în perimetrele sistemelor de irigații și in zona cu izvoare naturale. S-au fertilizat cu îngrășăminte naturale 876 hectare. Pentru realizarea și valorificarea e- șălonată, pe tot parcursul anului, a producțiilor din legumicultura s-a îmbunătățit, totodată, structura sortimentală, introdueîndu-se în cultură soiuri de înaltă productivitate".în anul viitor, județului ii revin sarcini mult sporite in ce privește sporirea producției de legume. Experiența a dovedit că mai sînt resurse care n-au fost integral puse în valoare și se mai mențin diferențe de producție intre unități și ferme cu aceleași condiții. în 1990 legumele vor ocupa 6150 hectare, din care 4 230 hectare în unitățile socialiste. Ce măsuri s-au întreprins pină lă această dată și cum se acționează pentru a se pune o bază sigură viitoarelor producții, care pot și trebuie să fie cu mult superioare celor de pină acum ? Sarcinile de plan — considerabil sporite, cum este și firesc — s-au repartizat pe fiecare unitate în parte in funcție de suprafața de teren pe care o de-

Acțiuni și preocupări 
în unități din județul 

Mehedinți

ține. încă din toamnă au fost in- sămințate 110 hectare cu salată, 180 hectare cu spanac și 90 hectare cu ceapă verde. Din cele 5 hectare sere reci de la Șimian, Gruia și Aurora, unde s-au cultivat salată, ceapă verde, ridichi de lună, pătrunjel pentru frunze, mărar, gulioare și morcovi, producția a început să fie valorificată. Pentru viitoarea recoltă de legume timpurii se vor produce 68,3 milioane răsaduri. Producerea lor a fost organizată în cele patru âsociații horticole și opt ferme din cadrul cooperativelor agricole din zona de cimpie a județului, care au suprafețele amplasate în sistem irigat.Pentru a cunoaște direct ce se face în aceste zile, ne-am oprit, mai în- tîi, la Asociația Horticolă Vînători. Dintr-un motiv anume : este unitatea care, de cîțiva ani, realizează
MUREȘ:

Acțiuni ample pentru creșterea 
fertilității soluluiîn județul Mureș se desfășoară acțiuni susținute în vederea extinderii suprafețelor amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare și creșterii, pe această bază, a fertilității solului. In acest an, lucrătorii întreprinderii de Execuție și Exploatare a Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare au realizat, între altele, lucrări de desecări pe 1 844 hectare și de combatere a eroziunii solului — pe 8 607 hectare. Alte lucrări au vizat modelarea terenurilor alunecoase, nivelarea unor 

schimb, necesare derulării corespunzătoare a producției, pe întregul ăn 1990, pentru finalizarea unor contracte economice. Pregătim punerea în funcțiune a două noi abataje la sectorul minier Ip, unul în ianuarie și celălalt in februarie, iar la sectoarele Sărmășag I și Sărmă- șag II se conturează punerea în funcțiune, tot în anul viitor, a două abataje cu complexe mecanizate.Să mai notăm că toate sectoarele miniere din cadrul întreprinderii înregistrează, în perioada care a trecut din acest an, depășiri la producția fizică, printre fruntași situîn- du-se sectoarele miniere Sărmășag I, Chieșd și Ip. Peste tot se re-, marcă o preocupare susținută pentru respectarea tehnologiilor de extracție, asigurarea locurilor de muncă cu piesele de schimb și materialele necesare pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor.— în prezent, organizația de partid, consiliul oamenilor muncii, întregul colectiv acționează pentru realizarea și depășirea planului la producția fizică, îmbunătățirea continuă a calității cărbunelui extras din subteran și cariere, livrarea la termenele stabilite a acestuia spre termocentrale, pregătirea exemplară a producției anului viitor — ne spune Beniamin Coapși, secretarul comitetului de partid. Comuniștii, toți oamenii muncii din întreprinderea noastră au înțeles să acționeze cui fermitate pentru înfăptuirea obiectivelor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în magistralul Raport prezentat la Congresul al XIV-lea al partidului, cu privire la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime a țării, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan ce ne revin.
Eugen TEGLAȘcorespondentul „Scinteii"

cele mai mari beneficii. Bilanțul, la care încă se lucrează, evidențiază deja o depășire a veniturilor planificate pe acest an cu 2,5 milioane lei. „Prima noastră grijă a fost să ne asigurăm din timp semințele necesare, în funcție de structura de plan, pentru a realiza la timp răsaduri viguroase — precizează inginerul Vergică Cioclov, directorul asociației. Meseriașii noștri au adaptat centrala termică de pe combustibil lichid, pe combustibil solid. Ne-am procurat, in același timp, materialele necesare, iar in prezent reparăm solariile reci, transportăm și pregătirii amestecul de mraniță, nisip și pămînt pentru a trece, peste puțin timp, la însămințarea primelor răsaduri".Concomitent cu aceste preocupări aici se află în plină desfășurare încă alte două importante acțiuni: in toate fermele se transportă in cîmp îngrășăminte naturale, iar echipe alcătuite din lucrători ai asociației și unității de profil din zonă au trecut la revizuirea instalațiilor din cadrul sistemului de irigații.în fermele A- sociației Horticole Gruia, zilnic se află la lucru peste 200 de oameni. Directorul, _ , unității, inginerul Tudor Dinu, ne spune că fiecare acțiune este coordonată de cătrg un cadru de conducere. Obținerea de recolte mari pe cele peste 2 000 hectare ce vor fi ocupate cu legume impune, de pe acum, maximă răspundere în finalizarea, punct cu punct, a programului de măsuri stabilit. Reținem că necesarul de sămință și material lemnos s-a asigurat integral. Zilnic se fertilizează și aici cu îngrășăminte naturale între 42—45 hectare, adminis- trîndu-se, în medie, pină la 40 tone la hectar. în cele patru asociații horticole există 35 de atelaje proprii, urmind ca. in perioada următoare acestea să” mai crească cu încă 10. ceea ce va permite ca cea mai mare parte din cele 1 000 hectare prevăzute a se fertiliza cu îngrășăminte naturale să se realizeze în perioada de iarnă cu aceste mijloace, reducindu-se și pe această cale cheltuielile de producție.Lucrările de pregătire a viitoarei recolte se desfășoară intens la asociațiile horticole Șimian și Aurora, în cooperative agricole care dețin ferme legumicole, ceea ce demonstrează că legumicultorii din județul Mehedinți sînt hotărîți să obțină producții mari in anul vii- tor. Pretutindeni se are în vedere generalizarea experienței valoroase pe care au dobîndit-o unele unități și ferme, astfel încit resursele e- xistente să se regăsească in niveluri tot mai ridicate de producție, în creșterea mai accentuată a rentabilității în acest sector. Pentru ca acțiunile care se întreprind și măsurile stabilite să-și găsească, la timp, finalizarea practică, este necesar ca direcția de resort din Ministerul A- griculturii să asigure livrarea la timp a celor 211 tone folie necesare pentru cele 25 hectare solarii și 50 hectare răsadnițe calde. Cu atit mai mult cu cit în primăvara acestui an au fost întîmpinate o serie de greutăți din cauza neasigurării foliei la nivelul cerințelor județului.
VirgUiu TATARU corespondentul „Scinteii"

suprafețe arabile, construirea de terase banchetă și altele. De remarcat că. la finele actualului cincinal, suprafața amenajată anti- erozional va ajunge, pe ansamblul județului, la 37 768 hectare, iar cea desecată — la 7 126 hectare; Cele mai mari lucrări de acest gen au fost efectuate în unitățile din consiliile agroindustriale Bahnea, Gă- nești, Ungheni, Miercurea Niraju- lui, Sărmașu, Iernut, Band, Fără- gău. Suseni ș.a. (Gheorghe Giurgiu).
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APUCAREA FERMĂ A PRINCIPIILOR Minier din Cimpulung Această unitate școlară considerată ca parte in- a cunoscutei întreprinderi
REVOLUȚIONARE AEE SOCIALISMULUIProcesul de edificare șl tare a Orînduirii socialiste în noastră, aflat intr-o etapă oară de afirmare, antrenînd de transformări în toate vieții sociale, economice și atestă pe deplin rezolvarea nală, creatoare de către Comunist Român a unor probleme teoretice și practice fundamentale ale socialismului științific. Constituie un real prilej de mindrie pentru comuniștii români conștiința faptului că marile cuceriri revoluționare sînt rodul nemijlocit al aplicării creatoare a legităților generale ale marxismului la condițiile concrete din patria noastră. „Este meritul istoric al Congresului al IX-lea, arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la marele forum național al partidului din luna noiembrie a.c., de a fi pus capăt concepțiilor și practicilor străine socialismului, de copiere și ploconire in fața a tot ce era străin, de a fi renunțat cu hotărire la așa- lisul „model unic" obligatoriu pentru construcția societății socialiste șl a fi proclamat principiul realizării socialismului pe baza legilor obiective și a principiilor socialismului științific, corespunzător voinței și a realităților din patria noastră, pornind de la faptul că noua orlnduire se realizează in mod diferit de la o țară la alta, de la o etapă la alta".Analiza stadiului actual de dezvoltare a societății socialiste românești — conținută în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIV-Iea al partidului, în documentele adoptate de Congres — a evidențiat in mod consecvent valoarea principiului edificării socialismului pe baza legităților obiective și a realităților din patria noastră. Viața, reali

tatea, arăta secretarul general al partidului, demonstrează cu putere că numai și numai în condițiile socialismului poporul nostru a putut lichida înapoierea moștenită de la vechile orinduiri sociale și ca rezultat al dominației străine, că numai și numai socialismul reprezintă garanția prezentului și a dezvoltării viitoare a societății noastre. Prin realizările obținute de poporul nostru in etapele anterioare, prin orientările dezvoltării viitoare a patriei socialiste. Congresul al XIV-Iea marchează trecerea României la o nouă etapă de dezvoltare a construcției socialiste, de înfăptuire a principiilor fundamentale ale noii orinduiri, de progres social-economic susținut, de bunăstare a Întregului popor.întreaga activitate a partidului consacrată dezvoltării multilaterale 
a țării demonstrează convingător că Înfăptuirea obiectivelor construcției socialiste se realizează corespunzător particularităților șl condițiilor specifice țării, că nu există și țiu poate exista un model unic în această privință, că principiile și legitățile general-valabile. de care trebuie să se țină neapărat seama, se înfăptuiesc in condiții concret-isr torlce, diferite de la o țară la alta.Transformarea socialistă a societății este o operă istorică de o amploare și complexitate deosebită, implicînd traducerea in viață a unui Întreg ansamblu de principii generale, între care experiența istorică a evidențiat ca fiind hotăritoare conducerea de către partid a întregii opere de edificare a socialismului; exercitarea puterii politice de către clasa muncitoare, de întregul popor ; unitatea dialectică dintre rolul conducător al partidului și dezvoltarea democrației socialiste ; întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste ; eliminarea, pe această bază, a oricărei forme de exploatare și asuprire ; înfăptuirea principiilor socialiste de repartiție ; dezvoltarea planificată și conducerea unitară a întregii vieți economico- sociale ; afirmarea conștiinței revoluționare, formarea unui om nou.Respectarea cerințelor legilor o-

dezvol- țara superi- profun- laturile politice, origi- Partidul
biective în contextul condițiilor con- cret-istorice specifice, diferite de la o țară la alta, orientarea fermă in spiritul principiilor socialismului științific — așa cum atestă experiența istorică — reprezintă premise fundamentale pentru elaborarea unei strategii politice revoluționare, adecvate fiecărei perioade istorice, fiecărei etape de dezvoltare a noii orinduiri.Experiența istorică a probat adevărul că legitățile generale, principiile concepției revoluționare despre lume și societate își dezvăluie pe deplin potențialitatea doar prin- tr-0 activitate practică deschisă, receptivă Ia schimbări, la întreaga experiență națională și universală. Partidul Comunist Român a desfășurat și desfășoară 'in acest spirit o remarcabilă analiză științifică a dezvoltării socialiste a, țării noastre, realizînd sinteza organică dintre cerințele generale ale dezvoltării so- cial-economice și condițiile ale României.Trăsăturile generale ale lui revoluționar, principiile mentale ale socialismului se sesc, în forme particulare , în procesele revoluționare

specificeprocesu- funda- i regă- diferite, r_________ . ce auloc "in toate țările care trec la construirea noii societăți. Faptul că generalul nu! există decît în șl particular, că principiile de ale socialismului se manifestă însele în forme și modalități adecvate condițiilor concret-istorice presupune, în același timp, respectarea și aplicarea lor fermă de către fiecare partid revoluționar, care își asumă sarcina istorică de a conduce procesul de făurire a noii societăți. „Pornind de Ia faptul că socialismul se realizează în condiții diverse de la o țară la alta, că nu există șabloane și «modele», sublinia în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să avem permanent in vedere că socialismul nu se poate înfăptui decit pe baza principiilor socialismului științific, a înlăturării inegalităților și a asupririi omului de către om, prin realizarea unor relații noi de producție, a unei adevărate dreptăți sociale".Profundele prefaceri revoluționare care au avut loc în țara noastră, re- dimensionînd ^fundamental caracterul relațiilor'sociale, nivelul de dezvoltare a forțelor de producție, înfățișarea de azi a României, remarcabilele realizări obținute de poporul nostru, experiența bogată dobîndită de țara noastră oferă temeiuri pentru a argumenta importanța adecvării strategiilor revoluționare la situațiile din fiecare etapă istorică dată, evidențiind totodată necesitatea a- plicării ferme a principiilor fundamentale ale socialismului științific în condițiile politice, culturale — interne și internaționale — atît de diverse în care acționează fiecare partid angajat în conducerea procesului revoluționar. „Socialismul științific, sublinia secretarul general al partidului în Expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 24—25 octombrie, trebuie permanent dezvoltat și Îmbogățit pe baza practicii și experienței sociale, a noilor cuceriri ale științei și cunoașterii umane in general. Perfecționarea și înnoirea socialismului nu trebuie insă in nici un fel să deschidă calea pentru forme capitaliste, anti- socialiste, ci să ducă la accentuarea laturilor esențiale ale socialismului revoluționar, Ia afirmarea și mai puternică a principiilor de muncă și viață socialiste, a eticii și echității socialiste".Una din| aceste legități ale socialismului științific este aceea că dezvoltarea și perfecționarea noii orinduiri se pot asigura numai pe temeiul proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție. Pe bună dreptate, accentuînd generalitatea acestei legități fundamentale a socialismului, secretarul general al partidului nostru sublinia cerința

prin bază ele

POPORUL, FĂURITOR DE CULTURĂ
(Urmare din pag. I)

de a pune cu putere în evidență rolul fundamental, hotăritor al proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție, faptul că proprietatea cooperatistă reprezintă una din cerințele vitale pentru realizarea noii orinduiri sociale. România socialistă, prin tot ceea ce a realizat, demonstrează că nu poate exista cale de întoarcere, că nu se poate pune in nici un fel problema ca marile construcții industriale, agricole, sociale, rod al muncii poporului în ultimele patru decenii, să fie „privatizate", folosind expresia ce a devenit la modă astăzi în unele țări și care înseamnă, de fapt, întoarcerea la capitalism.Concepția Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în problemele actuale ale perfecționării noii orinduiri evidențiază că nu socialismul este cel care a dus la unele stări de lucruri negative într-o țară sau alta, ci încălcarea principiilor științifice ale socialismului, nesocotirea cerințelor legilor obiective, și in primul rind a necesității dezvoltării continue a forțelor de producție — factorul revoluționar hotăritor pentru construcția socialismului, ca de altfel pentru dezvoltarea oricărei Orinduiri sociale.Viața a demonstrat în mod concludent, cu forța de convingere a faptelor, viabilitatea principiilor de bază ale socialismului. Dezvoltarea tezelor generale ale concepției revoluționare pornind de la condițiile social-istqrice concrete se întemeiază astăzi, ca întotdeauna în istoria sa de un secol și jumătate, pe slujirea devotată a intereselor vitale ale poporului, a aspirațiilor sale de progres multilateral — singura formă viabilă de promovare în contemporaneitate a spiritului viu, creator al concepției revoluționare.Istoria, experiența construcției socialiste demonstrează cu putere că socialismul nu poate fi decît rezultatul luptei clasei muncitoare, al forțelor revoluționare progresiste ale fiecărui popor ; el nu poate fi impus din afară, după cum nu este posibil ca el să fie oprit pe calea unei intervenții contrarevoluționare a forțelor externe.In concepția partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, socialismul este rezultatul aplicării creatoare a legităților generale la condițiile concrete ale fiecărei țări. De aceea, opera de construire a noii orinduiri cere cu necesitate respectarea fermă a principiilor revoluționare ale socialismului, alegerea pe această bază a căilor concrete de soluționare a problemelor dezvoltării și perfecționării noii orinduiri. Din această perspectivă, apar cu totul dăunătoare pozițiile care, sub pretextul perfecționării socialismului, încearcă să abandoneze principiile generale sau să le limiteze importanța și sfera lor de acțiune, apelînd la căi și modalități capitaliste de organizare și fonducere socială, deschizînd porțile unor influențe stihinlce, irfipie- tind asupra desfășurării procesului revoluționar.Experiența poporului român, a partidului său revoluționar demonstrează cu limpezime necesitatea ca abordările și măsurile practice privind perfecționarea construcției socialiste să se bazeze pe marile adevăruri teoretice, pe realizările obținute, pe cele mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice, să asigure întreaga dezvoltare pe calea luptei revoluționare, prin îmbinarea cerințelor generale cu ceea ce experiența practică și condițiile econo- mico-sociale specifice reclamă într-o etapă sau alta.Pozițiile consecvente ale Partidului Comunist Român, ale secretarului său general, t o v Nicolae Ceaușescu, în principiilor de bază ale lui constituie tot atîtea contribuții originale, de certă actualitate la îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste, probează în mod elocvent preocuparea statornică de a elabora o strategie de dezvoltare, de perfecționare continuă a noii societăți în spiritul legităților generale ale socialismului.
Călin VÎLSAN 
Alexe ANDRI Ș

Liceul Muscel.poate fi tegrantă miniere din localitate, pentru că ea se află in teritoriul și sub patronajul Întreprinderii și ii furnizează forța de muncă necesară extracției cărbunelui. 950 de tineri sint pregătiți anual aici, în profilurile minerit, e- lectromecanic, mecanică. Elevii înscriși beneficiază de o bază materială puternică, creată și modernizată prin efortul comun al școlii și întreprinderii. Se distinge în acest sens mina-școală, foarte utilă pentru pregătirea profesională a elevilor in meseriile necesare în subteran. O parcurgem împreună cu inginerul Mihai $tefănescu, cadru didactic la acest liceu. „Noi sau simulator tehnologic al procesului de producție dintr-o mină, ne spune interlocutorul nostru. De ce s-a recurs la realizarea unui astfel de După știe, condițiile de lucru din industria minieră fac ca elevii sub 18 ani să nu poată intra în subte- ' ran. Mina»școală le oferă cadrul Optim de a învăța „pe viu" cum se execută In subteran o galerie cilindrică din zidărie, cum funcționează o bandă de transport, o mașină de tăiat și încărcat, un vagonet, cum se fac pușcarea și armarea, cum se lucrează cu o combină mecanizată". Să mai adăugăm că mina a fost dotată cu utilaje confecționate cu forțe proprii, din materiale recuperabile. Liceul dispu- . ne acum de clădire nouă, cu 21 săli de clasă, precum și de 11 laboratoare și săli organizate pe specialități. (Recent a fost pusă in circuitul funcțional o asemenea sală pentru matematică). în cadrul acestora, elevii se familiarizează cu procesul de producție, folosind diferite machete funcționale și o aparatură complexă destinată însușirii meseriei și folosirii utilajelor din dotarea minelor și carierei de suprafață, a întregului proces ție.în scopul obținerii de mâții privind activitatea aici, stăm Ion Popa, ne-a făcut și acțiuni bună pregătire a forței de muncă.— Transpunerea în viață, cu răspundere șl eficiență, spune interlocutorul, a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, privind pregătirea forței de muncă pentru industria minieră, presupune o seamă de factori determinanți pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ. în acest scop, a fost creată o prețioasă bază materială destinată pregătirii în meserie

cadru didactic la am numit-o mină

a elevilor. Dar s-au creat și format noi mentalități, noi opțiuni.— înfățișați schimbarea, măsurile concrete adoptate în acest sens.— Desigur că este vorba, in primul rînd, de măsurile adoptate de partid pentru perfecționarea activității în industria minieră, îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și viață ale minerilor, care și-au pus amprenta și asupra opțiunilor școlare și profesionale ale elevilor, de- terminîndu-i să se orienteze in număr tot. mai mare spre minerit și asigurînd astfel liceului posibilitatea de selecție. Opțiuni încurajate și susținute de tot mai numeroase familii de mineri, stimulate prin diferite acțiuni de popularizare a condițiilor existente azi în școlile care pregătesc cadre pentru minerit. In-

obiectiv ? cum se
învățarea temeinică 

a meserieiCum se desfășoară pregătirea profesională la Liceul Minier din Cimpulung Muscel

de produc-noi infor- școlară de profesorulde vorbă cudirectorul liceului, care cunoscute și alte realizări menite să determine o

dustria minieră are nevoie de forță de muncă cu calificare temeinică, capabilă să utilizeze cu înalt randament tehnica modernă pe care o are la dispoziție, iar a fi elev la liceul minier este o calitate care implică, pe lingă aptitudini deosebite, interes pentru munca din mină, înțelegerea cerințelor pe care societatea noastră le pune in fața tineretului.Pentru extinderea argumentației am cerut unor elevi să-și susțină • opțiunea pentru meseria în care se pregătesc : miner, mecanic, electromecanic pentru' industria minieTă. Iată răspunsurile cîtorva viitori mineri : „Mi-am propus să urmez facultatea de profil din Petroșani, după care voi reveni în mină să transmit noi cunoștințe celor rămași aici" ; „Mineritul e o meserie frumoasă, care cere curaj, bărbăție și talent" ; „După terminarea liceului, voi urma școala de maiștri mineri de aici, pentru a fi tot mai util întreprinderii" ; „Voi urma, ca și tatăl meu, meseria de miner și voi rămîne in cadrul familiei" ; „Tatăl meu este maistru electrician la sectorul Pescăreasa și eu meseria de electrician tot aici".Un factor principalpregătire a viitorilor mineri îl prezintă cadrele didactice, apreciază comitetul de partid de la întreprinderea minieră din Cimpulung Muscel. Aflăm că liceul minier dispune de un corp profesoral cu înaltă calificare, atașat pregătirii pentru muncă și viață a elevilor, a viitorilor mineri, pasionat de propria meserie de dascăl, de educator.

voi îmbrățișa de suprafață,pentru bunare-

De altfel, In adunările comuniștilor și ale cadrelor didactice din liceu au fost evidențiate eforturile întregului colectiv pentru perfecționarea demersului didactic. în spirit critic și autocritic, s-au reliefat atît rezultatele bune, cît și unele neîm- pliniri din activitatea cadrelor didactice din liceu. Astfel, profesorii Constantin Moșteanu și Nicolae Poș- toacă au remarcat faptul că o parte dintre elevi vin cu lipsuri în pregătire, dar aceasta nu trebuie să constituie o scuză, nici o explicație a unor rezultate mai slabe în prima treaptă de liceu, ci trebuie lucrat asiduu, metodic, cu fiecare colectiv sau elev în parte. Iar aceasta nu e posibil decît printr-o organizare și planificare cit mai judicioasă a materiei, a timpului de predare și învățare, în care școlarii să fie puși in situația de a lucra efectiv, și a asista la lecțiile ce sint predate. Am stat de vorbă, cu cîțiva profesori, insis- tînd asupra modalităților de ridicare a calității procesului in- structiv-șducativ. Valeria profesoară limba spunea serioase mai

nu doar de

Ștefan, de română, „Trebuie eforturi accesibile să evi- suprapunerea, aglomera-să pentru lecțiile predate elevilor ; tăm și rea lor cu noțiuni care le răpesc din timpul ce ar trebui consacrat aprofundării cunoștințelor. în clasă, la lecții, in timpul liber, prin diverse activități, ne străduim să le îmbogățim orizontul de cunoaștere, gustul pentru lectură, pentru o bogată viață spirituală". Mai multe ca-- dre didactice au insistat asupra faptului că este necesar* să formeze e- levilor un mai puternic interes pentru progresul tehnic, pentru nou in procesul minieră, tiți, atît fesional, profesorul de științe sociale Gelu Dilirici, pentru a Ie forma interesul de a participa mai activ la viața întreprinderii in care vor lucra, la continua lor perfecționare profesională și la implinirea lor ca cetățeni cu înaltă conștiință, demni constructori ai societății socialiste".Am desprins din discuțiile purtate în liceu hotărîrea fermă a colectivului de cadre didactice ca în anul in curs, an în care se pun in aplicare hotăririle Congresului al XIV-Iea al partidului, să se asigure un nivel tot mai ridicat de pregătire generală și profesională a viitorilor mineri. în acest sens, colectivul e puternic angajat ca printr-o susținută activitate să obțină rezultate superioare la toate capitolele activității instructiv-educative, asigurînd astfel o nouă calitate procesului de învățămint.
Gh. CÎRSTEAcorespondentul „Scinteli"

depunem a face

de producție din industria „Tinerii trebuie bine pregă- din punct de vedere pro- cît și politic, ne spunea

In fruntea țărilor care acordă științei, tehnicii, culturii o importanță capitală. Dar nu numai obligativitatea învățămîntului, îmbunătățirea țiilor celor ce învață in școli și facultăți, dovada cea mai recentă fiind decretul de majorare a burselor și de acordare a acestora tuturor fiilor de muncitori și țărani cooperatori care studiază in învățămintul superior de zi. Societatea noastră socialistă antrenează, prin însășiesența ei, fiecare cetățean în marea operă de civilizație și cultură, mereu readaptată și dezvoltată. Numai așa poporul devjne creator și consumator de civilizație și cultură. Urmărind, de pildă, manifestările încadrate in „Cintarea României", în care poporul își arată nelimi- tatele-i valențe toare în știință, muzică, poezie, țelegem marele proces al culturii în care poporul este și făurar, și beneficiar. El are acea unică și originală condiție de a beneficia de mirifica putere și bucurie a creației, pentru ca opera de știință, de artă să se întoarcă asupra creatorului, inspirîndu-i, sporindu-i elanul, voința, dorința, plăcerea de a trăi frumos și demn, transformîndu-i și purtindu-i spre culmi. Am văzut sute de tineri țărani sau muncitori din cele mai diverse sectoare nomice — și de mai multe munci grele ponsabilități mari care, în timpul ber, activează în chipe artistice, sport, citesc in biblioteci publice. Evident : cultura este o neîn-

ri și condi-

crea- artă, în-

ori și eco- cele cu res-li- e- fac

treruptă creare și transformare de valori ; ea pune pe om in condiția de a făuri și el noi valori materiale și spirituale.Cultura este climatul spiritual necesar pentru manifestarea și afirmarea unei gindiri ji activități creatoare, „împletind munca cu creația, arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, se poate realiza adevărata cultură socialistă". Și adevărata cultură e aceea pe care o făurește și înțelege poporul, care corespunde nevoilor lui, care îi creează satisfacții, bucurii înalte, care ușurează și-i înfrumusețează viața, care-i întreține încrederea în sine și plăcerea de a trăi, care-i alimentează tonusul cel mai bun și-l ajută să creeze noi și noi valori de cultură și civilizație. Oare ce-i constructivismul epocii noastre socialiste dacă nu examenul cel mare și a toate biruitor intru înlesnirea. îmbunătățirea, înfrumusețarea și apărarea vieții ? Oameni dotați cu o cultură superioară, folosind datele tuturor științelor, crezînd puterea minții în capacitatea omului de a îmblinzi natura au creat și cele noi care ne împodobesc acum țara, și hidrocentralele care dau forță și lumină, și al doilea pod de la Cernavodă, și metroul, și canalele spre mare și spre Dunăre, și întregul sistem de irigații care va face ca apa Șiretului să răcorească șesul Buzăului, și atîtea alte opere uriașe, care dovedesc eficiența practică a științei și marile însușiri ale poporului de a crea valori utile tuturor. Eminescu spunea, acum un veac și mai bine : „Cu cît omul e

în lor șinatura orașele

mai stăpin pe vînt, pe apă, pe abur, și-și face din ele slugi muncitoare, cu ațit civilizația e mai înaltă". Și o civilizație înaltă nu poate rezulta decît dintr-o cultură superioară, știință și o mereu mai mai la îndemîna omului. Cultura, ca și munca, îl creează pe om. Sint două date structurale în existența oricărui om, a oricărei societăți, dar cu un potențial înzecit mai valoros intr-o societate ca a noastră. Căci civilizația și cultura sint ambele fețe ale societății socialiste indisolubil legate. Ambele izvorăsc din munca și talentul poporului și, conjugate, se întorc în ajutorul, în folosul poporului, îmbogățindu-i prezen- ■ tul și luminîndu-i viitorul. Căci, în definitiv, cultura este comoara neprețuită a valorilor materiale și spirituale încorporate în opere exemplare, în modele perene, în fapte esențiale de gindire și artă. Și mai mult ca în orice altă formă de societate, în socialism cultura e prospectivă. Adică, indu-se viabile creează deauna care se generație în ție, încălzind și îmbunătățind viața oamenilor și luminîndu-le conștiința. Cultura este bobul cel mai roditor din cite a creat ingineria genetică a intelectului uman. Convins de aceasta, partidul nostru îi acordă cea mai mare importanță, după pilda grădinarului care-și plantează arborii cu . fața spre soare.

dintr-o tehnică noi și

înteme- valorile trecut,pe din altele noi, tot- superioare, transmit din generă

Dumitru ALMAȘ

a r ă ș u 1 abordarea socialismu-

Foto : Agcrpreslași. Complexul muzeal „Minai Eminescu

V

Răspunzind necesităților unul crescut efort de înnoire și potențare culturală, efort patronat de încrederea în valorile umaniste ale culturii românești, muzeele .noastre oferă, din ce in ce mai des, prilejul unor largi dialoguri ’ culturale prin intermediul valorilor artei plastice, valori ale patrimoniului de aur sau Numeroase trospective ani, alături cultural-educativă desfășurată de muzee s-au dovedit a fi instrumente formative fundamentale. Pasiunea sporită a celor mai variate categorii de public pentru fenomenul plastic, accesul tot mai larg al acestui public spre valorile artei este un fenomen curent. Lucrări aparținînd patrimoniului național se dovedesc astfel capabile să comunice, să prezinte trăsăturile u- nui curent sau ale unei personalități artistice în aspectele lor cele mai evidente fără primejdia simplificării și a pierderii nuanțelor, a înțelesurilor multiple ce caracterizează o activitate artistică. Imaginile create de Petrașcu, Pallady, Șirato, Ressu, Iser, Ștefan Dimi- trescu, Steriadi, Ghiață, Țuculescu, Catargi au adus, în cadrul unor ample prezentări, nu doar simple armonii de linii și culori, ci mai ales specificul pe care pămîntul românesc l-a conferit acestor armonii. Ele au dovedit, dincolo de in- confundabilfe diferențe stilistice,» existența unui același climat ce se naște dintr-o lumină care nu este niciodată prea puternică, dintr-o culoare care e viguroasă fără a fi izbitoare, din limpezimea unor concepții despre om și natură, din pasiunea pentru pămintul românesc. De altfel, exemplele cele mai strălucite ale artei noastre atestă această legătură profundă cu tradiția printr-o înțelegere adincă, plină de sensibilitate față de frumusețea peisajului românesc, față de frumusețea morală a oamenilor. Patrimoniul nostru artistic, care cuprinde numeroase asemenea e- xemple, își păstrează astfel un rol formativ mereu actual. Sînt adevărate modele de Înaltă spiritualitate față de care generații succesive de

ale contemporaneității, expoziții, mai ales reorganizate în ultimii de o bogată activitate

artiști au parcurs o raportare mereu mai încărcată de sensibil. Ei au făcut posibil un efort, continuu îbnoit, de clarificare, de transpunere in imagine artistică a minunatelor realități pe care le oferea pămintul românesc. Un exemplu recent vine să se alăture unui lung șir de inițiative care aparțin Muzeului de Artă al Republicii Socialiste România. Este vorba de retrospectiva Dimitrie Ghiață, deschisă

asupra întregii lui activități. Ele arătau că Ghiață a știut să descopere acestei lumi dimensiuni, ritmuri și înțelesuri profund românești. că a sondat zone de experiență umană cu fluența și claritatea cu care ne-au obișnuit clasicii.Recenta expoziție din sălile Muzeului de Artă impune creația lui Ghiață prin aceeași profundă apartenență la tradiția românească, lipsită de stăruința ostentativă de a
Valorile culturii, la

întîlnirea cu publicul
Manifestări remarcabile la Muzeul

de Artă din Capitală
In generosul spațiu al Galeriei Naționale. Centenarul nașterii acestui pictor a prilejuit această exemplară manifestare menită să pună din nou in lumină valoarea unei opere care a trecut proba timpului devenind fapt de civilizație românească. „în arta lui Ghiață îl vedem pe om, căci viața acestui pictor se împletește cu lucrările sale, se contopește cu ele și, depășindu-1 pe individ, capătă o semnificație socială" — afirma Mihai Ralea in 1955 în cuvintul de deschidere la prima retrospectivă a pictorului, expoziție care constituia începutul unui bilanț al creației sale. Peste aproximativ două decenii, in 1967, o altă mare expoziție retrospectivă, deschisă în sălile Muzeului de Artă al Republicii Socialiste România, venea, o dată mai mult, să demonstreze tuturor că Ghiață era una din vocile cele mai autentice din pictura românească. Lucrările prilejuiau, ca și acum, o cuprinzătoare privire de ansamblu

reprezenta motivele folclorice. înfățișarea frecventă a țăranului, a cărui stilizare aspră și gravă se impune pregnant in multe din lucrările lui, a fost filtrată parcă printr-o sensibilitate puternică, ordonată de o logică pe care creatorul și-a impus-o riguros. Omul nu a reprezentat pentru Ghiață doar o prezență corporală, apreciată pentru frumusețea înfățișării, ci mai ales a însemnat o prezență spirituală îhcărcată de o mare energie vitală. „Prin arta mea — afirma el adeseori — am dorit să-l apropii pe om de înțelegerea frumosului, sâ-i dau curaj, să aibă încredere în sine, in darurile moștenite. în muncă și să se simtă OM“. în consens cu aceste vorbe pe care Ie repeta adeseori, lucrările sale ilustrează profunda legătură care l-a unit cu Peisajul roaselor treprins lucrările
oamenii acestui pămînt. românesc, traseele nume- călătorii pe care le-a in- — vizibile în multe din prezentate acum — ne a-

rată că Ghiață a fost un creator in sufletul căruia rosturile lumii au trezit înțelesuri și sentimente legate de vechi virtuți, ce-și trag seva din lumea generoasă a Mehe- djnțiului natal, in cadrele căreia viața se mișca intr-o largă și înceată curgere temporală. Aici, în zona plaiurilor Olteniei, iar mai tîr- ziu in Moldova, Transilvania sau pe litoralul dobrogean, și-a aflat personalitatea, firescul, autenticitatea creației. Simțim în aceste peisaje ecouri de doină, regăsim melancolia atît de minunat conținută in creația populară a secolelor, dorul și duioșia, aceeași înclinație spre nuanță și discreție. Detaliile deosebit de sugestive desprinse din aceste călătorii nu pot fi însă separate de regimul de excepție conferit întregii sale opere. Căci mai presus de toate, așa cum spunea adesea pictorul, a stat atașamentul față de pămîntul românesc. Picturile expuse acum sint tot atîtca popasuri bogate nu numai în frumusețea peisajului, ci și în măiestria cu care a înfățișat oamenii sau florile, popasuri a căror amintire se imprimă adînc în memoria vizuală a privitorului. Locuri și oameni, clipe de meditație și de contemplație în preajma lor, măreția și demnitatea ancestrală a țăranilor au, pentru privitorul de astăzi, o fabuloasă încărcătură materială. Pictorul a cutreierat ani de-a rîndul ținuturile țării descoperind, cu o- chiul veșnic avid de imagini inedite, aspecte care au surprins peisajul românesc în ceea ce are el definitoriu, caracteristic. Atmosfera care le reunește, în pofida varietății tematice, este deosebit de omogenă, de particulară. Le unifică a- ceeași lumină, aceeași bucurie a culorii. O fac în egală măsură iernile atît de cunoscute, atît de complex evocatoare, florile sau naturile statice despre care s-a scris atît de mult de-a lungul anilor. Sint lucrări de mare frumusețe a stilizării și forței de expresie, lucrări care dezvăluie o dată mai mult una din vocile cele mai autentice ale picturii românești.
Marina PREUTU

A

O copilărie 
cît 

eternitateaDacă Mihai Eminescu înseamnă pentru sufletul nostru respirația supremă, in metru an
tic, Ion Creangă este hohotul de ris proiectat în eternitatea ființei românești. Două măști bipolare, întregind chipul spiritual al neamului, gravitatea, dar și robustețea lui emblematice.Iar dacă de dispariția lor biologică ne desparte o sută de ani, 
copilăria lor, mereu jubiliară și triumfală, tradusă în arta cu- vintului, ne urmărește încă asemeni unui luceafăr al dimineților tălmăcit intr-o eternă limbă română.Moldova e spațiul de grație în care răsună, cu sporită reverberație, murmurul acestui „neam cintăreț", patria în al cărei templu silvestru se desenează, uriaș-arborescente, siluetele lui Eminescu, Creangă, Sa- doveanu și Labiș pe fundalul cutremurător al Rapsodiei Române, zămislită tot aici de harul enescian. în această patrie se săvîrșește miracolul copilăriei, cu pădurea ei cu tot, adiind miresme de tei și rășină, zvon de zăpezi fabuloase cu zurgălăi. Iarna este poate anotimpul cel mai scump amintirilor din copilărie, teritoriu al purității guvernate de legile sărbătorii pe care Ion Creangă le evocă cu robustețea-i ghidușă de țăran moldav. Acest uriaș „suflet al omului de munte printre țăranii moldoveni", cum îl definea, în celebra-i caracterizare, Garabet Ibrăileanu, a scris, 
vorbindu-ne, cea mai curată pagină de umor din literatura română. Rîsul' care tonifică ori mustră, din perspectiva unei hitre pedagogii, ori șfichiuiește fin, cu insinuarea estetă a adjectivului. Scrisul lui Creangă 
ride ca un copil pentru că ingenuitatea firii i-a rămas intactă, expresie a tinereții și vitalității uluitoare ale neamului său. Același copil mare dojenește, sfătos, denunțînd, cum spunea G. Călinescu, o gindire de popor pentru care „cuvintul e bătrîn", presupunind o „știință orală" cu nimic mai prejos decit cărțile. Iar dincolo de dojana hitră, aflăm ironia sa- vuros-vicleană ce aparține inteligenței fecunde, aptă să se ridice Ia înălțimea artei durabile. Acest „umanist al științei sătești" reprezintă, așadar, pentru noi bucuria de a ne regăsi pe tărîmul neprimejduit al copilăriei, dar și confirmarea unor strălucite investituri etnice. „Poporul întreg a devenit artist individual în Creangă", observa Tudor Vianu, certifi- cind, cu aleasa-i autoritate, șansa noastră de a oferi universalității un scriitor afin cu arta expresivă a lui Franțois Rabelais. Aceeași forță îl înrudește cu epicul plin de plasticitate al celebrelor pinze semnate de Breugel, in care oamenii, chiar năpăstuiți și sărmani, dorhină asprimea iernii și veacului ca niște viguroase, rezistente pete de culoare. xPovestind, Ion Creangă proclamă universalitatea copilăriei și tîlcurile sănătoase ale- vieții. 
Așa eram eu la virsta cea fe
ricită, și așa cred că au fost toți 
copiii. Virsta cea fericită înseamnă de fapt inocența în ochii căreia lumea dobîndește culori și sensuri privilegiate. Virsta guvernată de „povești și doine, ghicitori, eresuri" „abia-n- țelese, pline de-nțelesuri“. Memoria noastră primă, refăcînd universul după legile imaginației, după codul fără concesii al candorii. O lume unde violența și prostia nu au acces, ori sînt pilduitor pedepsite pe tărîmul 
moral al poveștii. Dincolo de monumentala-i artă, universul lui Creangă ne înfățișează o umanitate tutelată de omenie tulburătoare, sclipitoare prin umor și profundă prin seva lui sapiențială. Iar trăirea maximă a acestei lumi aparține copilăriei, pom cu roade de aur, daurite de căldura și surîsul soarelui atemporal.Sub semnul acestei ierni socotim o sută de ani de cind, prin Eminescu și Creangă, condeiul românesc și-a dobîndit dreptul la universalitate. Rede- veniți copii, am spune că „Făt- Frumos din lacrimă" și „Harap- Alb" își sărbătoresc, într-o feerie galactică, un centenar de eternitate. Prin ei, frageda noas
tă fire, cum spunea un mare cărturgr al neamului, ride printre lacrimi. Prin el, firea noastră cea bună își laudă virsta cea mai de preț. Iar lauda înțeleaptă a copilăriei înseamnă, mai întîi de toate, lauda pămîntului care i-a consacrat pe Eminescu și Creangă, pămîntul împodobit cu umbrele lor statuare.Ninge acum peste patria limbii române, copilăria, tresare limpede-n zvonul ninsorii, ninge pios peste două morminte care, de-un veac, ne îmbogățesc întru veșnicie.

Smarantla COSMIN

IALOMIȚA : Sâptâmîna 
științei și tehnicii 

pentru tineretîn atmosfera de efervescență creatoare generată de Istoricele documente adoptate de marele forum al comuniștilor, în organizarea Comitetului Județean Ialomița al U.T.C., în municipiul Slobozia, orașele Fetești, Urziceni și Țăndă- rei, în celelalte localități din județ s-a desfășurat „Săptămina științei și tehnicii pentru tineret", manifestare înscrisă in Festivalul național „Cîntarea României".Dintre multitudinea de manifestări menționăm expunerile : „Dezvoltarea economico-socială .a județului Ialomița in anii Epocii Nicolae Ceaușescu" ; „Contribu-- ția originală a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu la dezvoltarea și îmbogățirea continuă a științei, învățămîntului și culturii românești"; „Angajare plenară pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor adoptate de Congresul al XlV-leâ al P.C.R. pentru crearea unei largi emulații muncitorești, pe linia creșterii nivelului tehnic șl calitativ al produselor". (Mihai Vișoiu).
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Suediei 

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
(Urmare din pag. I)Inmlnind scrisorile de acredita
re, ambasadorul Nils Goran Rosen
berg a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, guvernului și poporului român, din partea regelui Suediei. Carl XVI Gustav, a guvernului și poporului suedez, salutări și cele mai bune urări.Președintele NICOLAE CEAUȘESCU • mulțumit pentru urările adresate șl a transmis, la rindul său, regelui Suediei și guvernului suedez salutări, Împreună cu cele mai bune

urări de bunăstare și progres pentru poporul suedez.în cuvintarea președintelui Nicolae Ceaușescu se subliniază că la baza raporturilor cu Suedia. — ca, de altfel, cu toate statele lumii —, România situează statornic principiile deplinei egajități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc. Se apreciază că există posibilități de dezvoltare a colaborării româno- suedeze, de creștere a schimburilor comerciale, a cooperării economice și, tehnico-științifice. de întărire a conlucrării pe plan internațional

pentru promovarea politicii de colaborare și pace In Europa șl tn lume.Președintele Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador succes in îndeplinirea misiunii ce i-a fost încredințată și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbirea care a avut loc cu acest prilej au participat Ion Stoian, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
Oameni și fapte

Importante succese 
de oamenii muncii dinIn telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, colective de oameni ai muncii raportează obținerea unor succese importante în îndeplinirea sarcinilor de plan pe patru ani din actualul cincinal.

Comitetul Județean Prahova al 
P.C.R. raportează că 62 de unități economice au realizat Integral prevederile de plan pe primii patru ani din actualul cincinal, ceea ce va permite obținerea suplimentară a unor însemnate cantități de produse ale Industriilor extractive,' chimice și petrochimice, mecanicii fine, construcțiilor de mașini, precum și bunuri de larg consum, in valoare totală de peste 4 miliarde lei. In același timp, 27 unități economice și-au îndeplinit planul la export, creîndu-si astfel condiții ca pină la sfîrșitul anului să livreze suplimentar partenerilor externi produse în valoare de peste 322 milioane lei.

Comitetul județean Alba al

in producție obținute
județele Prahova și AlbaP.C.R. raportează că, pină in prezent, un număr de 23 de unități economice au îndeplinit planul la producția-marfă pe patru ani ai actualului cincinal, ceea ce va permite pină la sfirșitul anului să obțină un spor de peste 700 milioane lei, iar un număr de 12 unități au realizat sarcinile de plan la producția-marfă industrială pe întregul an 1989, asigurind obținerea, pină la finele lunii decembrie, a unui spor de producție în valoare de 95 milioane lei,în telegrame este exprimat angajamentul oamenilor muncii din economia acestor județe de a acționa cu hotărire și înaltă răspundere, cu abnegație și spirit revoluționar pentru transpunerea neabătută în viață a orientărilor și indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea neabătută a mărețelor sarcini si obiective stabilite de Congresul a) XIV-lea al Partidului Comunist Român. (Agerpres)

Alteței Sale
ȘEIC ISSA BIN SALMAN AL KHALIFA

Emirul Statului Bahrein

MANAMACu prilejul aniversării Zilei naționale a Statului Bahrein, am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele meu și al poporului român, sincere felicitări, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres pentru poporul țării dumneavoastră.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului HISSENE HABRE
Președintele Republicii Ciad N’DJAMENACu ocazia realegerii dumneavoastră In funcția de președinte al Republicii Ciad, îmi este plăcut să vă adresez cele mai sincere felicitări împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului ciadian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii 

Socialiste România

(Urmare din pag. I)site de un anume pitoresc, derularea molcomă a dealurilor, orindui- rea geometrică a numeroaselor case noi de la Vernești sau Cindești, prin care treceam, in line forfota oamenilor specifică anei zile obișnuite de lucru dîndu-ți impresia unui ritm de muncă și de viață cu totul tonifiant, incitant și in bună măsură stimulant pentru cel ce pleacă de acasă cu gindul de a găsi subiecte de reportaj. Nu ningea incă, vegetația iși mai etala din depărtări arămiul de toamnă, albia Buzăului se ascundea in vagi haine de aburi, parcă pregătindu-se pentru iama ce intlrziase, dar locurile către care mergeam — întocmai cum le descria, in urmă cu mulți ani, scriitorul — mal aveau ceva din farmecul anotimpului trecut.După mai multe curbe (pe care automobilul e nevoit să le parcurgă în mers lin, prilej de a zăbovi cu privirile către indepărtații Munți ai Buzăului, pierduți in marginea orizontului dinspre munte) Pirscovul îți apare deodată ca o așezare mare, puternică și cu multe clădiri. Undeva pe dreapta, chiar la intrarea in comună, citeva siluete de blocuri tc înștiințează că satul nu mal este demult ceea ce a fost. Curînd, banda de asfalt te aduce în chiar centrul așezării, iar siluetele abia distinse din depărtare ale clădirilor iți apar deodată doar la cîțiva pași, în toată „concretețea" și exactitatea lor : Consiliul Popular, Centrul de cultură și creație socialistă „Cîntarea României", școala, ceva mai încolo Centrul de legume și fructe și Fabrica de conserve unde se valorifică miile de tone de prune, de caise și mere din întregul bazin pom:col aflat In zonă.Intr-un anume fel ziua în care poposeam în comună era una de sărbătoare, o sărbătoare a spiritului si de aceea pe fețele celor ce se îndreptau către sala Centrului de cultură și educație socialistă „Cîntarea României", tineri și bă- trini. femei șl copii, puteai citi și un f ’1 de respect și solemnitate, o nedisimulată bucurie că vor participa Ia inaugurarea noii biblioteci alături de un grup de scriitori și oameni de cultură veniti din Capitală spre a cinsti nu numai memoria marelui scriitor, ci si dragostea pentru cultură, pentru carte șl în general pentru cuvîntul tipărit a consătenilor de azi ai marelui poet și prozator.
O acțiune de mare importanță

(Urmare din pag. I)tru în acest domeniu de activitate — garanția înfăptuirii obiectivelor prevăzute in planul pe 1990 și pentru viitorul cincinal. în vederea îndeplinirii întocmai a acestor obiective trebuie subliniat puternicul sprijin acordat de stat tuturor crescătorilor de animale, care se materializează prin prețuri de contractare stimulatorii, acordarea de prime pentru realizarea de indici sooriți de natalitate și pentru vițeii obținuți, produse agricole, asigurarea prin comerțul de stat șl cooperatist a unei game variate de mașini și unelte necesare acestei Îndeletniciri, îngrășăminte chimice și semințe de plante valoroase, vînzarea de pui de o zi și purcei pentru creștere, asigurarea asistenței tehnice zooveterinare etc.Actualul recensămînt, ca și cele 
din anii trecuți, se desfășoară potrivit prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 1 din anul 1982, în care sînt stabilite norme precise de desfășurare, acțiuni cu caracter unitar avînd la bază o metodologie unitară.Ținind seama de însemnătatea re- censămintului este necesar să sporească considerabil răspunderea organelor de stat și a celor agricole, a tuturor deținătorilor de animale, a Întregului personal angrenat în a- ceastă acțiune de mare interes național in ceea ce privește pregătirea

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18: 
(sala Amfiteatru) : Capcana — 18: 
(sala Atelier) : Autorul e în sală — ’.9
• Filarmonica „George Enescu*4 
(15 68 73, Ateneul Român) : Concert 
vocal-simfonlc. Dirijor: Cristian Man- 
deal. Solist : Sorin Petrescu. Maestru 
de cor : Mihai Diaconescu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Bal 
mascat — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Con
tesa Maritza — 18
G Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Omul cu mlrțoaga — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18.30
e Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
B&trina șl hoțul — 19
G Teatrul de comedie (16 64 60) :
Pețitoarea — 18
G Teatrul „Nottara- (59 31 03, sala 
Magheru) : Burghezul gentilom — 18: 
(sala Studio) : Dansul mor<ii — 18.30 
G Teatrul Ciulești (sala Majestic,

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul cuprins intre 16 decembrie, ora 
20 — 19 decembrie, ora 20. In țară : 
Vremea se va menține deosebit de 
caldă pentru această dată, iar cerul va

Se înțelege aproape de la sine că festivitatea (Un cadrul căreia s-au făcut citeva expuneri, s-au destăinuit gînduri și impresii ale celor invitați — intre care scriitorii Va- leriu Râpeanu, Radu Cârneci, Lau- rențiu Ulici, Corneliu Ștefan, Dumitru Ion Dincă ș.a. — și ale gazdelor), urmată de vizitarea noii biblioteci (ce poartă, cum era și firesc, numele lui V. Voiculescu), cu mai multe săli de lectură, cu secții de împrumut, una pentru a- dulți și alta pentru copii, beneficiind de un fond de carte de circa 10 000 de volume, a trezit un larg interes pe tot parcursul desfășurării ei și că momentele de mare emoție n-au fost deloc puține și nici intîmplătoare.Străbătind sălile noului lăcaș de cultură din Pîrscov mi-am amintit, între altele, de o remarcă pe care o făcea Voiculescu vorbind (intr-un manuscris aflat in arhiva familiei scriitorului și pe care l-am dat publicității, in urmă cu cîțiva ani, prin intermediul revistei „Manu- scriptum", intitulindu-1, după ideile de acolo „Unealta și cartea") despre un meșter tîmplar care își întovărășea munca brațului cu lectura. „Cartea sau gindurile — zicea scriitorul, referindu-se la cititorui- țăran — să-l urmeze (pe locuitorul satului, n.n.) pretutindeni. Această întovărășire a culturii cu viața ar trebui să o urmărească peste tot cartea poporului, oricare ar fi ea..."....Și parcă anticipîndu-mi o idee cu care voiam să incep dialogul cu el, tovarășul Andrei Aureai, secretarul Comitetului Comunal de Partid Pîrscov (care mă însoțea), mi-a spus : „Ceea ce odinioară preconiza acest mare fiu al localității noastre, el însuși un beneficiar, în copilărie, al stării înapoiate, din punct de vedere cultural, a satului românesc, a devenit o realitate pe care n-o mai poate contesta nimeni. Anii socialismului au însemnat și pentru comuna Pîrscov perioada celei mai mari înfloriri din istoria sa. Vreau să vă spun că nivelul de dezvoltare la care am ajuns — și mă refer nu numai la dezvoltarea economică, ci și la cea social-culturală ! — ne apropie tot mai thult de nivelul de civilizație al orașului. Așezarea noastră a pășit cu mult curai și energic ne drumul unei dezvoltări industrial-agrare remarcabile. în Pîrscov funcționează o cooperativă agricolă cu o producție globală a- nuală în valoare de circa 38 milioane lei, un centru de legume 

și organizarea lucrărilor pentru efectuarea corectă a înregistrărilor. In actuala etapă premergătoare re- censămintului sînt deosebit de importante efectuarea din timp a tuturor acțiunilor pregătitoare, popularizarea largă a importanței acestei acțiuni și a normelor legale.Pentru cunoașterea exactă a evoluției numerice și calitative a animalelor este necesar ca deținătorii de animale să facă declarații exacte și să înlesnească personalului ce e- fectuează recenzarea și organelor de control să verifice Ia fața locului realitatea datelor declarate. Declararea de către unitățile socialiste de stat sau cooperatiste a unui număr de animale mai mic decit cel real atrage preluarea fără plată, la fondul centralizat al statului, a animalelor nedeclarate, prejudiciul astfel creat unității urmind a fi suportat de persoana ce se face Vinovată de încălcarea prevederilor stabilite in acest sens. De asemenea, constituie infracțiune și se pedepsește conform legii declararea unui număr mai mare de animale decît cel deținut în realitate.Potrivit prevederilor legale, înregistrarea fiecărei unități agricole socialiste, gospodărie a populației, instituții, întreprinderi și a fiecărui imobil locuit este obligatorie atit in comune, cît și in gospodăriile din orașe și municipii. Este necesar ca personalul de control să verifice
14 72 34) : Pescărușul — 18; (sala Glu- 
lești, 18 04 85) : Așteptam pe altcineva 
— 18
G Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18: (sala Victoria, 50 58 65) : 
Cavalcada Tisului — 18
G Ansamblul artistic ..Raosodia 
română" (13 13 00) : Concert susținut 
de formațiile „Song44 și „Minisong" 
— 18
G Teatrul „Ion Creangă4* (50 26 55) : 
Terra II — 9
G Teatrul ..Țăndărică" (11 12 04, sala 
Cosmonauților) : Visul unei nopți de 
vară — 18
G Circul București (10 41 95): „Carna
valul circului44 (premieră) — 18,30

cinema
e Mircea PATRIA (11 88 25) — 9; 12; 
16: 19
0 Cei care nlătesc cu viața î COTRO- 
CENI (81 68 83) — 15: 17; 19
A Există joi : SCALA (1’ 03 721 — 9; 
li: 13: 15: 17; 19, COSMOS (27 54 051 
— 9: 11; 13: 15: 17: 19. VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 

fi variabil mal mult noroa In zonele 
vestice, centrale și nordice, unde ne 
alocuri vor cădea precioltații sub for
mă de oloaie. In celelalte zone oloi 
slabe. VIntul va prezenta intensificări 
în zona de munte cu viteze de peste 100 
kilometri pe oră și temporar in restul 
teritoriului îndeosebi in zonele vestice 
și estice, cu viteze de pină la 35—40 ki
lometri pe oră. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre minus 2 șl plus 8 

și fructe cu fabrică de conserve pe profil, o secție de in și o alta de trefilat sirmă (aparținind unor unități industriale din Buzău) — toate trei reușind să realizeze, tot anual, o producție globală industrială de peste 139 milioane de Iei. Atingerea unor asemenea performanțe, de neconceput cu zece- cincisprezece ani în urmă, ne-a permis și dezvoltarea social-culturală a comunei în ritmuri remarcabile. Astfel, astăzi, la Pîrscov funcționează trei școli generale (in cadrul cărora s-a trecut și la prima treaptă de liceu — cu profil agricol, de industrie ușoară și mecanic), un spital cu 220 de paturi (cu secții de chirurgie și pediatrie), 3 grădinițe, un Centru de cultură și creație socialistă „Cîntarea României" ; pe de altă parte, am făcut pași importanți și pe linia executării unor lucrări de interes public — cum ar fi asfaltarea șoselelor (din care am realizat deja 25 kilometri), canalizarea cu apă (J8 kilometri) etc., etc.".Nu ningea incă la Pîrscov, dar farmecul așezării nu era, parcă, mai prejos nici la acel ceas al așteptării zăpezii. Nici acolo, in satul natal al lui V. Voiculescu și nici in comunele mai dinspre munte : Viperești, Cislău, Pătirlagele, ori in noul oraș de la poalele munților, Nehoiu — centru urban a cărui biografie, cu totul nouă, s-a derulat in anii de după Congresul al IX-Iea, astăzi ajungînd să fie unul dintre cele mai importante „locuri" prin care industria buzo- iană își înscrie numele in rindul producătorilor de mobilă sculptată, competitivă cu cele mai renumite firme din lume.Și la Nehoiu, ca și la Pătirlagele. călătorul va fi puternic impresionat, in aceste zile de iarnă, de arhitectura nouă și zveltă (care a valorificat cele mai bune tradiții din zonă, imbinîndu-le cu e- lemente moderne) a blocurilor de locuințe recent date in folosință, de aspectul îngrijit al ansamblurilor de construcții, ca și de freamătul vieții, de pulsul necontenit al muncii — aceea care dă măsura tuturor împlinirilor, atit colective, cit și individuale.O călătorie pe Valea Buzăului a- eum, in plină iarnă, nu este numai tonifiantă, ci și edificatoare pentru ritmurile socialiste de dezvoltare. de înflorire a patriei. Ceea ce nu este nici puțin și nici în- timplător.
Florentin POPESCU

modul în care sînt respectate normele de înregistrare a animalelor, metodologia în care acestea sint încadrate pe specii, rase și vîrstă, caracteristicile biologice și economice, prin numărarea acestora la fața locului.Numai respectîndu-se cu strictețe prevederile decretului Consiliului de Stat, recenzarea animalelor se va desfășura in condiții corespunzătoare. iar concluziile reieșite vor putea constitui o bază reală atît pentru a- naliza rezultatelor obținute, cît și pentru jalonarea căilor de urmat, care să asigure dezvoltarea zootehniei.Această acțiune importantă, de interes național, constituie în același timp o înaltă datorie civică și patriotică a tuturor crescătorilor de a- nimale, a fiecărui cetățean de a contribui la buna desfășurare a recensă- mîntului, deoarece măsurile ce vor fi luate ca urmare a concluziilor reieșite vor sta la baza fundamentării programelor de dezvoltare continuă a zootehniei în țara noastră, vor asigura realizarea mărețelor obiective stabilite în acest domeniu de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român și înfăptuirea neabătută a noii revoluții agrare.
Ferdinand NAGY ministru secretar de stat în Ministerul Agriculturii

O Rochia aibă de dantelă t AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Un studio in căutarea unei vedete
— 16; 12.15; 14,15, Gala filmului
studențesc din I.A.T.C. — 17,30 :
STUDIO (59 53 15)
A Un comisar acuză : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19
A Revanșa : LIRA (317171) — 9: 11; 
13; 15: 17: 19

Enigmele se exnlică in zori t GRI- 
VITA (17 08 58) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15: 
17; 19
0 Nea Mărin miliardar: BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9: 11: 13: 15; 17; 19
0 Vinătorui de senzații : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11: 13; 15; 17; 19
0 Program special pentru copil șl ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15: 17: 19
0 Fără prieteni i TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 12: 15; 18
A Fotonul (III—IV) : UNION (13 49 04)
— 9: 11.30: 14; 16,30.; 19
0 Miss Arizona : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
0 O seară de iarnă la Gagra : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
0 Ultima ninsoare : POPULAR 
(35 15 17) — 1S; 17: 19

grade, iar cele maxime intre 6 sl 16 
grade. La București : Vreme deosebit de 
caldă pentru această dată, cu cer va
riabil. favorabil ploii de scurtă durată. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat, 
cu intensificări trecătoare cu viteze de 
pină la 35 kilometri pe oră. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 1 și 
4 grade, iar cele maxime Intre 9 șl 12 
grade.

Cronica zilei 125 de ani de la înființarea Conservatorului 
de muzică din Bucureștiînsărcinatul cu afaceri ad-interlm a! R. P. D. Coreene la București, Zu Iăn Cian, a organizat, vineri după-amiază o gală de film, urmată de un cocteil, cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a realizării repatrierii rezidenților coreeni din Japonia.

IN STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE

Condiții optime pentru odihnă și îngrijirea sănătățiiîn această perioadă, oficiile județene de ■turism și I.T.H.R, București asigură tuturor solicitanților bilete pentru odihnă și tratament in cele mai renumite stațiuni balneoclimaterice ale țării. Intre acestea, se află stațiunea Călimănești- 
Câciuiata, situată la 18 kilometri de Rimnicu Vîlcea, la o altitudine de 260 metri, avind o climă continentală blinda. Stațiunea este recomandată, in principal, pentru a- fecțiuni ale tubului digestiv, hepa- tobiliare, renale; boli metabolice și de nutriție ; afecțiuni ale aparatului locomotor, degenerative, inflamatorii, abarticulare, posttraumati- ce; afecțiuni ale sistemului, nervos periferic și respiratorii.Situată în Cimpia Bărăganului, Ia 6 kilometri de municipiul Slobozia, stațiunea Amara are o climă . continental-temperată de stepă și este recomandată pentru afecțiuni ale aparatului locomotor, degenerative, inflamatorii, abarticulare, ppșttraumatice, ale sistemului nervos periferic și ginecologice.Stațiunea Borsec din apropiere de localitatea Toplița, județul Harghita, aflată la o altitudine de 900 metri, cu climat subalpin, este indicată pentru afecțiuni cardiovasculare, endocrine, ale tubului digestiv, hepatobiliare. nevroză astenică. La rindul său, Pucioasa este o stațiune situată pe valea riului Ialomița, la 21 kilometri de municipiul Tirgoviște, la o altitudine de 350—400 metri, fiind recomandată pentru tratamentul afecțiunilor aparatului locomotor, ale sistemului nervos periferic și central, afecțiuni respiratorii, O.R.L. și dermatologice.Situată între țărmul Mării Negre și Lacul Techirghiol. la 14 kilometri de municipiul Constanța, stațiunea Eforie Nord este recomandată pentru afecțiuni ale aparatului locomotor — degenerative, inflamatorii, abarticulare, posttrau- matice, afecțiuni ale sistemului nervos periferic și central, ginecologice, dermatologice și respiratorii, iar stațiunea Sîngeorz-Băi, situată la poalele munților Rodna, la 53 kilometri, dfe municipiul Bistrița, este indicată pentru afecțiuni ale tubului digestiv, hepatobiliare.

Depunerile la C.E.C. 
prin consimțămînt scrisDeprinderea de a fi economi și de a avea spirit de prevedere este o trăsătură de caracter a poporului nostru, care s-a cultivat perseverent și s-a transmis din generație in generație, căpătind noi valențe și dimensiuni in condițiile actuale ale societății românești.Pentru realizarea acestui deziderat, Casa de Economii și Consem- națiuni pune la dispoziția populației forme și instrumente de economisire variate.Una dintre cele mai practice și mai eficiente forme de economisire cu caracter permanent, lună de lună, o reprezintă depunerile la C.E.C. prin virament pe bază de consimțămint scris. Depunerile prin această formă se pot efectua, la alegere, pe libretul de economii preferat sau în contul curent personal, beneficiind atît de avantajele generale ale economisirii organizate la C.E.CJ., cit și de avantajele specifice pe care C.E.C, le acordă depunătorilor pentru fiecare instrument de economisire.Prin folosirea acestei forme de economisire se asigură efectuarea sistematică a depunerilor fără ca depunătorul să se deplaseze de fiecare dată la unitatea C.E.C., aceste operații fiind făcute de serviciul financiar al întreprinderii sau instituției la care acesta lucrează.Dacă doriți să utilizați acest sistem practic de economisire, este necesar să solicitați unității unde sînteți încadrați ca să vi se depună la C.E.C., chenzinal sau lunar, suma pe care doriți s-o economisiți.Sumele astfel economisite sint înscrise în libretul de economii la ghișeul C.E.C. de la locul de muncă sau la unitatea C.E.C. unde s-a virat depunerea. înscrierea in contul curent personal a sumelor virate se efectuează automat de unitatea C.E.C. la care este deschis contul, ceea ce face ca acest instrument de economisire să fie cel mai avantajos pentru depunerile prin virament.Deoarece depunerile la C.E.C. au un caracter strict voluntar, suma consimțită să fie virată poate fi majorată sau micșorată după dorința depunătorului, care poate să dispună și anularea consimțămîntului.Depunerile pe bază de consimțămint efectuate lună de lună, la care

Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai unor instituții centrale, activiști de partid și de stat, oameni de cultură și artă, ziariști. (Agerpres)

boli metabolice și de nutriție. Beneficiind de o climă continentală, de stepă, stațiunea Lacu Sărat din Cimpia Brăilei este recomandată pentru afecțiuni ale aparatului locomotor, ale sistemului nervos periferic, ginecologice,^ dermatologice, endocrine, boli profesionale, iar pentru tratament eficace in afecțiuni ale aparatului digestiv, hepatobiliare și ale căilor respiratorii, boli metabolice și de nutriție, ale rinichiului, ale sistemului nervos periferic și posttrau- matice se pot procura bilete la stațiunea Slănic-Moldova. Pentru stațiunea Băile Tușnad, situată la poalele masivului vulcanic Harghita, pe malul Oltului, la 32 kilometri de municipiul Miercurea- Ciuc și la 69 kilometri de municipiul Brașov, pot opta cei care vor să se trateze pentru afecțiuni ale sistemului nervos, nevroză astenică și afecțiuni cardiovasculare. Renumită pentru efectele sale terapeutice, stațiunea Sovata, situată in județul Mureș, la o altitudine de 530 metri, cu climat subalpin, este recomandată, in principal, pentru afecțiuni ginecologice, ale aparatu

INFORMAȚII DE LA C. E. C.se adaugă sumele provenite din do- bînzile în numerar și ciștiguril^ acordate de C.E.C., oferă depunătorilor posibilitatea realizării intr-un termen mai scurt a dorințelor personale privind procurarea obiectelor de valoare mare și de folosință îndelungată.
Avantajele economisirii 
pe libretul de economii 
cu depuneri pe termen 

de cel puțin un așiLibretul de economii cu depuneri pe termen de cel puțin un an se emite pentru o depunere minimă de 1 000 de lei de către oricare unitate C.E.C., precum și de către unitățile poștale și cooperativele de credit autorizate.Operații ulterioare de depuneri și de restituiri, parțiale sau totale (lichidări), se pot efectua de către unitățile C.E.C., precum și de unitățile poștale și cooperativele de credit autorizate.Limita minimă a soldului libretului este de 25 de Iei.La depunerile pe acest libret se acordă o dobindă în numerar de 3,5 la sută pe an, iar in cazul ne- respectării termenului de păstrare la C.E.C. de minimum un an se acordă o dobindă de 1,5 la sută.Fiecare depunere în libret se constituie intr-un denozit separat, înscriindu-se pe o filă distinctă in libret.La solicitarea depunătorilor, aceste librete se pot emite nominal sau la purtător.La depunerea inițială pe un libret t nominal, depunătorul poate introduce clauză do împuternicire, iar titularul poate introduce clauză de împuternicire și dispoziție testamentară, atît cu prilejul depunerii inițiale, cît și ulterior, .Modificarea sau anularea clauzei de împuternicire și a dispoziției testamentare se pot realiza numai de către titular.Titularii unor astfel de librete de economii beneficiază de toate drepturile și avantajele generale ale păstrării banilor la Casa de Economii și Consemnațiuni.
Dreptul de a împuternici 
alte persoane sți dispună 

de sumele păstrate la C.E.C.Casa de Economii și Consemnațiuni oferă depunătorilor săi o serie

Cu prilejul împlinirii, a 125 de ani de la crearea Conservatorului de muzică din București a avut loc O adunare festivă în cadrul căreia cadrele didactice și studenții acestei instituții de învățămînt superior au 

lui locomotor și ale sistemului nervos periferic.
Important de reținut este faptul că stațiunile balneare oferă în a- ceast.ă perioadă spații de cazare in hoteluri moderne și in case de odihnă confortabile. Servirea mesei este asigurată in restaurante și pensiuni, cu posibilități și pentru meniuri dietetice. La Călimăneșlt- C’ăciulata, Sovata. Amara, Eforie Nord, Sîngeorz-Băi, Lacu Sărat, Băile Tușnad și altele, unele hoteluri au legătură directă, prin culoare acoperite, cu bazele de tratament. Acestea sint bine utilat», cu aparatură medicală modernă. Un personal competent asigură servicii de calitate.Locuri pentru cură balneară sau concediu de odihnă in stațiuni se obțin de la agențiile oficiilor județene de turism, filialele I.T.H.R. București și comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții.Este de reținut faptul că agențiile oficiilor județene de turism și filialele I.T.H.R. București au • pus în vinzare bilete de tratament pentru primul trimestru al anului 1990.

de avantaje și de drepturi, în cadrul cărora o categorie distinctă este reprezentată de posibilitatea de a împuternici și alte persoane, in afara titularului, de a dispune da economiile acestuia în timpul vieții sale sau după deces.Clauza de împuternicire este prerogativa pe care titularul unui instrument de economisire o acordă, cu prilejul depunerii inițiale sau al unei depuneri ulterioare, la cel mult două persoane majore, de a dispune în mod nelimitat de sumele economisite. Aceste persoane sint indicate in scris unităților C.E.C. și înregistrate ca atare în libretele de economii sau in conturile curente personale, în rubricile special destinate acestui scop.Introducerea clauzei de împuternicire se poate efectua și de către persoanele ce fac depuneri pe numele altor persoane, dar numai cu prilejul emiterii instrumentului de economisire.In baza acestor împuterniciri, persoanele respective pot efectua in timpul vieții titularului orice operații de depuneri sau de restituiri din instrumentul de economisire respectiv, inclusiv lichidarea acestuia.Dispoziția testamentară se introduce numai de către titular, atit cu prilejul depunerii inițiale, cît și al unor depuneri ulterioare, in favoarea unui număr nelimitat de persoane fizice sau juridice. Cu prilejul introducerii dispoziției testamentare, titularul poate menționa si cota din sold ce se va atribui fiecărei persoane indicate de el.Dispoziția testamentară acționează numai după decesul titularului, iar persoanele împuternicite în a- cest scop pot să dispună de sumele economisite, inclusiv de dobinzile și de ciștigurile cuvenite, pe baza prezentării libretului de economii sau indicării numărului contului curent personal și a certificatului do deces al titularului.în cazul în care titularul nu indică unităților C.E.C. cui să i se restituie soldul economiilor după decesul său, de sumele respective pot dispune moștenitorii legali sau testamentari -pe baza și in limitele stabilite prin certificatul de moștenitor sau de hotărîrea judecătorească definitivă. 

adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste România, in care se spune : în aceste momente de sărbătoare a muzicii românești, participant!! la festivitatea dedicată aniversării a 125 de ani de ia crearea Conservatorului din București — profesori, stu- denți, muncitori, toți slujitorii culturii muzicale românești —. absolvenți ai prestigiosului institut muzical bucureștean, ne îndreptăm gindurile pline de dragoste și recunoștință către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitor de geniu al României socialiste, personalitate proeminentă a lumii contemporane. Ne exprimăm mulțumirea fierbinte față de noua și strălucită inițiativă a dumneavoastră privind majorarea cu 10 la sută a tuturor burselor și acordarea de burse tuturor studenților — fii de muncitori și țărani. Vedem in aceasta incă un exemplu al faptului că partidul și statul nostru pun permanent în centrul atenției asigurarea celor mai bune condiții de viață, învățătură și afirmare pentru toți fiii patriei.Noi, particlpanțli la festivitatea sărbătoririi a 125 de ani de la crearea Conservatorului bucureștean, se spune în Încheierea telegramei, ne angajăm să contribuim, prin mijloacele specifice activității noastre, la promovarea și afirmarea principiilor nobile ale umanismului socialist, la respingerea a tot ce contravine gîndirii înaintate a epocii noastre, Ia creșterea generală a nivelului de cultură și civilizație al poporului.
tv
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13.00 Telex
13.05 La sfirșlt de sftptămină
14,45 Săptămina politică
15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal 0 înfăptuim hotărirlle 

marelui forum al comuniștilor ro
mâni I

19,25 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver
suri patriotice, revoluționare

19.35 Teleenciclopedia
20,05 Meiodli, melodii. Emisiune muzi

ca 1-dlstractlvâ
20.35 Film artistic. „Miracolul”. Produc

ție a Casei de filme patru
22.05 Telejurnal
22,15 Crizantema de aur. Selecțiuni din 

Concursul de interpretare a ro
manțe! — Tirgoviște, 1989

22.30 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL : Tragerea la sorți 
pentru sferturile de finală 

ale cupelor europene
• In „Cupa cupelor", Dinamo 

București va intîlni 
pe Partizan BelgradVineri s-a efectuat la Ztirich tragerea la sorți a meciurilor contind pentru sferturile de finală ale cupelor europene de fotbal intercluburi.în „Cupa cupelor", echipa Dinamo București va intîlni (primul joc pe teren propriu) formația Partizan Belgrad.Celelalte partide ale competiției se vor desfășura astfel : Sampdoria Genova — Grasshoppers Ztirich ; Real Valladolid — A.S. Monaco ; Anderlecht Bruxelles — Admira Wacker Viena.Iată și programul celorlalte două cupe continentale : „Cupa campionilor europeni" : Sredeț Ț.S.K. Sofia — Olympique Marsilia ; F.C. Malines— A.C. Milan ; Bayern MUnchen — P.S.V. Eindhoven ; Benfica Lisabona— Dnepr Dnepropetrovsk ; „Cupa U.E.F.A." : Fiorentina — Auxerre ; F.C. Kdln — Anvers ; F.C. Liege — Werder Bremen ; S.V. Hamburg — Juventus Torino.Meciurile primei manșe se vor disputa la 7 martie, iar returul la 21 martie.

HANDBAL. în ziua a treia a Campionatului balcanic de handbal masculin, ce se desfășoară la Atena, selecționata României a întrecut cu scorul de 28—17 (15—10) formația Turciei. într-un alt joc : Iugoslavia— Grecia 23—18 (11—11).ATLETISM. Cu prilejul Galei festive a Federației Internaționale de Atletism, desfășurată la Monte Carlo, au fost stabilite clasamentele celor mai buni atleți ai anului 1989. La feminin, pe locul 1 a fost situată cubaneza Ana Fidelia Quirot, ciști- gătoare a trei medalii de aur la Cupa mondială de la Barcelona (cu 1731 puncte), urmată de românca Paula Ivan (1 656 puncte) și americana Sandra Farmer. La masculin, locul I a fost ocupat de americanul Roger Kingdom (1 857 puncte), urmat de marocanul Said Aouita (1573 puncte) și cubanezul Javier Sotomayor (1 515 puncte).
TENIS DE MASA. La Jasztembe (Polonia), în meci pentru „Cupa ligii europene" la tenis de masă, selecționata Cehoslovaciei a întrecut cu 4—3 formația Poloniei. în partida decisivă, Korbel a dispus eu 2—1 (16—21, 21-11, 22—20) de Kucharski.



NAȚIUNILE UNITE->

Lucrările sesiunii speciale 
a Adunării Generale a 0. N. U. 

consacrate apartheidului
Intervenția reprezentantului român

NAȚIUNILE. UNITE 15 (Agerpres). — La sediul din New York al 
Națiunilor Unite au luat sfirșit lucrările celei de-a XVI-a sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate apartheidului fi conse
cințelor sale asupra Sudului continentului african.i. Intervenind în dezbaterile din ca- drul sesiunii speciale a Adunării ; Generale consacrate apartheidului și consecințelor sale distructive in A- frica australă, reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U. a ' prezentat poziția României de con- I damnare a politicii de apartheid și |. discriminare rasială practicată de i. regimul din Africa de Sud.t.f El a evidențiat consecințele destabilizatoare ale politicii de apartheid pentru întreaga regiune a Africii australe, efectele negative ale acesteia asupra situației țărilor din zonă și in primul rînd a celor din „prima linie".România — a spus el — se pronunță in mod constant pentru înfăptuirea dreptului tuturor popoarelor, inclusiv ai poporului din Africă de Sud, de a-și hotărî singure destinele, de a-și alege instituțiile și sistemul de guvernâmirit sub care doresc să trăiască și să muncească împreună pentru edificarea unei societăți armonioase. Este esențial ca poporul Africii de Sud să procedeze el însuși la negocieri pentru a pune capăt sistemului de apartheid, convenind toate măsurile necesare pentru transformarea țării intr-un stat unit, nerâsial și democratic.Declarația generală, adoptată prin consens, relevă că reglementarea situației de criză din Africa de Sud reclamă : instaurarea unui stat democratic unic și nerasial, egalitatea

★PRETORIA 15 (Agerpres). —< Vorbind în numele conducătorilor regimului rasist de la Pretoria, Roelof Botha, ministrul de externe al guvernului sud-african, a arătat că declarația sesiunii speciale a Adunării Generale consacrate apartheidului este „inacceptabilă". Refe- rindu-se la substanța Declarației — care cere printre altele, in mod firesc, eliberarea tuturor deținuților politici, legalizarea organizațiilor antiapartheid și ridicarea stării de urgență. Roelof Botha găsește că documentul O.N.U. este menit să întărească poziția Congresului Național African, organizație scoasă în afara legii în R.S.A, Este însă vorba de o lege rasistă, care interzice activitatea politică a A.N.C., a altor organizații ce reprezintă populația de culoare, majoritară, lipsită de cele, mai elementare drepturi în țara apartheidului.
Situația din insulele ComoreNAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — Intr-un memorandum difuzat la sediul Națiunilor Unite, grupul țărilor musulmane la O.N.U. au solicitat înscrierea pe agenda actualei sesiuni a punctului „Situația gravă din insulele Comore", relatează agenția T.A.S.S. Documentul relevă că, datorită acțiunilor ilegale

O relicvă a „războiului rece“BONN 15 (Agerpres). — Organizația vest-germană Deutsche Friedens- Union (D.F.U.) a dat publicității la Koln o declarație în care cheamă guvernul federal și guvernele landurilor vest-germane să renunțe la „scandaloasa" politică de interdicții

Europa-imperativul garantării securității 
depline pentru toate popoareleZile de activitate Intensă la Palatul Hofburg din Viena, unde, din luna martie a acestui an, își desfășoară lucrările două foruri de negocieri consacrate întăririi securității în Europa : intre statele participante la Tratatul de la Varșovia și statele membre ale N.A.T.O., cu privire la forțele armate și armamentele convenționale și, pe de altă parte, între toate cele 35 de state participante la C.S.C.E. (Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa), avind ca obiectiv convenirea de noi măsuri de creștere a încrederii și stabilității pe continent. în cadrul negocierilor dintre statele celor două alianțe militare menționate au fost prezentate, chiar în aceste zile, variante de proiect al viitorului tratat cu privire Ia forțele armate convenționale în Europa. Aceasta a fost posibil ca urmare a convergenței de poziții, realizate în urma unor laborioase negocieri, în probleme esențiale ce formează obiectul tratativelor — stabilirea unor plafoane reduse, egale pentru ambele alianțe militare și sub limite regionale pentru 6 categorii da forțe armate și armamente, precum și în ce privește schimbul de informații în legătură cu aceasta și verificarea obligațiilor asumate. Progrese notabile s-au înregistrat și în cadrul negocierilor cu participarea tuturor celor 35 de state.Negocierile în curs constituie dovada înțelegerii tot mai largi că o Europă a securității depline pentru toate popoarele continentului nu poate fi clădită decît prin diminuarea și eliminarea factorilor de insecuritate existenți. Astăzi este unanim recunoscut că e- chilibrul atît de precar, statornicit de-a lungul deceniilor pe spirala înarmărilor, trebuie înlocuit cu un echilibru real și stabil, ce nu poate fi asigurat decît prin reducerea radicală a forțelor armate șl armamentelor din spațiul european. în a- ceastă privință, ca și în multe al

tuturor cetățenilor R.S.A. indiferent de rasă, culoare, sex sau convingeri politice, garantarea dreptului de activitate politică, crearea unui asemenea sistem juridic care să garanteze egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii și care să excludă orice posibilitate de manifestare a sistemului de apartheid și a practicilor rasiale.Documentul acordă o atenție deosebită creării climatului necesar în vederea angajării dialogului între părțile interesate, menit să ducă la reglementarea situației de criză din sudul continentului african. Este relevată, în context, necesitatea anulării stării de urgență instituită în țară, a interdicției impuse asupra activității partidelor și organizațiilor antiapartheid, retragerii efectivelor militare ale regimului minoritar amplasate în localitățile locuite de populația majoritară sud-afri- cană.Declarația subliniază necesitatea reglementării problemei sud-africa- ne pe cale pașnică, prin mijloace politice, intensificării ajutorului acordat luptei poporului din R.S.A. împotriva apartheidului, țărilor africane din „prima linie", yictime ale agresiunii militare ale Pretoriei, sistării livrărilor de arme și a colaborării pe plan militar cu R.S.A., respectării Sancțiunilor economice impuse actualului regim sud-african.
★LUSAKA 15 (Agerpres). — Ziarul zambian „Daily Mail", citind un purtător de cuvint al oficiului Congresul Național African (A.N.C.), din Lusaka, a făcut cunoscut că regimul rasist de le Pretoria nu și-a schimbat cu( nimic atitudinea față de liderii populației de culoare din Africa de Sud. Astfel, autoritățile sud-africane nu au acordat viza de ieșire din țară unor conducători ai A.N.C. care urmau să sosească in capitala Zambiei pentru convorbiri cu membri ai Congresului Național African aflați la Lusaka. Aceste convorbiri erau consacrate adoptării unui program de acțiune a organizației în vederea deschiderii unui dialog politic cu autoritățile de la. Pretoria pentru a; scoate țara din criza cauzată de perpetuarea orîn- duielilor rasiste.

Întreprinse de un grup armat de mercenari străini, în Comore s-a creat o situație de criză, care reprezintă un pericol serios pentru viața locuitorilor acestei țări, pentru pacea și securitatea internațională. Cererea urmează să fie examinată de Comitetul general al Adunării Generale.
profesionale, prin care cei cu vederi progresiste nu au permisiunea de a ocupa anumite funcții de stat. Această relicvă a „războiului rece" afectează credibilitatea politicii guvernului vest-german, se arată în document.

tele, România nu a trebuit să-și reconsidere poziția de principiu, în- trucît ea s-a pronunțat de mai mult timp și în mod constant pentru adoptarea unor măsuri efective de dezarmare in Europa. Este bine cunoscut că, într-un moment în care era respinsă categoric însăși ideea ca în procesul C.S.C.E. să fie luate în discuție aspectele dezarmării, țara noastră s-a numărat printre puținele țări ce au insistat pentru includerea în Actul final de la Helsinki a unui capitol distinct privind dimensiunea militară a securității europene. Au fost necesare eforturi perseverente pentru a determina depășirea concepției anacronice potrivit căreia problemele dezarmării în Europa ar fi rezervate exclusiv pentru două sau mai multe puteri nucleare, autoin- vestite cu „dreptul" de a decide a- supra destinelor continentului. Timpul a confirmat pe deplin că „problema problemelor" în Europa o constituie oprirea cursei înarmărilor, trecerea la măsuri efective de dezarmare.în acest spirit, țara noastră a a- cordat și acordă o deosebită atenție reducerii forțelor armate și armamentelor convenționale în Europa, prin propunerile constructive prezentate la începutul negocierilor de la Viena, prin întreaga activitate desfășurată în vederea realizării unui acord corespunzător. De la tribuna Congresului al XIV-lea al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia în 
acest sens: „Considerăm că trebuie 
să facem totul pentru a trece la re
ducerea tuturor armamentelor con
venționale, de orice fel, pentru li
mitarea maximă a posibilității unei 
agresiuni împotriva vreunei țări, să 
se ajungă la o reducere radicală a 
cheltuielilor militare. Aceasta răs
punde pe deplin intereselor tuturor 
popoarelor europene, ale Întregii 
lumi și considerăm că este necesar 
ca Europa să-și asume răspunderea 
față de ea insăși și față de întreaga

Necesitatea realizării de noi progrese în tratativele pentru dezarmareBONN 15 (Agerpres). — în favoarea renunțării de către guvernul vest-german la iraționalele proiecte de înarmare, cum este „Jager 90", și a unei politici „locuințe în loc de cazărmi" s-a pronunțat deputatul social-democrat în Bundestag, Helmut Wieczorek. Potrivit agenției A.D.N., intr-un articol publicat în
Impas in negocierile consacrate 
reglementării problemei cipriote

Consiliul de Securitate a aprobat prelungirea cu incă șase luni 
a mandatului Forței O.N.U. de menținere a păcii in Cipru NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).— Consiliul de Securitate a aprobat, la recomandarea secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, prelungirea cu încă șase luni — pînă Ia 15 iunie 1990 — a mandatului Forței O.N.U. de menținere a păcii în Cipru (U.N.F.I.C.Y.P.), care staționează în această țară din anul 1964.în raportul cu privire la activitatea U.N.F.I.C.Y.P. înaintat Consiliului de Securitate, secretarul general al O.N.U. și-a exprimat regretul că după convorbirile de la 29 noiembrie și 4 decembrie cu liderii celor două comunități cipriote nu au fost realizate rezultate concrete în direcția pregătiri^ unui acord general între cele două părți și nu s-a ajuns la uh consens asupra reluării negocierilor consacrate reglementării situației din Cipru.Consiliul de Securitate a cerut secretarului general al O.N.U. să con
Alegerile prezidențiale din Chile

Victorie a candidatului unic al forțelor democratice de opoziție 
Patricio Aylwin vSANTIAGO DE CHILE 15 (Agerpres). — Patricio Aylwin, candidatul unic al forțelor democratice de opoziție — intre care și partidul comunist — a obținut, practic, victoria in alegerile prezidențiale desfășurate, joi, in phile, întrunind 55,2 la sută din sufragii, după verificarea a 93 la sută din voturile exprimate — informează agențiile de presă. Can

În sprijinul instaurării păcii în NicaraguaMANAGUA 15 (Agerpres). — Președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega, a chemat S.U.A. să respecte voința șefilor de stat centro- americani, exprimată în cursul recentei lor reuniuni, care au subliniat necesitatea demobilizării forțelor contrarevoluționare antisandinis- te — transmite agenția T.A.S.S. El a arătat că Statele Unite nu trebuie să pună obstacole în calea activității O.N.U. și a Comisiei internaționale de sprijin și verificare (C.I.A.V.) privind demobilizarea elementelor „contras". Șeful statului nicaraguan a subliniat că demobilizarea antisan- diniștilor este o condiție necesară
S. U. A. atentează la independența 

Republicii Panama
Generalul Manuel Antonio Noriega, desemnat șei al guvernuluiCIUDAD DE PANAMA 15 (Agerpres). — Președintele provizoriu al Republicii Panama, Francisco Rodn- guez, a acuzat Statele Unite că a- tentează la independenta țării, re- curgind la blocadă economică și sancțiuni de natură politică, militară și diplomatică — informează agenția I.P.S. într-un discurs rostit la deschiderea sesiunii Adunării Naționale a Reprezentanților Magistraturilor (for cu funcții legislative), el s-a referit la ultimele acțiuni întreprinse de Administrația americană, respectiv interzicerea ancorării în porturile S.U.A. a navelor care arborează pavilionul panamez și violarea 

lume, de a acționa pentru dezarma
re, pentru o lume a colaborării și 
păciiConstituie o realitate că, în pofida lecțiilor istoriei, în spațiul european s-au acumulat imense stocuri de armament conventional, care, a- dăugîndu-se armamentului nuclear, reprezintă un factor generator de grave primejdii la adresa păcii în Europa și în lume.Se impune menționat că, în lumina acestei realități, România a propus încă din 1982 inițierea de negocieri directe între statele participante la Tratatul de la Varșovia și statele membre ale N.A.T.O. Are o deosebită importantă faptul că negocierile cu participarea celor 23 de state se află într-o strînsă legătură cu negocierile pentru noi măsuri de încredere, cu participarea ansamblului statelor semnatare ale Actului final de la Helsinki, toate statele continentului fiind astfel implicate în acest amplu proces.Constituie, fără îndoială, un element încurajator că, încă de Ia început, s-a conturat un consens a- supra necesității unor reduceri substanțiale a forțelor armate și armamentelor, pornind de la principiul de a se asigura un nivel tot mai ridicat de stabilitate și securitate printr-un nivel cit mai scăzut al înarmărilor. Practic, prin propunerile prezentate de România, de alte țări participante, se are în vedere o reducere de cel puțin 50 la sută față de nivelul actual. în al doilea rînd, se impune ca reducerile forțelor armate și armamentelor să fie însoțite de reducerea corespunzătoare a cheltuielilor militare, Susți- nind acest punct de vedere. România, ca și alte țări, pornește nu numai de la efectele practice ale unei asemenea măsuri, care ar duce la dezangajarea unor mari resurse materiale și umane, în folosul dezvoltării economice și sociale, ci și de la realitatea că, altfel, reducerile preconizate, în condițiile menținerii 

buletinul de presă al P.S.D., el a relevat, totodată, necesitatei realizării de noi progrese in negocierile de dezarmare. Sumele astfel economisite ar trebui alocate pentru combaterea lipsei de locuințe și a șomajului pe termen lung, a apreciat deputatul vest-german.

tinue misiunea sa de bune oficii. Membrii Consiliului de Securitate au chemat, de asemenea, pe liderii celor două comunități din Cipru să depună eforturi pentru reglementarea pe cale pașnică a situației din insulă și să reia, in acest scop, negocierile directe la începutul anului viitor.ATENA 15 (Agerpres). — La încheierea vizitei sale oficiale la Atena, președintele Ciprului, Ghior- ghios Vassiliou, a declarat că este gata să reia fără condiții dialogul in problema cipriotă, sub auspiciile secretarului general al O.N.U., transmit agențiile de presă.Convorbirile cu reprezentanții tur- co-ciprioților au fost întrerupte în luna iulie, în perioada care a urmat secretarul general al O.N.U., desfășu- rînd dialoguri separate cu liderii celor două populații în vederea reluării procesului de soluționare a problemei cipriote.

didatului din partea guvernului, Hernan Buchi, i-au /revenit 29.4 la sută din voturi, iar t celui de-al treilea candidat la funcția supremă de stat, Francisco Errazuriz — 15,4 la sută.Președintele ales al Republicii Chile va fi instalat oficial la 11 martie 1990.
pentru încetarea războiului și instaurarea păcii in Nicaragua, deziderat al poporului nicaraguan și al țărilor din întreaga lume.MANAGUA 15 (Agerpres). — Vicepreședintele statului Nicaragua, Sergio Ramirez, a conferit cu fostul președinte al S.U.A., Jimmy Carter, fostul președinte al statului Costa Rica, Daniel Oduber. și fostul senator american Daniel Evans. Cei trei oameni politici se află în Nicaragua în cadrul unei misiuni de observare a procesului electorali care va culmina cu alegerile legislative de la 25 februarie 1990.

tratatelor privind Canalul Panama prin desemnarea unilaterală a noului administrator al căii interocea- nice, începînd cu 1 ianuarie 1990. Vorbitorul a relevat' că aceste din urmă măsuri demonstrează încălcarea de către S.U.A. a dreptului panamezilor de a fi o națiune independentă.
★Adunarea Națională a Reprezentanților Magistraturilor l-a desemnat, în unanimitate, pe șeful Forțelor de apărare din Panama, generalul Manuel Antonio Noriega, ca șef al guvernului țării — informează agenția Prensa Latina.

nivelului actual al alocațiilor bugetare, ar fi un nonsens. Experiența a arătat că limitările cantitative au declanșat de fiecare dată o cursă ca-' litativă. Avind în vedere integrarea tot mai accentuată a unora din cele mai noi cuceriri științifice în .cursa înarmărilor, s-ar ajunge rapid nu la o diminuare, ci, dimpotrivă, la o creștere a potențialului distructiv prin posibilele perfecționări tehnologice ale armamentului convențional. Pe de altă parte, există păreri diferite asupra modalităților practice de reducere a armamentelor conventionale. România, ca și alte țări participante, consideră că aceasta se poate face nu numai prin lichidarea fizică a armamentului și echipamentelor corespunzătoare, ci și prin modificarea definitivă a unora dintre acestea în vederea utilizării în scopuri pașnice. Respectiv, „recon- versiunea" producției militare, exis- tînd în această privință deja o bună experiență ce s-ar putea extinde.îp etapa următoare, negocierile se vor concentra, pornind de la proiectele de tratat prezentate, asupra unor aspecte tehnice — cifre și date privind plafoanele pentru fiecare stat în parte, verificarea îndeplinirii măsurilor preconizate etc. Dezbaterile sînt însă numai aparent tehnice. în realitate, elaborarea criteriilor și principiilor care să guverneze calculele matematice trebuie să ia în considerare situația specifică a statelor participante, ca state suverane și independente, astfel încît măsurile ce vor fi adoptate să corespundă imperativului garantării unei securități egale pentru toate popoarele continentului.Asigurarea unui echilibru militar real în Europa presupune, totodată, luarea în considerare a tuturor tipurilor de arme existente în acest spațiu geografic. Este adevărat că, potrivit mandatului convenit, negocierile de la Viena se referă doar la armamentul convențional (șl nici a- cesta în întregime, pentru că, de

ORIENTUL MIJLOCIU
• Primul ministru al Libanu
lui respinge încercările de 
divizare a tării în ministate
• Noi incidente în sudul 

Libanului și Ia BeirutBEIRUT 15 (Agerpres). — Secretarul general adjunct al Ligii Arabe, Lakhdar Ibrahimi, a sosit la Beirut, după încheierea turneului întreprins de membrii Comitetului tripartit al Ligii Arabe cu privire Ia Liban, în unele capitale arabe și vest-europe- ne. Rezultatele acestui turneu au fost prezentate de Lakhdar Ibrahimi in cadrul unor întrevederi avute după sosirea la Beirut cu președintele Adunării Naționale, Hussein El Husseini, primul-ministru Selim AI- Hoss și ministrul energiei electrice, Nabih Berri.într-o declarație citată de agenția M.E.N.A., secretarul general adjunct al Ligii Arabe a spus că oficialitățile din capitalele vizitate au subliniat necesitatea întreprinderii măsurilor necesare pentru restabilirea păcii in Liban șl reconstrucția țării.Primul-ministru al Libanului, Selim Al-Hoss, a elogiat acordul de la Taif subliniind că acesta poate contribui la realizarea păcii, stabilității și unității în țară. El a subliniat că reconstrucția și nu violența este calea spre unificarea țării, dar a a- dăugat că guvernul pe care îl conduce va recurge la forță dacă va fi constrîns, pentru readucerea situației din Liban la normal. într-o chemare adresată libanezilor, în special celor din Beirutul de est, Selim Al- Hoss a avertizat că guvernul nu va tolera nici un act nesăbuit din partea celor care se opun legitimității libaneze. Selim Al-Hoss a respins încercările de divizare a Libanului in ministate, apreciind că o împărțire a țării nu reprezintă o soluție, ci proiectul unui război deschis.Premierul libanez a relevat că luptele care s-au desfășurat în primăvara și vara acestui an s-au soldat cu peste 1 000 de morți și aproape 4 000 de răniți, fără a mai menționa miile de oameni rămași fără locuință.BEIRUT 15 (Agerpres). — în sudul Libanului, aflat sub ocupația Israelului, au fost înregistrate noi incidente. în mai multe sectoare de la est de Saida au avut loc ciocniri intre milițiile așa-zisei „Armate a Libanului de Sud" — creată și finanțată de Israel —, și luptători din rezistența libaneză, informează agenția M.E.N.A. Părțile au folosit arme automate de mare calibru și piese de artilerie.Pe de altă parte, agenția T.A.S.S. precizează că în cursul nopții de joi au fost semnalate schimburi de focuri in zona liniei de demarcație dintre sectoarele de est și de vest ale Beirutului între milițiile rivale.
Cea de-a patra „Convenție 

de la Lome"MASERU 15 (Agerpres). — Reprezentanți din 68 de țări din Africa, bazinul Caraibilor și zonă Oceanului Pacific și respectiv ai celor 12 țări membre ale C.E.E. au semnat vineri în capitala togoleză cea de-a patra „Convenție de la Lome" — informează agenția T.A.S.S. Cu prilejul semnării documentului, ministrul economiei și planificării din Lesotho, Michael Sefali, exprimind poziția țărilor în curs de dezvoltare, semnatare ale convenției — a remarcat că mijloacele alocate de C.E.E. nu corespund, in mod evident, nici așteptărilor legitime ale acestor țări și nici scopului declarat al Convenției. In acest sens, el a înfățișat situația grea a țărilor în curs de dezvoltare, împovărate de mari datorii externe.
pildă, forțele navale nu constituie obiect de negociere — concesie făcută la vremea respectivă țărilor N.A.T.O., care au preponderența categorică in acșst domeniu și care acum refuză însăși ideea abordării a- cestui subiect într-un viitor apropiat); nu formează obiectul negocierilor nici armamentul nuclpar. Or, armele nucleare fac parte din realitatea Europei — și încă partea cea mai amenințătoare. Cu atît mai amenințătoare, cu cit în cercurile N.A.T.O. se exprimă deschis atașamentul la anacronica doctrină a „descurajării nucleare" ca orientare politică de perspectivă, preconizîndu-se pe această bază măsuri de modernizare a armamentului nuclear ce nu intră sub incidența acordului privind rachetele cu rază intermediară de acțiune.în ceea ce privește negocierile pentru noi măsuri de creștere a încrederii și întărirea stabilității în Europa, faptul cel mai semnificativ, amplu comentat aici, la Viena, este acordul cu privire la organizarea, in perioada 16 ianuarie — 5 februarie, a unui seminar asupra doctrinelor militare, cu participarea reprezentanților tuturor statelor europene, S.U.A. și Canadei, apreciat ca un experiment inedit, ce ar putea să slujească unei mai bune înțelegeri reciproce și, prin aceasta, să contribuie la impulsionarea negocierilor.în atenția participanților se află în continuare o serie de propuneri, intre care și propunerile României, vizînd dezvoltarea măsurilor de încredere convenite la Conferința de la Stockholm. Ceea ce se are în vedere în primul rînd este nu numai să se asigure — ca pînă în prezent — o informare reciprocă asupra diferitelor activități militare, ci să se ajungă la diminuarea intensității și amploril unor astfel de activități.Desfășurarea negocierilor de la Viena confirmă importanța hotărîrii adoptate ca cele două foruri să-și desfășoare activitatea paralel și in strînsă legătură, pornipdu-se de la adevărul că orice progres pe linia creșterii încrederii intre state este de natură să favorizeze desfășurarea negocierilor de dezarmare, cum, la rindul lor, înțelegerile privind reducerea armamentelor vor marca decisiv climatul de încredere și stabilitate în Europa.

Dumitra ȚINU
Viena, decembrie 1989.

„Declarația de la Dar es Salaam*
Critici la adresa programelor F.M, I. și B.I.R.D.DAR ES SALAAM 15 (Agerpres). — Rezolvarea problemelor economice ale Africii impune elaborarea unei strategii alternative'de dezvoltare, care să se bazeze pe valorificarea cit mai -completă a resurselor interne ale . țărilor africane, ca și pe lărgirea colaborării internaționale și utilizarea eficientă a ajutorului din afară — se subliniază în Declarația adoptată la încheierea Conferinței internaționale consacrată dezvoltării economiei africane, ale cărei lucrări s-au desfășurat in capitala Tanzaniei. La reuniune au participat oameni de știință și specialiști in diferite domenii, reprezentanți ai cercurilor politice, sindicatelor și organizațiilor de tineret și studențești din țări africane, precum și o delegație a Organizației Internaționale a Muncii.

Prognoze economice deloc îmbucurătoare 
pentru milioane de polonezi 

relatează agenția T.A.S.S.VARȘOVIA 15 (Agerpres). — După cum relatează agenția T.A.S.S.. in primele luni ale anului viitor, milioane de polonezi se vor confrunta cu noi dificultăți ca urmare a măsurilor drastice adoptate în vederea însănătoșirii economiei — măsuri ce vor fi aplicate în Polonia începînd de la 1 ianuarie 1990, la recomandarea Fondului Monetar International. La această concluzie neliniștitoare a ajuns Ministerul de Finanțe polonez. M. Dombrowski, secretar de stat la acest minister, a declarat că deosebit de dificile vor fi primele două trimestre, cind scăderea veniturilor reale ale populației va fi de cel puțin 20 la sută.încă de pe acum este clar că prognoza preliminară privind creșterea prețurilor cu 43 la sută în luna ianuarie a fost în mare măsură nerea- listă. De exemplu, prețurile la cărbune vor fi majorate de 5—7 ori. Reacția în lanț va duce la scumpirea altor agenti energetici și. prin urmare, a tuturor mărfurilor și serviciilor. în anul 1990 este de așteptat o scădere a producției cu cel puțin 5 la sută, iar a venitului național — cu 2—3 la sută. Ca urmare a falimentului întreprinderilor nerentabile, șomajul va afecta, potrivit celor mai modeste estimări, aproximativ 400 000 de persoane.Aceste prognoze economice, deloc îmbucurătoare — arată T.A.S.S. — sporesc îngrijorarea maselor de oameni ai muncii. Cercurile conducătoare ale țării sînt conștiente de creșterea tensiunii sociale și încearcă să împiedice pierderea de către guvern a încrederii opiniei publice. Li
Opinia publica îngrijorată de creșterea 

agresivității grupurilor extremisteVARȘOVIA 15 (Agerpres). —• în- tr-o declarație făcută presei de purtătorul de cuvint al P.M.U.P. se relevă că opinia publică este îngrijorată de excesele de stradă, de creșterea agresivității grupurilor extremiste, relatează agenția P.A.P. Oamenii care apără legea și ordinea sint supuși unor umilințe, răufăcătorii răminind nepedepsiți. Se repetă acțiunile de vandalism față de
Intensificarea manifestărilor neofasciste în R.D.G 

relevată de ziarul „National-Zeitung"BERLIN 15 (Agerpres). — Ziarul „National-Zeitung", din R.D. Germană, își exprimă îngrijorarea în legătură cu intensificarea manifestărilor neofasciste in R.D.G. — informează agenția A.D.N. Citind o declarație a purtătorului de cuvint al Partidului Național-Democrat din Germania, ziarul arată : „în timp ce in anul 1988 au fost înregistrate 44 de anchete ale poliției in legătură cu acțiuni și acte de violență neo
Simptome ale pericolului abaterii Ungariei 

spre dreapta
Un Interviu al lui Karoly GroszBUDAPESTA 15 (Agerpres). — într-un interviu acordat săptămîna- lului „Magyarorszag", Karoly Grosz, conducătorul Comitetului de organizare a Congresului al XIV-lea al P.M.S.U., s-a referit la pericolul a- baterii Ungariei spre dreapta, relatează agenția M.T.I. „Cu toate că ne
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e scurt
. PREMIERUL CONSILIULUI DE

STAT AL R.P. CHINEZE, Li Peng, 1 a primit, la Beijing, delegația pakistaneză condusă de A. S. Awan, I ministrul de stat al informațiilor. I De ambele părți s-a exprimat satisfacția in legătură cu evoluția re- Ilațiilor bilaterale, precum și dorința extinderii lor în continuare.
ÎNTREVEDERE SOVIETO — AF- I GANA. Ministrul afacerilor ex- I terne al U.R.S.S., Eduard Șevard- nadze, a avut joi, la Moscova, o | întrevedere cu ministrul de ex- | terne al Afganistanului, Abdul Wakil. Convorbirea s-a referit la , aspecte ale reglementării problemei afgane.
LA PANMUNJON a avut loc o rundă de contacte de lucru intre delegați din Nord și din Sud în probleme sportive. Au fost discutate detalii privind problema alcătuirii unei singure echipe a Nordului și Sudului Coreei pentru viitoarele Jocuri Sportive Asiatice, care vor avea loc la Beijing, anul viitor.

I CONSFĂTUIRE. La Havana s-a| încheiat consfătuirea națională de lucru a cadrelor de conducere ale
I Partidului Comunist din Cuba. Incadrul reuniunii a fost analizat modul în cana sint îndeplinite programele de dezvoltare economică șlI socială a tării. în cuvîntarea ros-I tită la încheierea întîlnirii. FidelCastro, prim-secretar al C.C. al . .| P.C. din Cuba, a subliniat necesi- trale sindicale grecești.

„Declarația de la Dar es Salaam" relatată de agenția T.A.S.S. atrago în mod expres atenția asupra înrăutățirii serioase, din ultimul deceniu, a situației economice din majoritatea statelor africane, ilustrată și de faptul că producția realizată pe un locuitor al continentului a scăzut în ultimii zece ani de la 752 de dolari la 641 dolari. încercările de a redresa această situație, prin promovarea așa-num'itelor programe de modificări structurale și de refacere economică, elaborate de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, nu au dat rezultatele scontate — relevă documentul, menționînd că la scara continentului african există 8 milioane de șomeri, precum și 10 milioane de oameni condamnați să trăiască în sărăcie.

derul „Solidarității", Lech Walesa, s-a pronunțat pentru acordarea unor împuterniciri speciale Consiliului de Miniștri al R. P. Polone. Potrivit opiniei sale, aceste împuterniciri ar urma să Vizeze restructurarea economiei, schimbarea formelor de proprietate, demonopolizarea sectoarelor de stat și cooperatist, sistemul impozitelor, funcționarea băncilor, modificarea structurilor de stat, inclusiv a organelor de autoconducera teritorială.Prima reacție la aceste propuneri a constat în aprecierea că aplicarea lor ar duce la limitarea considerabilă a rolului Seimului și deputaților, ar acorda guvernului dreptul de a adopta o serie de măsuri radicale — de exemplu pe planul deznaționalizării —, ignorînd parlamentul. Cititorii ziarului „Trybuna Ludu" atrag atenția asupra faptului că pentru împuterniciri extraordinare se pronunță astăzi aceeași „Solidaritate" care, pină nu de mult, era împotriva acordării de asemenea împuterniciri guvernelor lui Z. Messner și M. Ra- kowski. Unii dintre cititori — relevă ziarul — califică acest demers drept o manevră politică în vederea înfăptuirii — prin instituirea unui, fel de „stare de asediu" în economie — 
a unor schimbări care nu ar fac decit să agraveze și mai mult situația oamenilor muncii.Recent, agenția P.A.P. a informat că datoria externă a Poloniei se ridică la 38 miliarde dolari și 6 miliarde ruble transferabile, cel mal mari creditori fiind țările occidentale.
monumente. Toate acestea subminează cinstea și demnitatea polonezilor, se reflectă negativ în relațiile cu țări vecine, reduc prestigiul internațional al Poloniei. Există încercări de substituire a legii prin acțiuni de pe poziții de forță șl negarea regulilor elementare ale -civilizației politice, a relevat purtătorul de cuvint.
fasciste, anul acesta, pină la sflrșî- tul lunii noiembrie, s-au înregistrat deja 144 de asemenea acțiuni". Da asemenea, s-au intensificat contactele cu grupările skinhead și cu alte formațiuni radicale de dreapta din R.F.G. și s-a înregistrat o proliferare a afișelor, simbolurilor și scrierilor difuzate de o organizație autointitulată „Frontul național" din Bielefeld (R.F.G.).

aflăm abia la începutul acestui proces, a arătat el, unele simptome le-am resimțit în timpul călătoriilor mele in provincie, există semne care indică incriminarea forțelor de stingă. După opinia mea însă nu poate exista democrație fără forțe de stingă".
1

I
Ita tea unei evoluții pozitive în sec- ■ toarele care asigură dezvoltarea I multilaterală a țării.

LA SOFIA s-au încheiat lucră- | rile sesiunii Adunării Populare a I R.P. Bulgaria. Au fost adoptate proiecte de lege vizînd perfecțio- I narea activității în diferite dome- | nii ale vieții economice și sociale. |
DECES. La 14 decembrie a în- ' cetat din viață academicianul Andrei Saharov, om de știință sovie- I tic din domeniul fizicii nucleare, I laureat al premiului Nobel pentru pace, deputat în Congresul Depu- I taților Poporului al U.R.S.S.
EPIDEMIE DE GRIPA. După 

cum relatează agenția T.A.S.S., in 
mai multe orașe din Uniunea So
vietică se înregistrează începutul 
unei epidemii de gripă care afec
tează cel mai mult pe copii, ado
lescenți fi bătrini. La Moscova, 
incepind cu ziua de luni se înre
gistrează zilnic 35 000 de cazuri de 
gripă, dar acest „prag“ este depă
șit in 15 orașe între care și Le
ningrad.

I
I
I

GREVA. Membrii celui mai mare sindicat din Grecia — Confederația Generală a Muncitorilor Greci — au participat, joi, la o grevă de mai multe ore, revendicînd îmbunătățirea condițiilor lor de viață și de muncă. Această acțiune grevistă a fost sprijinită și de alte cen-
II
I
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