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IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE OE WftSIIL NIM CEfiUSESCO Locuințe moderne, confortabile pentru energeticienii din Cernavodă Foto : S. Cristian
PLANUL PE ACEST AN 

-ÎNDEPLINIT INTEGRAL!
însemnate sporuri de producțieîn investiții—mai repede, 

mai bine, mai ieftin!

de investiții $1,

Dintre problemele cu care sînt confruntate în momentul de față șantierele de investiții, montajul rapid al utilajelor tehnologice deține de departe prioritatea. Or, destul de frecvent, de pe un important număr de șantiere este primit unul și același semnal : solicităm utilajele tehnologice contractate. Evident, nu oricum, ci în întregime și. lucru ■ la, fel de important. în ordinea ce- ru’tă de succesiunea tehnologică a lucrărilor de montaj ; nu oricînd, ci ritmic și cit mai repede cu putință.Este vorba de o cerință de presantă actualitate. Ne aflăm deja în a doua parte din penultima lună a anului și, in consecință, timpul rămas la dispoziție pentru realizarea planului mai cu seamă, a programului de puneri în funcțiune este scurt. Chiar foarte scurt pentru multe o- biective noi, la care ciclurile de montaj au o durată îndelungată, urmată după a- ceea în mod obligatoriu de o altă perioadă de timp, deloc neglijabilă, destinată efectuării probelor mecanice și tehnologice. Din a- ceastă perspectivă, >la destule ca^ parități aflate acum în construcție. respectarea termenelor de punere în funcțiune este condiționată de respectarea obligațiilor contractuale de către furnizorii de utilaje.în structura unui obiectiv de investiții, asigurarea mașinilor’ și- utilajelor, a aparaturii de măsură șl control care intră în alcătuirea instalațiilor. liniilor și fluxurilor tehnologice este o condiție hotărîtoare pentru desfășurarea ritmică a lucrărilor. Echipamentele tehnologice sînt elementele active ale noilor fonduri fixe, cele care dau efectiv producție. în absenta lor. întregul efort financiar și material făcut pe un șantier sau altul nu dă nici cel mai mic rezultat. Așadar, normal și absolut necesar este ca utilajelor tehnologice să li se acorde din primul moment — cel al stabilirii necesității și oportunității unui nou obiectiv productiv — și pînă la atingerea parametrilor proiectați o maximă importanță. Mai ales că. în structura lucrărilor de investiții, montajul tehnologic ocupă locul central, toate celelalte lucrări fiind subordonate asigurării fronturilor de lucru pentru montaj. Practic, pe șantiere este montat un mare număr de mașini și echipamente de complexități diferite. însumînd sute și mii de tone, iar numărul furnizorilor este, de asemenea. mare. Fără rezolvarea completă a acestei probleme cu multiple fațete. fără livrarea ritmică și esalo-

Asigurarea utilaje
lor tehnologice - 
condiție esențială 
pentru urgentarea 
lucrărilor pe șan

tiere rînd, con-noilor ca- nu numai

nată a utilajelor nu se coate vorbi de desfășurarea în ritm susținut a lucrărilor pe șantiere, de realizarea investițiilor la termenele planificate.Dacă aceste cerințe sînt în general cunoscute, de ce totuși asigurarea utilajelor continuă să fie pe numeroase șantiere o problemă deschisă ? Desigur, cauzele diferă de la o situație la alta. Unii furnizori a- firmă că datorită priorităților apărute în activitatea lor nu niai dispun la un moment dat de capacitatea de producție necesară ; alții acuză dificultățile intervenite în relațiile eu subfurnizorii lor. Apar situații în care aprovizionarea tehnico-mate- rială se desfășoară anevoios. Se mai vorbește, în sfîrșit, despre utilaje absolut noi. neomologate, la care nu s-au pus la punct toate amănuntele sau despre utilaje la care proiectele de fabricație sînt predate fragmentar, cu întîf- ziere.în spatele a- cestor explicații se află pregătirea necorespunzătoare a tmor investiții, neajuns la care-și dau, în primul cursul proiectan- ții, titularii și beneficiarii noilor capacități de producție. Dar ei. Organele de avizare și aprobare acceptă uneori mult prea ușor propunerea de a introduce în plan lucrări de investiții la care problema utilajelor este doar enunțată. Cine, cînd și în ce condiții va executa ă- ceste utilaje sînt aspecte feste care se trece uneori niult prea” ușor? A- ' cest așa-zis stil operativ de lucru este lipsit tocmai de elementul său strict necesar : forță operațională.Să fie. oare, asigurarea utilajelor tehnologice o problemă insolubilă și o permanentă sursă de neajunsuri în activitatea de investiții ? Nicidecum. Există o strategie clară, bine definită, în vederea procurării lor. o strategie care trebuie însă respectată riguros. fără nici o concesie. Fă- cînd parte integrantă din procesul de realizare a investițiilor, ea cuprinde ca etape absolut obligatorii comandarea, contractarea, execuția si livrarea echipamentelor pe șantiere. Hotărîtor este, pe de o parte, să se acționeze din timp pentru clarificarea completă a tuturor aspectelor specifice fiecăreia dintre aceste etape, iar pe de altă parte să se evalueze cu realism posibilitățile de procurare a utilajelor de care este nevoie. Așadar, asigurarea mașinilor și echipamentelor tehnologice este în esență o problemă de planificare, de perfecționare a funcțiilor aces-
Inq. Cristian ANTONESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Mobllizîndu-se exemplar pentru a transpune neabătut în viață indicațiile și orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru îndeplinirea exemplară a planului producției fizice la fiecare sortiment, oamenii muncii din Industria județului Mureș au obținut importante sporuri de producție. Urmare a aplicării unor valoroase inițiative muncitorești și exploatării ireproșabile a mijloacelor tehnice din dotare, în perioada care a trecut din acest an s-au realizat, peste plan, produse electrotehnice, electronice și de mecanică fină în valoare de peste 110 milioane lei, 121 remorci și semiremorci, peste 22 000 tone amoniac de sinteză, 4 000 mc prefabricate din beton armat, 22 000 mp geamuri laminate, 3 688 mc cherestea, confecții textile și din înlocuitori în valoare de 47,8 milioane lei, 58 mașini automate de țesut, precum și însemnate cantități de ceramică de menaj, utilaje pentru industria chimică și alte produse utile economiei. între
Cantități suplimentare 

de cărbunePuternicul colectiv de muncă de la întreprinderea minieră Căpeni din Baraolt se menține în primul eșalon în întrecerea socialistă. El a ridicat cantitatea de cărbune extras peste plan, de la începutul a- nului. la circa 52 000 de tone. Extragerea cantităților suplimentare de cărbune a avut loc în condițiile depășirii productivității muncii și realizării unor însemnate economii de energie electrică și combustibil. (Constantin Timaru).
Economii de materii prime 

și materialeîn unitățile economice ale județului Sibiu se desfășoară ample acțiuni de reducere a consumurilor specifice de materii prime și materiale. Astfel, in perioada care a trecut din acest an. prin aplicarea a numeroase propuneri si soluții vizind utilizarea rațională a materiilor prime și materialelor, atragerea în circuitul productiv a energiilor secundare și a unor materiale recuperabile, încadrarea strictă în normele de consum stabilite. au fost economisite 3 738 tone metal. 42 264 tone combustibil conventional și 14 312 MWh energie electrică. Cu cele mai bune rezultate in această acțiune se înscriu întreprinderile ..Independent ța". Mecanica, întreprinderea de mecanizare a agriculturii. întreprinderea de prelucrare a lemnului. întreprinderea de piese auto, întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Sibiu, ..Emailul roșu“ din Mediaș. întreprinderea metalurgică de metale neferoase și întreprinderea „Carbosin" din Copșa Mică, Textila-Cisnădie și întreprinderea mecanică Mîrsa. (Ion Onuc Nemeș). 

unitățile care și-au înscris lună de lună numele la panoul de onoare al fruntașilor se numără combinatul „Azomureș" și întreprinderile „Electromureș“ și „Metalotehnica" din Tîrgu Mureș, I.F.E.T. Mureș- Reghin, întreprinderea de prefabricate din beton Ungheni și altele. (Gheorghe Giurgiu).

Fiecare utilaj realizat la întreprin
derea de mașini grele din București este supus, pe întregul flux de producție, unui riguros control de calitate. Pe standul de probe din cadrul secției turbine, un nou rotor de înaltă complexitate este verificat minuțios, înainte de a fi livrat beneficiarilor săiFoto : S. CristianJ

70 0£ ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NATIONAL UNITAR ROMÂN
■

| Puternică afirmare a științei românești 
in lupta pentru progres,

pentru dezvoltarea socialistă a patrieiîn toamna anului 1966, la puțin timp după istoricul Congres al IX-lea, care a inaugurat cea mai strălucită epoca din istoria multimilenară a patriei, cu prilejul sărbătoririi centenarului Academiei Republicii Socialiste România, secretarul . general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se membrilor acestui înalt forum științific, sublinia : „Istoria noastră cuprinde o bogată galerie de personalități ilustre — animate de pasiunea cercetătorului și de adîncă dragoste de patrie — care, în acest veac de existență a Academiei, au dezvoltat tezaurul de valori spirituale al României, și-au adus contribuția la progresul societății. Noi aducem azi un fierbinte omagiu tuturor celor care, de-a lungul vremii, închinin- du-și energia, talentul și puterea creatoare patriei, viitorului națiunii noastre, au ridicat, prin munca lor asiduă și entuziastă, edificiul trainic al culturii poporului român".în lumina acestei vibrante aprecieri a conducătorului partidului si statului nostru, ce a rămas adînc întipărită în inima și cugetul întregii intelectualități, evocăm acum, în preajma aniversării a 70 de ani de la făurirea statului național unitar român, inestimabila contribuție a tovarășului Nicolae Ceaușescu — cel ce avea să îngemăneze în .mod. exemplar, într-un prezent eroic, valorile perene ale trecutului cu năzuințele de viitor ale poporului — la dezvoltarea științei românești ca factor primordial de progres și civilizație, de afirmare a națiunii române și a statului național unitar, de comunicare și interacțiune cu lumea, de participare tot mai intensă la schimbul mondial al valorilor materiale și spirituale.De-a lungul mileniilor, știința și tehnica au evoluat ca o componentă organică a istoriei devenirii noastre pe actualul teritoriu al României. Dacii și-au întemeiat prosperitatea șl influența politică în regiunea car- pato-dunăreano-pontică în bună măsură pe valorificarea ingenioasă a păminturilor arabile. a pădurilor, apelor și subsolului, definind, totodată. poziții avansate în domenii fundamentale ale cunoașterii din lumea antică, cum este astronomia — atestate, de pildă, de calendarele de factură megalitică de la Sarmizegetu- sa. îngemănarea cu civilizația romană, aflată la originea etnogenezei românilor, a sporit considerabil eficiența muncii sociale și a dat noi dimensiuni istorice creației materiale și spirituale locale. La loc de frunte se situează, in acest sens, înfăptuirile inginerești din acea epocă — drumuri ca acela de la Dierna (Orșova) și Porolissum (107—108 e.n.),1 poduri, între care cel construit peste

Ion URSUmembru supleapt al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Comitetului Național pentru Știință și TehnologieDunăre la Drobeta (103—105 e.n.), apeducte, structuri defensive, așezări citadine. în Evul de Mijloc în pofida dificultăților pe care le-a cunoscut evoluția Principatelor Române, cunoașterea naturii și meșteșugurile au continuat să progreseze. în acest răstimp, pe pămînturile românești au apărut invenții de excepție, anticipative,' ca racheta cu mai multe trepte (cca 1 570) sau roata cu făcaie — precursoare a unor turbine hidraulice moderne. Renașterea si Umanismul secolelor XVI—XVII au cunoscut o identitate proprie în spațiul românesc, legată de afirmarea conștiinței de sine a poporului român, de afirmarea cu putere a originii sale daco-romane, a continuității sale la Carpați, Dunăre și Mare, a unității de limbă, mod de viață, cultură și spiritualitate. Prima tipăritură românească apărea la mai puțin de 5 decenii de la inventarea tiparului. Cultura și științele încep de timpuriu să-și fondeze instituții proprii. în veacul al XlX-Iea o strălucită pleiadă de oameni de știință și cultură valorifică în mod original și creator cuceririle științei și culturii europene. Pașoptismul, ca fenomen cultural național major, este însoțit de o puternică ascensiune a științelor. Realizări de mare însemnătate ale epocii se regăsesc foarte curînd si la noi — motorul cu abur și telegraful electric în 1853, generatorul electric în 1882. Bucuneștiul este primul oraș din Europa cane introduce iluminatul public cu gaze, în 1857. iar Timișoara — iluminatul electric în 1884. Precursoare a marilor combinate de îngrășăminte chimice de astăzi, prima fabrică de amoniac din Europa a intrat în funcțiune în România, în 1936. Matematica, fizica, chimia, biologia, științele tehnice, agronomice, economice, sociale și politice contribuie? de-a lungul mai multor decenii, la. propășirea națională și la dezvoltarea schimbului de valori materiale, și spirituale între civilizația românească și cea universală.Astfel, în matematică, ne-am făcut remarcați, între altele. Prin contribuții esențiale La elaborarea și dezvoltarea geometriilor neeuclidiene, prin teoreme de autor în geometria sintetică, prin aportul la edificarea teoriei algebrice a mecanismelor automate și la fondarea logicilor polivalente, prin ipoteze și construcții teoretice originale în mecanica rațională, printr-o solidă școală de statistică matematică, precum și în domeniul mecanicii celeste, teoriei funcțiilor de variabilă complexă, teoriei calitative a ecuațiilor cu . derivate parțiale și ecuațiilor integrale.în fizică, românii au fost prezențl

și au adus contribuții importante în domeniul termodinamicii — unde ni se datorează o metodă celebră, precisă, de determinare a echivalentului mecanic al caloriei, în procesul întemeierii mecanicii ondulatorii, ca și în preocupările moderne pentru descoperirea de noi elemente. Știința națională s-a afirmat, totodată, în spectroscopia optică, în fizica plasmei și ionosferei, teoria cimpunilor, precum și prin rapida asimilare a principiilor și tehnicii emisiei stimulate de radiații (laser), in semi- conductorii amorfi, pe tărîmui rezonanțelor magnetioe, in magnetismul cristalelor și altele.în țara noastră s-au dezvoltat rapid și multilateral cercetările in domeniul chimiei organice și anorganice, chimiei fizice șl electrochimiei. Nume românești sînt asociate astfel unor instrumente de laborator, unor clase de coloranți, unei metode de rafinare selectivă a petrolului cu bioxid de sulf ș.a. Notabile s-au dovedit și rezultatele în teoria combustiei, în chimia combinațiilor complexe, a hidrocarburilor, a derivați- lor heterociclici. Prin realizări de excepție s-a distins chimia modernă a macromoleculelor, polimerilor și elas- tomerilor. Chimia noastră industrială se remarcă prin numeroase soluții originale pentru valorificarea resurselor minerale indigene, ca sulful și bismutul, producerea cimenturilor aluminoase. obținerea acetilenei din metan, a eterilor din celuloză șî altele.în domeniul cercetărilor tehnologice s-au obținut rezultate importante în mecanica aplicată, lubrifica- ție și aerodinamică, mecanica solidelor deformabile, elasticitate și plasticitate, în fizica și metalurgia sudurii. Rezultatele cercetării fundamentale, teoretice nu au întîrziat să-și dezvăluie eficiența in importante aplicații practice. Astfel, contribuțiile la teoria stabilizării sistemelor automata neliniare și-au găsit o remarcabilă utilizare în analiza nodală a rețelelor electroenergetice. De asemenea, so- nicitatea — domeniu ce debutează cu principii — s-a concretizat- apoi în numeroase brevete de aparate și dispozitive. Noi și remarcabile ecuații în dinamica fluidelor au dus la crearea de efecte tehnice și sisteme de hipersustentație, unui român da- torindu-i-se, totodată, și primul a- vion cu motor reactiv <}in lume.Dacă prioritatea românească în fondarea unui semnificativ domeniu al științelor naturale — biospeologia — nu ni se contestă sau dacă la originea unor mari descoperiri, cum sînt ribozomii în biologia celulară, de pildă, se află savanți care, prin locul lor de naștere, aparțin acestui
(Continuare in pag. a IV-a)

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
înfăptuirea programului de dezvoltare a societății românești presupune transformări profunde in toate sferele vieții economico-socia- le, corelarea acestora într-o strategie unitară, avînd drept țel afirmarea prioritară a factorilor intensivi, calitativ superiori în toate domeniile de activitate. Pornind de la aceste cerințe, secretarul general al partidului nostru, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a formulat, în Tezele din aprilie, o serie de noi orientări, de cea mai mare importanță pentru transformarea revoluționară a societății. în acest important document, secretarul general al partidului subliniază încă o dată rolul determinant al științei și învăță- mîntului în întreaga activitate eco- nomico-socială, formulînd teza potrivit căreia dezvoltarea societății socialiste nu se poate realiza decit pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane, în general, a legării strînse a științei cu învățămîntul și cu producția, a ridicării continue a nivelului de cunoștințe tehnico-profesio- nale ale tuturor oamenilor muncii.în ansamblul acțiunilor întreprinse pentru introducerea mai rapidă în producție a cuceririlor științei și tehnicii moderne, o atenție deosebită trebuie acordată înțelegerii și însușirii problemelor economice, problemelor conducerii, a tuturor aspectelor de care depinde munca activiștilor, cadrelor de partid și de stat, a membrilor organismelor democratice de conducere, a tuturor muncitorilor și specialiștilor. în scopul înfăptuirii politicii de perfecționare a pregătirii profesionale a cadrelor, în țara noastră a fost creat, din inițiativa și sub îndrumarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un sistem complex de Invățămînt pentru pregătirea forței de muncă, creșterea calificării și organizarea reciclării oamenilor muncii din toate domeniile de activitate.în cadrul acestui sistem de pregătire, un rol important revine cursurilor postuniversitare, prin care se asigură'reciclarea cunoștințelor specialiștilor cu studii superioare, ofe- 

rindu-le posibilitatea cunoașterii, înțelegerii ' și interpretării schimbărilor continue ce au loc în societate, în dezvoltarea forțelor de producție, a științei, culturii, a cunoașterii universale. Climatul fertil creat de orientările și indicațiile cuprinse in Tezele din aprilie deschide noi perspective și cursurilor postuniversitare, care sînt chemate să răspundă unor noi exigențe atit in ceea ce privește structurarea lor pe dome-
Specialistul-temeinic pregătit, 

la nivelul cerințelor actuale 
ale economiei

nil, cit și tematica abordată. Preocupările pentru îmbunătățirea structurării cursurilor postuniversitare pe domenii trebuie să pornească de la faptul că profundele transformări ce caracterizează actuala etapă de dezvoltare a societății românești,. interdependența dintre fenomenele social-politice-economice și tehnico-științifice au devenit deosebit de strînse, iar gradul de complexitate a problemelor ce se cer a fi rezolvate a crescut tot mai mult. T<?ate aceste fenomene își pun amprenta în mod pregnant asupra activității economico-sociale, făcînd necesar ca procesul de conducere și organizare să se perfecționeze necontenit.Pornind de la aceste noi exigențe, Învățămîntul economic în general și cel postuniversitar în special trebuie să se raporteze mai profund la realitățile construcției socialiste, 

printr-o integrare funcțională cu activitatea de producție și cercetare. Organizate din necesitatea de a contribui la instruirea și perfecționarea cadrelor cu studii superioare din economie, în vederea creșterii competenței acestora în soluționarea problemelor legate de organizarea rațională a mijloacelor de care dispun întreprinderile, precum și a satisfacerii în condiții de maximă eficiență economică și socială a cerin

țelor societății, cursurile postuniversitare din cadrul învățămintului e- conomic abordează îndeosebi problemele legate de mecanismul, de funcționare a economiei noastre socialiste. Avînd însă în vedere noile exigențe formulate de secretarul general al partidului nostru cu privire la implicarea activă a științei în întreaga dezvoltare a patriei, tematica abordată va trebui să fie astfel orientată încît să asigure specialiștilor din unitățile economico- sociale cunoștințele necesare elaborării celor mai adecvate soluții pentru creșterea mai rapidă a eficienței economice, modernizarea în continuare a structurilor producției materiale, sporirea mai accentuată a productivității muncii, reducerea costurilor de producție, a consumurilor de materii prime, combustibil și energie, utilizarea intensivă a fondurilor fixe, ridicarea rentabilității, 

participarea activă a României la cooperarea economică și tehnico-ști- ințifică internațională. Mai mult, fundamentîndu-și programele de în- vățămînt pe orientările formulate de secretarul general al partidului în Tezele din aprilie, cursurile’ postuniversitare din domeniul economic trebuie să asigure îmbunătățirea, în continuare, a cunoștințelor referitoare la aplicarea și perfecționarea mecanismului economico-financiar, formarea prețurilor, problemele valu- tar-financiare, puterea de cumpărare a monedei naționale și convertibilitatea acesteia, circulația bănească etc.Pornind de la aceste imperative, este necesar ca prin structura cursurilor organizate să se asigure, în etapa imediat următoare, o abordare problematică mai amplă, care să cuprindă o gamă diversă de aspecte din activitatea unităților economico-sociale. Ca atare, în anul școlar 1988—1989, în cadrul învăță- mîntului postuniversitar, organizat de către Academia de studii economice din București, o atenție deosebită va fi acordată următoarelor cursuri : Conducerea, organizarea și * planificarea unităților economice ; . Conducerea, organizarea și plapi- ficarea unităților agricole ; Probleme actuale ale conducerii activității comerciale ;, Management, .tehnici comerciale și bancare internaționale ; Strategia și controlul calității mărfurilor ; Dreptul comerțului internațional ; Studii de marketing pe piața internă și internațională ; Mecanismul economico-financiar al unităților economice ; Probleme actuale ale relațiilor economice, valutare și fiscale internaționale ; Echilibrul financiar și monetar ; Tehnici și metode moderne în contabilitatea ramurilor și calculația costurilor ; Metode și tehnici de modelare a proceselor social-econo- mice ; Metode și tehnici de calcul și analiză statistico-economică.
Prof, tinlv. dr. 
Dumitru PATRICHE

(Continuare în pag. a II-a)

Oameni aiCe făcea acolo, în marginea a- celei înținderi de pămînt ? îngenunchease ? Așa părea. Și, în fond, de ce n-ar fi făcut-o? Ar fi fo'st în deplin acord cu starea lui de spirit din acel moment'și mai din- totdeauna, în acord cu respectul ce-1 nutrește față de pămînt, so- cotindu-1 dătător de viață. Fusese plecat cîteva zile; înainte de plecare semănase aici rapiță (prinsese momentul potrivit după o ploaie binefăcătoare), iar acum, lâ întoarcere, venise să vadă semănătura. Și, ceea ce nici el nu se așteptase să se întîmple, atit de repede, rapița răsărise. Deasă, uniformă, viguroasă. Delicatele prime- frunzulițe vibrau ușor în a- dierea viatului însorit. Aplecat a- supra lor, cu fața înflorită într-un larg surîs, Nicolae Rîmneanțu le mîngîia ușor cu palma, așa cum ai mîngîia creștetul unui nou-năs- cut. Nu auzeam, dar poate că discuta duios cu ele; Ceea ce am auzit, după ce s-a ridicat, frecin- du-și bucuros palmele, a fost: „Să mai vină acum o ploicică și vom avea masă-verde pentru animale pînă în decembrie !“. Era în primele zile ale lui septembrie.Nu era ceva nou și neașteptat. Tot ce se întîmplă aici, la I.A.S. Liebling, de multă vreme, îndreptățește o astfel de imagine, face parte din firescul lucrurilor. Altfel n-ar fi fost aici posibile toata cite par și chiar sînt ieșite din comun (înțelegeți : ieșite din... rutină).I.A.S. Liebling, cu 10 060 de ha, cu un profil mixt (producție de cereale, furaje și multă zootehnie), obține de. foarte mulți ani. în culturi intensive, producții vegetale mari, și constante, „de vîrf", în orice condiții climatice și fără irigații. Latura „forte" a întreprinderii este zootehnia, unde, la efective mari, rezultatele sînt de excepție. Faptul care surprinde atră- gîodu-ți atenția că aici se întîmplă ceva deosebit este „la vedere", . te întîmpihă de cum treci poarta

experiențelor înaintatefermelor. în fermele de bovine, de exemplu, vițeii „locuiesc", încă de la naștere, afară, chiar și în plină iarnă, in mici boxe... fără un perete. Și au, cu toate. acestea, o înfățișare prosperă, părul lins, vioiciunea sănătății depline. în a- dăposturi fără un perete (niște șoproane mai bine, „mobilate") stau iama și junincile. Procentul îmbolnăvirilor este foarte aproape de zero, toate exemplarele care trec în efectivul vacilor de lapte ori sînt. livrate altor unități agri-
La I.A.S. Liebling, 

în Timiș, 
despre îndrăzneala 
de gînd și faptă

cole au o „sănătate de fier" și caracteristicile unor „fabrici de lapte", cu producții de pînă la 6 000 de litri anual. Directorul, care, timp de aproape două decenii (mai întîi ca inginer, apoi ca șef de fermă), a locuit într-o casă de Ia poarta fermei, pasionat și luîn- du-și misiunea în serios, a lucrat la ameliorarea raselor și la o riguroasă selecție, a realizat un metis (Bălța.ta Românească + Red — Holstein) perfect adaptat la ceea ce și-a propus : producții man, caracteristici fiziologice superioare, răspunzînd și cerințelor producției de lapte, dar și de carne. Cu animalele sale a participat la concursuri internaționale și a dobîndit premii. Mulți vin aici „să vadă" și „să fure secretul". Și află, de exemplu, că în hrana vacilor de aici intră multă proteină și. iama mai . ales, furaje cu putere calorică... „Ei, da. asta e 1“ — își spun. Nu, nu e doar asta. Rețeta creșterii unor astfel de animale e cu mult mal complexă ; în ea se concentrează,' dincolo de aplicarea normelor științifice, reguli 

de muncă, prin care meseria zootehnistului se supune unor riguroase norme morale.Pe Nicolae Rîmneanțu l-am ascultat de mai multe ori vorbind despre munca lui. Poate din activitatea de cercetare, de creator (pentru că asta a făcut Rîmnean- tu, la nivelul producției întregi, o viață de om) el a dobîndlt capacitatea de a extrage esențe, concluzii pe care le concentrează' în formulări cu valoare de aforism. Așa cum le poți găsi în caietele lui de însemnări personale. De a- ceea, în cele ce urmează, îl vom lăsa să vorbească adresîndu-se, dacă vreți, tuturor celor interesați de „secretul" succeselor de la I.A.S. Liebling. JS1 spune.:— A circulat printre crescătorii de animale un fel de zicală care exprima laconic condițiile ce se cer îndeplinite pentru reușita in a- ceastă activitate : „Rasă, masă, casă Cred că e depășită. Oricum, incompletă. „Case" pentru animale s-ap făcut mpi- peste tot. în foarte multe locuri s-au ridicat grajduri impozante, costisitoare. Dar foarte mult contează în ce fel au fost concepute aceste a- dăposturi, pentru care funcționalități și cerințe fiziologice ale animalelor, cu ce rezultate practice. Rase — s-au cheltuit, sume grele pentru aducerea în țară, a unor rase care, prin încrucișări, să amelioreze rasele locale. Dar cu cîtă pricepere ne-am ocupat de ele ? „Masă"— Nu e de ajuns să spui „au animalele ce mînca". La o creștere -științifică a animalelor trebuie să vorbim de știința nutriție] care înseamnă infinit mai mult decît aruncarea în ieslea vacilor a unui braț de ogrinji. înseamnă dozarea științific determinată a conținuturilor nutritive, în funcție de faza biologică, de ore,
Mihai CARANFIL 
Cezar IOANA

(Continuare în pag. a IV-a)
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TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R.

A

’iprogram revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor
r

Valoarea inestimabilă, teoretică și practică a Tezelor din aprilie constă în bogăția și varietatea ideilor, conceptelor, orientărilor și sarcinilor pe care le cuprind și care, abordînd problemele fundamentale ale construcției socialiste din țara noastră, în etapa actuală și în perspectivă acoperă toate domeniile vieții economice, politice și sociale, constituind cu adevărat izvorul inepuizabil și mereu proaspăt al programelor de activitate ale tuturor organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, pentru

X toate forurile centrale și locale ale Întregului sistem al democrației noastre muncitorești-re- voluționare, practic ale întregului popor.In mod firesc și necesar, din multitudinea de idei, orientări și sarcini, fiecare și-a desprins, în conturarea propriilor programe de muncă, pe acelea care constituie pîrghiile de mare forță pentru activitatea concretă, de zi cu zi, în funcție de specificul sarcinilor ce le revin, a obiectivelor pe care le au de îndeplinit, ă condițiilor și posibilităților de care dispun, conjugînd eforturile tuturor pentru îndeplinirea ideii fundamen

tale ce străbate Tezele din aprilie și anume necesitatea perfecționării continue a conducerii activității economico-sociale, Ideologice și politico-educative.In dezbaterea de față Înserăm cîteva din obiectivele pe care și le-au cuprins în planurile lor de munca unele organizații de partid din municipiul Călărași, ca și modul în care acestea acționează pentru a asigura înfăptuirea în viață a ideilor, orientărilor și sarcinilor cuprinse în Tezele din aprilie.
Implicarea mai directă, 

mai responsabilă 
a organizațiilor de partidGelu Popescu, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea antrepriza de construcții-montaj siderurgice :„Tezele din aprilie constituie și pentru cei aproape 1 200 de comuniști, pentru întregul colectiv de constructori și montori de pe marea platformă siderurgică din Călărași, un cuprinzător program de activitate concretă, zilnică. Investiția combinatului siderurgic pe care noi îl înălțăm aici, la Călărași, ca una din marile ctitorii ale „Epocii Nicolae Ceaușescu", se ridică la peste 30 miliarde lei. Acum ne aflăm în etapa in care a început „numărătoarea inversă“ cum se spune, adică punerea în funcțiune a tuturor capacităților de producție pentru realizarea fluxului integrat de 1.8 milioane tone oțel pe an. Deci, un volum imens de construcții și montaj. Iată de ce am pornit mai intîi de la necesitatea ca fiecare om al muncii de pe platformă să înțeleagă exact marea răspundere ce-i revine în valorificarea acestei avuții uriașe pe care partidul, poporul ne-au încredințat-o pentru a o transforma in oțel.După ce Tezele din aprilie au fost dezbătute în organizațiile de partid, în toate colectivele de oameni ai muncii, în grupele de sindicat, în consiliul oamenilor muncii s-a trecut la analiza atentă a tuturor propunerilor și sugestiilor formulate în cadrul acestor dezbateri, ceea ce ne-a oferit posibilitatea de a stabili un bogat, dar minuțios program de măsuri, menit să traducă în viață orientările, sarcinile și indicațiile formulate de secretarul general al partidului în magistrala fexpu- nere din 29 aprilie. în cadrul acestora este precizată, printre altele, necesitatea introducerii unor tehnologii moderne, de mare randament și productivitate. Iată de ce, o primă măsură care se impunea în întreprinderea noastră a fost întărirea compartimentului de proiectare și organizare a muncii, avînd în vedere că proiectele combinatului au fost realizate cu mulți ani în urmă și, în felul acesta, unele soluții, unele tehnologii erau total depășite. Am făcut această mențiune pentru a sublinia faptul că, pînă acum, organizațiile noastre de partid aveau în preocupările lor, în primul rînd, probleme privind viața internă de partid, întărirea ordinii și disciplinei și mai puțin obiective care vizau direct compartimentele de proiectare, de modernizare a tehnologiilor în construcții. Or, Tezele din aprilie pun cu deosebită claritate tocmai problema necesității perfecționării conducerii întregii activități, a implicării mai directe și mai responsabile a organelor și organizațiilor de partid în antrenarea tuturor comuniștilor, a întregului colectiv Ia rezolvarea pro- blemelor-cheie.A fost apoi acordată importanța cuvenită schimbării mentalității la unele din organele și organizațiile noastre de partid privind abordarea problemelor pe care le ridică știința conducerii, înțelegerea exactă a rolului șl răspunderilor ce le revin în ridicarea calitativă ă participării comuniștilor la buna organizare a muncii, Ia dezbaterea și aplicarea metodelor moderne în construcții. Măsurile pe care le-âm stabilit sînt fără îndoială bune, eficiente. Dar traducerea lor în viață necesită încă mari și stăruitoare eforturi din partea noastră, in sensul că sintem încă tributari acelei mentalități conform căreia controlul îndeplinirii sarcinilor de partid încredințate cadrelor de conducere revine secretarului de partid sau biroului organizației de bază, în 16c ca adunarea generală, fiecare comunist să-și exercite acest drept, de fapt această obligație de prim ordin pe care o subliniază cu claritate Tezele din aprilie, cerînd cadrelor de conducere să raporteze în fața adunărilor generale despre modul în care și-au dus la îndeplinire îndatoririle ce le revin, trăgind la răspundere cu 

fermitate pe oricare membru de partid, indiferent de funcția pe care o deține".
Unirea forțelor prin 

îmbunătățirea radicală 
a activității organizațiilor 

de masă și obșteștiTudor Stoian, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de materiale de construcții :„Un adevăr nu o dată subliniat de secretarul general al partidului nostru, clar și precis formulat și în Tezele din aprilie, este că eficienta și calitatea muncii de partid sînt confirmate, înainte de toate,- de rezultatele obținute în producție, de mo
însușirea profundă a ideilor 

orientărilor și sarcinilor, acțiune concretă 
pentru aplicarea lor

I ■

DEZBATERE CU SECRETARI DE PARTID DIN MUNICIPIUL CALARAȘI

dul în care sînt îndepliniți indicatorii de plan, organele și organizațiile de partid avînd rolul de a mobiliza întregul colectiv pentru îndeplinirea acestor obiective.Din multitudinea de forme și metode politico-organizatorice prin care organele și organizațiile de partid contribuie în mod direct la îndeplinirea sarcinilor de plan, cuprinse în Tezele din aprilie, mă vbi opri asupra uneia, și anume : în stabilirea criteriilor întrecerii socialiste să se aibă în vedere rezultatele obținute de fiecare om al muncii, de fiecare formație, secție, atelier sau fabrică, dar necondiționat ele trebuie să fie corelate cu rezultatele generale Obținute de întreaga întreprindere. Precizarea este foarte bine venită deoarece în anii trecuți întreprinderea noastră nu-și realiza anumiți indicatori de bază din planul lunar, trimestrial și chiar anual, și cu toate acestea noi declaram fruntași în întrecere, chiar în perioadele respective, atît individual, cît și unele formații de lucru sau ateliere, și anume pe cei care își depășeau totuși planul. Altfel spus — fruntașii noștri erau... „fruntași între codași", ceea Ce nu avea nici pe departe darul de a constitui un stimulent pentru întregul nostru colectiv. Iată de ce, aplicînd în practică Indicațiile deosebit de prețioase cuprinse în Tezele din aprilie, comitetul nostru de partid a hotărit ca toate organizațiile de partid să pună în dezbaterea adunărilor generale modul în care grupele sindicale își îndeplinesc atribuțiile ce le revin in organizarea și desfășurarea întrecerii socialiste în lumina orientărilor și sarcinilor reieșite din Tezele din aprilie. Concluziile desprinse și propunerile formulate au constituit baza dezbaterilor din- tr-o plenară a comitetului de partid în care au fost stabilite noile criterii ale întrecerii socialiste, precum și sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de sindicat în popularizarea acestor criterii, în urmărirea și stabilirea fruntașilor, formele și metodele muncii politico-educative pentru antrenarea întregului colectiv într-o susținută întrecere socialistă. Desigur, nu au fost trecute cu vederea nici, alte aspecte ale activității organelor și organizațiilor de masă și obștești. Aplicînd cu consecvență sarcinile și orientările formulate în Tezele din aprilie cu privire la necesitatea îmbunătățirii radicale a acti

vității organizațiilor de tineret, femei, O.D.U.S., acțiunile acestora au fost înmănuncheate într-un plan comun de măsuri în care răspunderile sînt concret și clar conturate, în funcție de atribuțiile specifice care revin organizațiilor de masă și obștești. Potrivit ,acestui plan, organizația de sindicat a avut sarcina să refacă întreaga propagandă vizuală care se referea la organizarea întrecerii socialiste. Astfel, la fiecare Ioc de muncă sînt afișate acum, zilnic, atît rezultatele colectivului respectiv, cît și cele obținute de întreprindere, pentru ca fiecare om al muncii să aibă clară oglinda propriei sale activități, precum și modul în care ea se reflectă în rezultatele generale, concurînd la un loc de fruntaș numai în măsura în care indicatorii 

generali, îndeosebi cei de calitate și eficiență din planul unității noastre, sînt îndepliniți și depășiți".
Creșterea răspunderii ca
drelor cu atribuții de con
ducere - cerință esen
țială pentru bunul mers 

al întregii activitățiPetre Bălan, secretar al Comitetului de partid de la întreprinderea antrepriză de construcții-montaj!„După cum se știe,' județului Călărași, apărut pe harta țării în 1981, din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca o necesitate a aplicării -cu consecvență a principiului dezvoltării armonioase a tuturor zonelor țării, i-au fost alocate fonduri de investiții superioare mediei pe țară pentru ca, în scurt timp, și aceste meleaguri să se ridice Ia nivelul de dezvoltare economico-socia- lă a celorlalte județe. Ca urmare, municipiul Călărași, reședință de județ, se află în plină dezvoltare urbanistică, întreprinderii noastre re- venindu-i sarcina să construiască, an de an, un număr tot mai mare de apartamente, precum și alte obiective social-culturale și edilitar-gos- podărești. De la bun început precizez că nu întotdeauna am reușit să ne îndeplinim, în cele mai bune condiții, sarcina încredințată. Ani de zile s-a vehiculat ideea că neîmpli- nirile noastre se datoresc neasigufă- rii forței de muncă la nivelul sarcinilor de plan, a fluctuației cadrelor tehnice, precum și lipsei de experiență, unitatea fiind înființată în 1981. Fără îndoială acestea erau „cauzele" principale, Sau cel puțin așa am crezut noi mult timp. Fă- cînd însă o analiză temeinică, exigentă și responsabilă, în lumina orientărilor și sarcinilor reieșite din bogatul conținut al Tezelor din aprilie, am ajuns la concluzia că toate aceste „cauze" erau de fapt efectul unor adevărate cauze mai adînci, mai puțin sesizate la prima vedere, cauze care țineau de noi, mai exact de stilul de muncă al organizației noastre de partid, al forurilor democrației muncitorești-revoluționare, al conducerii tehnice a întreprinderii. Am pornit deci de la sublinierea din Tezele din aprilie potrivit căreia: 

„Trebuie să facem să fie bine înțeles că răspunderea colectivă a organelor de conducere nu înlocuiește și nu poate înlocui, sau nu trebuie să înlocuiască, răspunderea individuală, pentru că fiecare dintre activiștii noștri, din cadrele de conducere care este membru al unor organe de conducere are și răspunderi directe, nemijlocite in diferite sectoare — și trebuie să le îndeplinească în mod corespunzător, să raporteze și să răspundă în fața organelor de conducere de activitatea sa". Orientările și precizările cuprinse în Tezele din aprilie, cu privire la necesitatea perfecționării activității organelor colective de conducere sînt, desigur, după cum se știe, mult mai cuprinzătoare, mai ample, mai profunde și deosebit de clare, consti

tuind și pentru noi un valoros îndreptar pentru propria activitate. Am trecut deci ia aplicarea lor cu toată fermitatea, începînd cu propriul meu stil de muncă, atît ca secretar al comitetului de partid, cît și ca președinte al consiliului oamenilor muncii, eliminînd în primul rind unele aspecte ale paralelismului între cele două funcții de răspundere ce-mi revin. Conform unei planificări, fiecare membru al comitetului de partid și al consiliului oamenilor muncii, începînd cu mine, raportează în fața organului colectiv de conducere asupra modului în care și-a îndeplinit sarcinile, atît politice, cît și profesionale. Eu sînt maistru în producție și am raportat despre modul în care mi-am îndeplinit obligațiile ce-mi revin în calitate de conducător al unui loc de muncă, ce rezultate am obținut în producție, acesta fiind de fapt criteriul principal al aprecierii activității mele. La fel am procedat și cu celelalte cadre de conducere, începînd cu directorul și directorul tehnic, cu ceilalți membri ai comitetului de partid și ai consiliului oamenilor muncii. Am ajuns la concluzia că fluctuația de cadre și lipsa forței de muncă au drept cauze modul în care ne-am făcut noi datoria. Neavînd oameni, nu ne puteam face planul, oamenii nu-și primeau retribuțiile cuvenite și de aici fluctuația de personal muncitor. Sporind răspunderea personală a cadrelor de conducere, și rezultatele în producție sînt din ce în ce mai bune, Din discuțiile purtate cu un număr mult mai mare de activiști de partid din municipiul Călărași, pe lîngă cei amintiți mai sus, se desprind cîteva concluzii cu putere de adevăruri certe, cu forță de înrîurire a întregii activități a organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești : Tezele din aprilie constituind, prin profundul lor caracter de lucru, teoretic și practic, un adevărat tezaur de orientări, direcții, forme și metode de perfecționare a conducerii întregii activități economice, politice și sociale, își confirmă imensa lor valoare prin modul laborios și eficient în care au început să fie traduse în viață, aplicate în munca de zi cu zi de toate organizațiile de partid, dînd primele rezultate concrete în perfecționarea stilului lor de muncă, în sporirea competenței lor, în arta atît de complexă a rolului de conducere ce le revine. Totodată, organele și organizațiile de partid sînt chemate să-și îmbunătățească necontenit stilul de muncă, desprinzînd și folosind cu pricepere și eficiență mereu și mereu noi și noi surse de învățăminte din Tezele din aprilie, tot mai actuale, pe măsură ce timpul și, implicit, viața le confirmă valoarea lor autentică, de mare perspectivă, în vasta operă de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.
Mihail DUMITRESCU corespondentul „Scinteii"

ceea ce a determinat apoi eliminarea cauzei principale care a generat fluctuația de personal. Desigur, mai avem încă multe de făcut, dar pot spune că începutul este deosebit de promițător".
Obiective de cea mai mare 
importanță: creșterea pre
gătirii profesionale, per

fecționarea tehnologiilorMagda Mihalache, secretar cu probleme organizatorice al comitetului de partid de la întreprinderea de confecții :„Colectivul întreprinderii noastre realizează anual sute de mii de confecții într-un sortiment deosebit de bogat, mai bine de 80 la sută din această producție fiind destinată exportului. Era firesc deci ca, in perioada cînd au fost puse în dezbaterea comuniștilor, a Întregului colectiv, Tezele din aprilie, să ne oprim cu precădere asupra orientărilor și indicațiilor cuprinse în acest magistral document care vizau în mod direct necesitatea realizării unei producții competitive pe piața externă, cu atît mai mult în domeniul confecțiilor unde concurența este extrem de mare. Analizindu-ne cu sporită exigență și înaltă răspundere (aceasta fiind prima cerință subliniată cu toată claritatea și fermitatea în Tezele din aprilie) propriile noastre rezultate, ne-am stabilit două direcții prioritare pentru activitatea viitoare : ridicarea gradului de pregătire profesională a tuturor oamenilor muncii, începînd cu cadrele de conducere pînă la noul angajat și aplicarea cu mai mult curaj, cu mai multă fermitate a programelor de modernizare și organizare a producției și a muncii în vederea perfecționării tehnologiilor de fabricație, creșterii mai accentuate a productivității muncii, reducerii consumului de materii prime și materiale, în general pentru ridicarea calității produselor noastre. După aproape cinci luni de la aplicarea în viață a acestor programe de măsuri se pot deja desprinde unele concluzii : in ceea ce privește ridicarea nivelului de calificare am început să aplicăm noiia formă de stimulare a pregătirii tuturor cadrelor, cuprinsă în Tezele din aprilie, și anume promovarea pe bază de concurs. Un asemenea procedeu nu-1 aplicăm numai la cadrele tehnice cînd este vorba de promovare, ci și la cele care solicită trecerea de la o categorie de calificare Ia alta, superioară. Deocamdată am aplicat aceaștă formă pentru muncitorii care solicită trecerea de la categoria a IV-a la a V-a, urmînd ca, într-un viitor apropiat, pe baza experienței acumulate, să extindem această formă și la muncitorii din categoriile II și III. Ințelegînd că a- cordarea unei categorii de calificare nu mai este ceva care vine de la sine, pe bază de vechime, oamenii se pregătesc în mod special, foarte temeinic, și, fireșc, unitatea are numai de cîștigat. Cit privește programul de modernizare am stabilit pentru întregul colectiv, pentru toate secțiile și formațiile o sarcină formulată astfel : „la fiecare loc de muncă, în fiecare lună, aplicarea unei măsuri de modernizare". A fost regîndită componența tuturor colectivelor chemate să aplice în practică acest obiectiv, în sensul cuprinderii în rîndul acestora a unui număr mai mare de specialiști, de muncitori cu înaltă calificare, urmînd să facem din acest obiectiv o preocupare constantă, bine programată și dirijată, a întregului colectiv. Modernizarea producției și organizarea muncii, căpătînd un caracter de masă ne-au adus primele rezultate bune în realizarea unei înalte productivități, a unei calități superioare a produselor noastre. Vom continua cu perseverență acțiunile la care m-am referit".

Specialistul
- temeinic pregătit
(Urmare din pag. I)Concomitent cu asigurarea unei structuri corespunzătoare a cursurilor, in așa fel încît acestea să răspundă cerințelor reieșite din activitatea întreprinderilor, o atenție deosebită se va acorda in continuare orientării conținutului prelegerilor și dezbaterilor, legării acestora de viața practică a unităților economice. Și în această privință va trebui, așa cum a subliniat secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ..să dezvoltăm puternic spiritul revoluționar in muncă, in gindire, In toate domeniile, să acționăm cu hotărîre împotriva a tot ce este vechi și perimat, a ceea ce nu mai corespunde actualei etape și să promovăm cu îndrăzneală noul, ceea ce se afirmă ca o necesitate a dezvoltării societății, atit in ce privește forțele de producție, cit și în știință, în învățămint, in cultură, in întreaga dezvoltare econo- mico-socială".Învățămîntul postuniversitar va trebui prin urmare să fie astfel orientat încît să contribuie la înarmarea cursanților din toate sectoarele de activitate cu o serie de cunoștințe noi, care să le permită să acționeze ferm în domeniul organizării și conducerii activității economico-sociale pe baza concepției științifice, revoluționare a conducerii partidului nostru. în' contextul actualelor cerințe pe care le ridică revoluția tehnico-științifică se evidențiază, în mod pregnant, necesitatea lărgirii orizontului politico-șțiințific al cadrelor de conducere și a specialiștilor din economie, în vederea soluționării in bune condiții a problemelor sociale și de producție. Pentru aceasta, o serie de prelegeri din cadrul cursurilor postuniversitare vor trebui axate pe principalele aspecte ce le ridică cunoașterea concepției revoluționare despre lume . și viață, a materialismului dialectic și istoric, a principiilor socialismului științific, abord'indu-se, așa după cum se subliniază în Tezele din aprilie, „cu mai multă îndrăzneală problemele ideologice noi care apar, dezvoltarea concepției revoluționare despre lume și viață".Asemenea prelegeri vor trebui să fie fundamentate, într-o mai mare măsură, pe . concluziile trase din practica socială, din întreaga activitate productivă, elaborînd noi căi pentru modernizarea activității din fiecare unitate, din fiecare ramură a economiei. In același timp, specialiștii «trebuie să-și însușească cunoștințe temeinice din teoria sistemelor, modelarea matematică a fenomenelor economice, tehnica conversațiilor și a negocierilor contractuale, metodele de prospectare a piețelor,' metodologia psihologică etc. Pornind de la aceste considerente, programele cursurilor postuniversitare vor trebui îmbunătățite cu o serie de prelegeri pentru flecare din domeniile ' respective. Avem în vedere, îndeosebi, tratarea unor probleme referitoare la : sistemele informatice care pot fi folosite în diferitele domenii ale activității economice ; conducerea, organizarea și planificarea unităților e- conomice ; economia principalelor resurse de materii prime și energii primare ; direcțiile de dezvoltare ale tehnologiilor din principalele ramuri industriale ; metodele și tehnicile științifice de conducere a întreprinderilor ; metodele de modelare și noile tehnici de simulare ; folosirea sistemului de prețuri în conducerea activității de comerț ; sistemele de cointeresare ca pîrghii de realizare a obiectivelor economice ; tehnici și instrumente de negociere și contractare în operațiile de comerț exterior ; modalitățile de plăți internaționale ; sociologia consumului și psihologia consumatorului — toate in scopul de a asigura specialistului o pregătire temeinică pentru domeniile în care acționează.în contextul noilor exigențe cu privire la perfecționarea procesului de instruire, cursurile postuniversitare vor trebui să fie astfel orientate încît să asigure o temeinică pregătire practico-apiicativă a specialiștilor. Dacă în cadrul prelegerilor se va pune accentul pe predarea unor cunoștințe cit mai variate, în cadrul dezbaterilor și lucrărilor practice preocupările de perfecționare vor fi axate pe exersarea intensă și aplicarea practică a soluțiilor și metodelor de lucru care generează o activitate profesională rodnică, eficientă. 

Printr-o asemenea orientare va fi posibil ca specialistul, cadrul de conducere școlarizat, să asimileze cunoștințele necesare pentru flexibili- zarea și creșterea gradului de adaptabilitate a structurilor întreprinderii la cerințele actuale ale economiei, pentru raționalizarea activității și dirijarea operativă a muncii de control.în spiritul acelorași orientări formulate de conducerea partidului, partea aplicativă a cursurilor postuniversitare va trebui să aibă în vedere și realizarea de către cursanți a unor lucrări de control axate pe soluționarea unor probleme practice din întreprinderile în care lucrează. Mal exact spus, această acțiune trebuie astfel concepută incit lucrările elaborate să fie temeinic fundamentate din punct de vedere teoretic și practic, in strinsă concordanță cu cerințele specifice ale fiecărei unități economice. în felul acesta, se va asigura, deopotrivă, adincirea și perfecționarea cunoștințelor de specialitate ale cursanților, precum și valorificarea lor imediată în unitățile în care lucrează, în scopul îmbunătățirii rezultatelor obținute. Practic, întreaga activitate va trebui să fie astfel organizată incit fiecare dintre lucrările elaborate să se întemeieze pe explorarea realităților din întreprinderi, iar prin aplicarea concretă a cunoștințelor acumulate la curs și in cadrul dezbaterilor să se facă dovada nivelului de pregătire» a cursanților, a concepției lor cu privire la organizarea producției și a muncii în unitățile ur: le lucrează sau în sectoarele ’ de care răspund.Conslderînd, în același timp, cursurile postuniversitare ca unul din mijloacele importante de propagare a experienței înaintate, de generalizare a unor practici și metode verificate în practică, atît dezbaterile diferitelor cazuri practice, cit și lucrările întocmite de cursanți vor fi astfel orientate încît să asigure posibilitatea unui schimb de păreri între specialiștii din diferite domenii, care vor putea astfel să-și împărtășească din experiența acumulată în decursul anilor.Ținînd seama de rolul și atribuțiile învățămîntului postuniversitar, îndeosebi în ce privește introducerea mai rapidă în producție a cuceririlor științei și tehnicii moderne în toate domeniile, in cadrul cursurilor organizate va trebui să se acorde o atenție deosebită integrării cursanților in activitatea de cercetare științifică. După cum se știe, interpretarea corespunzătoare a fenomenelor, folosirea corectă a metodelor de investigație, adincirea studiului unor cunoștințe acumulate în procesul de informare se pot realiza numai printr-o activitate de cercetare bine organizată, prin studii și analize temeinice, aprofundate. Actuala etapă de dezvoltare intensivă, calitativ superioară a economiei noastre, Impune abandonarea schematismului, a rutinei și trecerea la analize aprofundate. Ia o interpretare creatoare a fenomenelor, la folosirea în argumentare a rezultatelor efective, considerate ca bază în fundamentarea diferitelor decizii.într-un asemenea cadru, partlci- panților la cursurile postuniversitare va trebui să Ii se creeze posibilitatea de a experimenta în mod creator cunoștințele acumulate prin intermediul disciplinelor din programul de învățămint, de a interpreta fenomenele, de a sintetiza și de a valorifica rezultatele cercetărilor și experimentelor făcute. Toate acestea se vor materializa în proiectul final, pe care cursanți! trebuie să-l realizeze în vederea susținerii examenului de absolvire. Vor trebui depuse eforturi ca această lucrare să contribuie, în mai mare măsură, la antrenarea cursanților într-o cercetare interdls- ciplinară, la o adîncire și perfecționare a cunoștințelor de specialitate.Avînd în vedere programul amplu, de largă deschidere conturat în Tezele din aprilie, program ce pornește de la necesitatea obiectivă a însușirii și aplicării creatoare a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, ca premisă esențială pentru dezvoltarea econo- mico-socială a României, învățămin- tul postuniversitar, prin perfecționările ce le va cunoaște, poate și trebuie să-și aducă o contribuție substanțial îmbunătățită Ia completarea și înnoirea continuă a cunoștințelor cadrelor de conducere și ale specialiștilor din toate sectoarele economiei naționale.

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCI
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

• Colectivul întreprinderii de exploatare și întreținere rețele și instalații energetice' și de distribuire a energiei electrice și termice Botoșani — ne infdrmează maistrul Mihai Nistor, președintele consiliului oamenilor muncii din această unitate — și-a intensificat eforturile în direcția recuperării și reutilizării conductorilor din aluminiu care, cu cîtva timp în urmă, erau trimiși la topit. De la începutul anului și pînă în prezent, unitatea a recuperat cu prilejul efectuării lucrărilor de sistematizare și reparații capitale ale rețelelor e- lectrice circa 55 tone de conductori de aluminiu. Aceștia au fost folosiți într-o mare proporție la lucrări de ridicare a nivelului de tensiune din diverse puncte ale județului. Pe lîngă aluminiu, colectivul întreprinderii este preocupat și de recuperarea altui material energointensiv — cuprul, care este refolosit la repararea transformatoarelor.în vederea introducerii în circuitul economic a întregii cantități de conductori de aluminiu recuperați și stimulării acestei activități, este de părere semnatarul scrisorii, ar trebui să se emită repartiții, prin întreprinderile județene de recuperare și valorificare a materiale

lor refolosibile, de către coordonatorul de balanță. Utilizarea conductorilor în producție numai pe baza acordului de principiu al M.A.G.F., așa cum se procedează în prezent, nu este stimulatoare, îndemnînd la recuperarea acestora numai pentru a fi trimiși la topit. Or. introducerea conductorilor recuperați în circuitul productiv s-a dovedit a fi mult mai eficientă.• Dragostea pentru muncă sădită în conștiința elevilor de la școala generală și liceul agroindustrial din comuna Gurahonț, județul Arad, unde se îmbină armonios orele de curs cu practica productivă, dă roade frumoase. în campania agricolă din această toamnă — ne scrie corespondentul voluntar Alexandru Heiiău —, elevii din comuna noastră au înscris în bilanțul muncii lor importante realizări : culesul a 57,8 tone mere la ferma I.A.S. Buteni, depănușatul a 160 tone porumb la cooperativele agricole de producție Gurahonț, Cil, Revetiș și Dieci, recoltarea a 4 tone de sorg la cooperativa a- gricolă Pleșcuța, aplicarea etichetelor la aproape 200 000 borcane cu diferite conserve la fabrica de profil din localitate ș.a. în același timp, nu pot fi trecute cu vederea nici lhcrările executate la ferma 

didactică a liceului agroindustrial, de unde s-au recoltat 13 tone porumb, 2 tone morcovi și unde s-au săpat peste 2 500 pomi fructiferi. Deci lucrări de nota zece. Harnicilor elevi le dorim noi succese în continuare !• La periferia centrului muncitoresc Sadu, județul Gorj, există un loc unde se depozitează gunoiul menajer adus din municipiul TîrgU Jiu. Mirosurile și fumul ce se degajă de aici constituie o permanentă sursă de poluare a atmosferei localității Sadu și a zonei turistice diri apropiere — ne scriu ing. Dan Rădăcină și alți trei semnatari. Deși conducerea unității de gospodărie comunală și locativă din îîrgu Jiu s-a angajat să nu mai mențină focul aprins la acest depozit și să-l găsească și un alt loc de amplasare, nu și-a respectat promisiunea. Poate de această dată sesizarea va avea ecoul cuvenit la forurile județene de resort.• Locuitorii comunei Lunca Tecii, județul Mureș — ne scrie corespondentul voluntar Viorel Vîn- gănzan, secretarul organizației de partid din satul Sîntu — sînt harnici și priceput! crescători de animale. în gospodăriile populației din comună există peste 1 600 de

Noi blocuri de locuințe in cartierul Nufărul din OradeaMoise Ovidiu Dan, corespondent voluntarbovine, aproape 7 000 de oî, peste 2 800 porci, mii de păsări, iepuri de casă, numeroase familii de albine. Din gospodăriile lor, sătenii din Lunca Tecii au livrat în acest an la fondul de stat 7 500 hectolitri de lapte, o mare cantitate de lînă și alte produse animaliere. Sub îndrumarea comitetului comunal de partid, a consiliului popular se desfășoară permanent o intensă activitate pentru sporirea efectivelor de animale în gospodăriile populației.• Despre preocupările și măsurile întreprinse la Asociația economică cu profil industrial Vitomi- rești, județul Olt, în domeniul economisirii energiei electrice — ne-a 

scris recent corespondentul voluntar Nicolae Barbu. Aici, ca de altfel în toate unitățile economice de pe raza comunei, au fost inițiate acțiuni pentru raționalizarea iluminatului în halele de producție, în spațiile de depozitare, pe căile de acces etc., menite să asigure încadrarea în cotele și repartițiile de energie stabilite. Astfel, în secția de prelucrare a produselor chimice și a produselor din agregate de balastieră Trepteni consumurile de energie au fost reduse cu 30 la sută, prin încălzirea halelor, cuptoarelor și locurilor de muncă cu combustibili solizi din materiale recuperate și folosirea la iluminat a lămpilor fluorescente de putere mică.

• Receptivitate. Propunerea făcută de cititorul Nicolae Mureșan privind amenajarea unei zone de agrement în perimetrul Salinei Ocna Dej a fost analizată cu toată solicitudinea de către Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Cluj. în răspunsul trimis redacției se arată, între altele : „Consiliul popular municipal Dej a început lucrările de amenajare a unui spațiu de agrement, cu toate dotările necesare, pe Dealul Cabdic, care va putea fi utilizat de cetățeni începînd cu vara anului 1989“.• Scrisoarea adresată redacției de cititorul loan Sfercoci din comuna Boldur, ne-a răspuns Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Timiș, referitoare la starea necorespunzătoare a drumului comunal nr. 140 pe porțiunea dintre localitățile Ohaba șl Racovița, s-a dovedit a fi întemeiată. în consecință, s-a stabilit să se transporte circa 500 tone piatră spartă și să fie mobilizați cetățenii la împrăștierea acesteia și la executarea lucrărilor de întreținere a drumului respectiv, prin grija consiliului popular al comunei Racovița. De Asemenea, a fost procurat nisipul necesar și s-a acordat, a- sistență tehnică de specialitate de către Secția de drumuri Buziaș’• Unde-I lege, nu-i tocmeală 1 Conducerea Școlii generale din comuna Florești — Stoenești, județul 

Giurgiu, a înțeles în sfîrșit că normele legale sint obligatorii pentru fiecare și a restituit carnetul de muncă Dumitrei Denis, fostă încadrată la această unitate, pe care1-1  reținuse în mod abuziv la încetarea raporturilor ,de muncă. în răspunsul Consiliului județean al sindicatelor Giurgiu, primit la redacție în urma sesizării celei in cauză, se menționează că s-a reținut carnetul de muncă întrucît D. Denis avea de achitat un debit către școală. Măsura era incorectă deoarece pentru recuperarea datoriei exista o altă cale legală de urmat — cum de altfel s-a și procedat în urma intervenției organului sindical — și nicidecum reținerea carnetului de muncă.• Gospodărească. Analizînd sesizarea cititorului Vlad Tudor din București, strada Lucaci nr. 43, Comitetul de partid al sectorului 3 a constatat că aceasta corespunde realității. Administrația domeniului public a sectorului a luat imediat măsuri de salubrizare a zonei de la intersecția străzii Lucaci cu intrarea Lucaci, la care se referea autorul scrisorii. De asemenea, o dată cu începerea plantărilor, locul de joacă pentru copii va fi împrejmuit cu gard viu.
Rubrică realizată de
Gheorqhe PARVAN
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PUTERNICĂ MOBILIZARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA OBIECTIVELOR ECONOMICE
ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

— forumuri ale democrației muncitorești-revoluționare
CALITATEA

- hotărîtoare în promovarea exportului
Prin întreaga ei desfășurare, adu- condiții narea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la întreprinderea minieră din Bălan s-a constituit într-o analiză profundă, în spirit muncitoresc a resurselor de care dispune acest colectiv pentru sporirea continuă a producției de cupru. Ne începem relatarea cu această a- preciere de sinteză așa cum s-a impus ea în finalul dezbaterilor, dovedind mineri există pentru _ _au survenit mai ales în luna octombrie.Nu am spus întîmplător „în finalul dezbaterilor",, drept pentru care vom căuta ca, in 'continuare, intr-o succintă radiografie a adunării generale, Să aducem argumentele de rigoare.Darea de seamă prezentată în fața adunării generale preciza că producția fizică pe trei trimestre din acest an a fost realizată în proporție de 105,2 la sută la minereu cuprifer extras și prelucrat, 101,7 la 'cupru în concentrate, iar la tivitatea muncii s-a obținut șire de aproape 3 900 lei pe nă, la cheltuieli totale s-a trat o economie față de plan de 28,5 lei, iar la cele materiale de 38,5 lei la 1 000 lei producție-marfă, timp în care beneficiul realizat peste plan a fost de peste 4 milioane lei. Ilus- trînd succesele, darea de seamă n-a ocolit nici unele lipsuri și neajunsuri manifestate în activitatea de •ansamblu a întreprinderii, respectiv în întreținerea și exploatarea corespunzătoare a utilajelor, încadrarea în consumurile planificate, folosirea integrală de către fiecare formație de lucru, de fiecare miner a timpului afectat producției ș.a.Și totuși, prin modul în care a fost concepută, reducînd întrucîtva caracterul, analitic la o inventariere a neajunsurilor, neimplicînd nominal nici pe șefi de formație și nici pe membrii consiliului oamenilor muncii, darea de seamă a pierdut din efectul stimulativ, de incitare la analiză responsabilă pe care trebuia să-l aibă asupra tuturor participan- ților la adunare. Pentru că în timpul dezbaterilor s-a făcut sesizabil un anume hiatus intre problematica majoră a unității, cu care se confruntă în prezent colectivul de muncă, și referirile cîtorva — nu mulți — dintre cei ce au luat cuvintul, la unele aspecte laterale producției, importante și ele, dar care își au un alt cadru, bine definit, pentru a fi analizate și rezolvate. Desigur, nu vrem nici pe departe a lăsa să se înțeleagă că în timpul adunării generale s-au făcut simțite două puncte de vedere în tratarea problemelor, că s-a căutat escamotarea cu bună știință a unor lipsuri. Numai că dacă darea de seamă n-a știut să pună punctul pe „i“, unii au crezut că e bine ca și ei să mai dea o dată cu buretele peste deficiențe ce-i privesc direct.Prin cuvintul marii majorități a celor care au participat la dezbateri s-a dovedit că forța colectivului, a organizației de partid rezidă în principialitate, în recunoaștere deschisă a lipsurilor și de aici în asumarea conștientă a răspunderii. Am arătat că sarcinile de plan au fost îndeplinite exemplar, că toți indicatorii sînt îndepliniți în

că în rîndurile miilor de de la poalele Hășmașului coeziunea și forța necesare a învinge unele greutăți ce

de eficiență sporită. Și atunci ? Problema care-i frămîntă pe mineri se referă la îndeplinirea angajamentului asumat, respectiv de a da pînă la sfîrșitul anului 100 tone metal peste plan. Care angajament putea să fie îndeplinit chiar înainte de ’ termen, întrucît la sfîrșitul lui septembrie cantitatea de metal dată peste plan era de 91 tone. Or, iată că la începutul lunii noiembrie, din cele 91 tone au mai rămas doar 70, 
La întreprinderea minieră Bălan

suță la produc- o depă- persoa- înregis- datorită nerealizării conținutului în minereu planificat în luna octombrie.Să desprindem explicația din opiniile exprimate în cadrul dezbateri- , lor. „Am muncit mult și cu succes în acest an pentru modernizarea abatajelor, pentru aducerea în front a unor utilaje de mare productivitate. De ce credem oare că prin a- ceasta am făcut totul și că de acum încolo trebuie doar să mînuim utilajele și vom da și minereu și metal ? Iată că nu e așa ! Se scoate prea mult steril din subteran în detrimentul minereului. Greșeala e în front, pentru că se pușcă și se scoa

5. Aspect de Io Combinatul de industrializare a lemnului din FocșaniFoto : M. Alexe — Agerpres

te orice, dar vina e a noastră, a șefilor de formații, a maiștrilor, a conducerii minelor și a întreprinderii, pentru că nu urmărim respectarea tehnologiilor de lucru" — spunea, printre alții, ing. Racz Attila, directorul întreprinderii. Maistrul miner Constantin Ciudin aprecia, la rîndul său : „Neluarea din timp a unor măsuri se răzbună. Am înregistrat multe defecțiuni la mașinile de perforat. Remedierea lor s-a făcut

icu eforturi suplimentare pe care le puteam canaliza în direcția realizării conținutului de minereu". „Ne angajăm la o producție medie lunară mult mai ridicată numai prin creșterea productivității muncii. Pînă la sfîrșitul anului, eu cu brigada mea vom da 12 tone metal peste plan" — a spus minerul-șef de brigadă Aurel Oatu. De altfel, spiritul maximei răspunderi ce definește întreg colectivul de mineri a răzbătut și din cuvintele celor cărora în baza rezultatelor li se cuvin bune aprecieri. Astfel, minerul Constantin Stereș, a cărui brigadă deține locul I pe întreprindere în întrecerea socialistă. 

spunea că „chiar dacă noi ne-am îndeplinit și depășit toate sarcinile, n-am făcut totul pentru a determina realizarea acestora și la nivel de sector".Dar atitudinea critică și autocritică a participanților la adunare a- cuprins un evantai mult mai larg din problematica întreprinderii pe fundalul aceluiași interes general de a scoate la suprafață mai mult minereu bogat în conținut. La aceasta au subscris mineri, șefi de brigadă, sectoare și mină precum loan Pa- nianopol, Vasile Gherasim, Alfred Breban, Duka loan, Mezei Ștefan, făcînd, totodată, propuneri privind asigurarea corespunzătoare a materialelor și pieselor de schimb, ridicarea în continuare a pregătirii profesionale a personalului de la preparare, educarea tinerilor mineri în spiritul disciplinei muncii, implicarea tinerilor specialiști, mai > ales a stagiarilor, în rezolvarea problemelor de producție, întărirea ordinii și disciplinei, îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și viață ale minerilor.Iată, așadar, cîteva din argumentele care vin să demonstreze că adunării generale a minerilor din Bălan i-au fost caracteristice și analiza profundă, și spiritul de exigență comunistă promovate în lumina Tezelor din aprilie, a indicațiilor și chemărilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a da țării Cît mai mult minereu. Ceea ce ar mai trebui spus e că, în zilele care au trecut de la* începutul acestei luni, se constată la nivel de întreprindere o vizibilă tendință de realizare a conținutului în minereu la nivelul planificat. O exprimare faptică a angajamentelor.
Nicolae SANDRUcorespondentul „Scinteii

Numeroase sînt argumentele care dovedesc preocuparea constantă, stăruitoare a colectivului de la întreprinderea de confecții din Curtea de Argeș pentru ridicarea nivelului calitativ al producției și, prin a- ceasta, pentru promovarea pe scară tot mai largă a exportului. Dovada cea mai concludentă o constituie rezultatele obținute în cele zece luni din acest an. Practic, în această perioadă, toate contractele încheiate cu partenerii de peste hotare au fost onorate la timp și la un nivel calitativ superior. De fapt, începînd cu luna august, ca urmare a numărului mare de comenzi pe care le-a primit, întreprinderea a livrat la export cantități suplimentare de produse, printre parteneri numărîn- du-se firme deosebit de exigente din Statele Unite ale Americii, Uniunea Sovietică, Canada, Italia ș.a.— Sporirea producției de export, ne-a precizat inginerul Viorel Hel- bert, directorul întreprinderii, se datorează înaltei răspunderi în muncă, bunei pregătiri profesionale a întregului colectiv, care își face exemplar datoria. Activitatea este astfel organizată încît să se asigure adaptabilitatea rapidă a producției la cerințele și tendințele manifestate pe piața externă. Ca dovadă, în prezent, circa 90 la sută din produse sînt noi, iar procesele de fabricație sînt complet modernizate. Apreciind înalta calitate a produselor pe care le realizăm, centrala de specialitate a dispus în ultima vreme repartizarea cu prioritate întreprinderii noastre a multor comenzi sosite de la partenerii de peste hotare.
In investiții - mai repede, mai bine, mai ieftin I

(Urmare din pag. I)

chestiuni, timpul și în multe ca- ajuns să ocupe un tot loc marginal, transfor- sjmple liste de evidentă fără valoare practică.

teia. Ceea ce presupune reconsiderarea locului și importantei pe care le au graficele-cadru de organizarea și conducerea de investiții.Insistăm asupra acestei deoarece cu zuri, ele au mai evident mindu-se în a utilajelor.un fel de anexă la celelalte documentații de proiectare sosite pe șantiere. Poziție aflată într-o netă contradicție cu însăși rațiunea lor de a fi,, și anume aceea de proiect al mecanismului prin care se asigură comandarea, producerea și livrarea echipamentelor pe ce, graficele-cadru buie să reprezinte strumente concrete tivitatea de investirii. Ele trebuie să prevadă riguros modul «de asigurare și ritmul de livrare ale fiecărui utilaj, cu alte cuvinte să contureze, pînă în detaliu, cadrul în care se

utilaje în activității

șantiere. Iată de de utilaje trecu adevărat înde lucru în ac-

Grijă deosebită pentru calitate se manifestă și în activitatea de control, în analiza documentației tehnice, în lansarea confecțiilor în lucru, astfel încît să se înlăture de la bun început riscul oricărei greșeli pe fluxul tehnologic. în plus, s-a trecut de la control Ia autocontrol pentru fiecare operație în parte și la fiecare Ioc de muncă, creîndu-se fișe de control după care se apreciază
La întreprinderea 

de confecții 
din Curtea de Argeș

în mod obiectiv activitatea fiecărui muncitor, ceea ce este de natură să stimuleze competiția pentru o cît mai înaltă calitate a mărfurilor. La toate acestea se adaugă preocuparea pentru continua ridicare a nivelului de pregătire profesională a celor 3 000 muncitoare și cadre de specialitate din unitate. După cum ne-a precizat Gheorghe Frujinoiu, șeful compartimentului învățămînt și organizare a muncii, de fapt toți oamenii muncii din întreprindere sînt cuprinși în diferite forme de perfecționare a ' pregătirii profesionale, cursurile fiind structurate astfel : de adaptare la noile utilaje și perfecționări tehnologice ; de completarea cunoștințelor, pentru cei care întîm- pină unele dificultăți în îndeplinirea 

desfășoară relațiile de colaborare cu furnizorii. Colaborare ai cărei termeni trebuie de la început stabiliți, cu precizie maximă. Așadar, din a- ceste grafice nu pot lipsi termenele de lansare a comenzilor, duratele de execuție și termenele de livrare a echipamentelor tehnologice, strins corelate cu ciclurile de montaj. Numai în măsura în care graficele- cadru de utilaje sînt sincronizate perfect cu graficele de eșalonare a execuției obiectivelor de investiții, ele își pot pune în valoare utilitatea și eficienta.Extrem de importante sînt în acest sens și precizările vizînd natura utilajelor. Unele sînt neomologate și netipizate, altele au o durată de fabricație, mai lungă, există în sfîrșit o importantă categorie de mașini și instalații care ridică probleme deosebite de montaj. Departe de a constitui simple amănunte, toate aceste informații sînt strict necesare, absolut indispensabile unei planificări riguroase a lucrărilor. Toate aceste lucruri trebuie cunoscute de la bun 

normelor de producție ; de reciclare profesională, care numeric dețin ponderea. Acestora li se alătură cursurile de policalificare, de asigurare a rezervei de cadre pentru ajutorii de maiștri și maiștri, de integrare în producție a noilor angajați. Există de asemenea o formă de instruire a cadrelor cu studii superioare.Directorul unității ne-a vorbit și despre modul în care se materializează programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției, subsumat obiectivului principal urmărit : creșterea continuă a calității producției. Din cele 19 măsuri prevăzute pentru acest an, 18 sînt de acum aplicate. A fost, de exemplu, robotizat procesul de ambalare a confecțiilor și mecanizat transportul suspendat al acestora. îmbunătățiri, tehnologice de substanță s-au adus și mașinilor de cusut, cărora le-a crescut mult randamentul.In fine, după cum ne-a spus Ioana Chițu, secretara comitetului de partid pe întreprindere, un rol esențial în mobilizarea eforturilor creatoare ale muncitoarelor și specialiștilor în vederea realizării exemplare a producției, pentru export îl are și munca politico-educativă. Propaganda vizuală susține permanent preocuparea colectivului pentru realizarea producției de export la un înalt nivel calitativ. Iar rezultatele, după cum am văzut, sînt dintre cele mai bune.
Gheorghe CÎRSTEAcorespondentul „Scinteii"

început pentru simplul fapt că procesul de realizare a unei investiții, desfășurat pe principii economice, se caracterizează printr-o strînsă in- tercondiționare a diferitelor sale faze șl activități. Intr-adevăr, de ritmul de execuție a lucrărilor de construcții depinde începerea montajului tehnologic, care condiționează Ia rîndul lui punerea în funcțiune a oricărei noi capacități de producție. Organizarea și desfășurarea lucrărilor de investiții, asigurarea utilajelor tehnologice trebuie să se facă prin urmare, în fiecare caz în parte, cu realism și rigoare științifică, după o documentată investigație asupra posibilităților concrete de care dispun toate unitățile care colaborează la realizarea noilor capacități de producție.Toate aceste exigente impun, desigur. un mare volum de muncă de concepție, un susținut efort organizatoric. Trebuie înțeles însă că altfel nu se poate obține creșterea eficienței economice a investițiilor —• obiectiv major, subliniat cu claritate de conducerea partidului.
TEHNOLOGIILE AGRICOLE AVANSATE - TEMEINIC CUNOSCUTE, FERM APLICATE!

De ce se producEste un fapt recunoscut că legumicultura noastră a făcut în ultimii ani un important salt cantitativ și calitativ pe calea dezvoltării sale intensive. Cu toate importantele creșteri ale nivelului producției de legume, se semnalează insă la unele sortimente atit un randament scăzut la hectar, cit mai ales un nivel calitativ necorespunzător. Este între altele cazul unor rădăcinoase, ca și al altor legume. Pornind tocmai de Ia această situație, ne propunem ca, intr-un șir de anchete, să prezentăm, pe baza analizei faptelor, a opiniilor specialiștilor și lucrătorilor din legumicultura, cauzele și măsurile ce se impun pentru a aduce îmbunătățiri substanțiale in acest sector. Publicăm astăzi unele constatări și considerente privind cauzele care au dus la nerealizarea producțiilor prevăzute la unele sortimente de rădăcinoase.La Asociația economică pentru cultura legumelor Brînceni, județul Teleorman, ni se aduce la cunoștință o întîmplare incredibilă. Asociația are în Capitală un centru de vînza- re a legumelor, unde a valorificat în acest an produse în valoare de 3 000 000 lei. Nu de mult, la acest centru a fost trimisă spre vînzare și o cantitate de morcovi, legumă solicitată mult de gospodine. Cu toate acestea, marfa nu a putut fi vîndută și, ca atare, a fost readusă în magazia de la Zimnicea a asociației. „Pesemne că morcovii nu au căutare pe piața Capitalei" — afirmă directorul asociației, Romulus Milovan. Expri- mîndu-ne mirarea știind că, în general, rădăcinoasele sînt foarte solicitate, l-am rugat pe directorul asociației să ne arate morcovii cu pricina. Ne-a adus cîțlva, din cei care făcuseră drumul dus-întors Zimnicea— București. Morcovi subțiri, alungiți, de culoare portocalie închis, veștezi, iar din loc în loc au mici rădăcini ca niște mustăți. Adică așa cum nu ar trebui să arate. întrebînd ce soi este, ni se spune că „De Nantes". Incredibil, deoarece, comparînd cu însușirile soiului descris în cartea „Soiuri de legume" editată de Ministerul Agriculturii, din care reproducem o planșe, morcovul oferit de directorul asociației nu seamănă deloc. Nu seamănă deoarece soiul „De Nantes" are cu totul alte însușiri : , rădăcina îngroșată este dreaptă, cilindrică, cu virful rotunjit caracteristic, culoarea este cărămizie, uniformă pe toată lungimea. Cît privește însușirile lui culinare, precizarea că rădăcina este foarte fragedă, suculentă, cu textură fină, dulce și aromată și, ca atare, „este unul din soiurile foarte apreciate de consumatori". Provenind din sămînța aceluiași soi, tot așa ar trebui să arate morcovii care au fost produși în fermele asociației de la Brînceni, dar care nu au putut fi valorificați.Cazul descris mal sus să fie oare Izolat 7 Spre a ne convinge cercetăm ■ ce morcovi au fost depozitați pentru iarnă în celulele silozului de la Alexandria al întreprinderii de legume și fructe Teleorman. Aceiași morcovi, piperniciți și alungiți ca niște scobitori, diformi de parcă

natura și-ar fi bătut joc de ei, creînd forme dizgrațioase. Produsul care a fost însilozat la Alexandria provine din același soi cultivat pe terenurile asociației de la Brînceni.Intîmplarea pe care am relatat-o poate fi completată cu atîtea și atîtea constatări ale cumpărătorilor, făcute in magazinele de specialitate, referitoare la rădăcinoase : morcovii sînt întocmai ca cei de la Teleorman, pătrunjelul este o marfă rară, iar la țelină — exceptind județele Brașov

„legumeeste total necorespunzătoare. Cîteva cifre ce ne-au fost furnizate de trustul horticol sînt deosebit de edificatoare. în acest an, în județ s-au cultivat 205 hectare cu morcovi, din care 130 hectare în cooperativele agricole. Pe suprafața respectivă trebuiau să se realizeze 3 890 tone morcovi, dar s-au obținut numai 1 695 tone. Cu pătrunjel s-au cultivat 76 hectare, cu o producție planificată de 1 080 tone ; s-au realizat doar 343 tone. Cît privește țelină cultivată, pe 81 hectare urma să se obțină 1 815 tone ; s-au realizat doar 281 tone. Am dat aceste cifre ce ne-au fost oferite de trustul horticol, dar care nu știm în ce măsură sînt reale deoarece la data documentării noastre (11—12 noiembrie) mai erau de strîns sute de tone de rădăcinoase pe care înghețul și zăpada le-au prins în cîmp. Județul Teleorman, aflat în zona de aprovizionare a Capitalei, trebuia să livreze conform planului o cantitate apreciabilă de

-rebutss?

Astăzi, în obiectivul anchetelor „Scinteii" — producția 
de rădăcinoase, pornind de la unele stări de lucruri 

din unități cultivatoare ale județului Teleorman

și Hunedoara, unde unitățile agricole au o bună experiență în cultivarea acestor rădăcinoase — în loc de rădăcini mari, globuloase, care să cîn- tărească fiecare 300—400 grame, se pun în vînzare niște rădăcini încîl- cite din care gospodinele nu au ce alege.De ce atîta tevatură pentru un morcov strîmb și alungit, pentru o țelină care nu vrea să se umfle așa cum îi e soiul ? Pentru că este vorba de legume cu pondere ce nu poate fi neglijată în alimentația oamenilor și, ca atare, ele trebuie asigurate în cantități îndestulătoare și de bună calitate. Pentru că numeroasele abateri de la tehnologia de cultivare a acestora se întilnesc și la alte legume, pentru că in prea multe unități sint încălcate normele agrotehnice obligatorii, iar organele de specialitate tratează cu condamnabilă indulgență asemenea manifestări. Așa cum se va demonstra și in acest articol, și in cele ce vor urma, cauza principală a unor producții necorespunzătoare cantitativ și calitativ se află in ignorarea normelor elementare de cultivare a unor legume atit de către specialiștii din producție, cit și de către forurile tehnice de specialitate.In județul Teleorman, producția de legume la capitolul „rădăcinoase"

rădăcinoase, cantitate care s-a redus la 800 tone ca apoi, din lipsă de producție, să se renunțe și la aceasta. Ca atare, aprovizionarea Capitalei cu rădăcinoase se va face din alte județe. Dar și în aceste cantități, așa cum se pot convinge cumpărătorii care intră în magazinele I.L.F., predomină morcovi asemănători cu cei pe care i-am văzut la asociația de la Brînceni și în silozul de la Alexandria. („Tocmai de aceea nu cumpăr morcovi de la I.L.F. — afirma dactilografa care îmi scrie la mașină articolul. Dau un leu mai mult și-l iau de la piață de la țărani").Vom încerca In rîndurile care urmează șă subliniem principalele verigi ale tehnologiei rădăcinoaselor care au fost neglijate sau chiar încălcate și care au dus la producții necorespunzătoare din punct de vedere cantitativ șl calitativ, fără a avea pretenția să elucidăm toate aspectele legate de greșelile săvîrșite în cultivarea acestor specii. Rămîne ca specialiștii din cercetare și din producție, toți cei care le cultivă să facă o analiză amănunțită, să elucideze fiecare amănunt. Ne vom referi doar la concluziile desprinse din discuțiile pe care le-am avut cu specialiști din unitățile agricole

cultivatoare de legume și de la trustul horticol al județului.Unde, pe ce terenuri s-au ■ cultivat și unde se cultivă rădăcinoasele în județul Teleorman ? Pentru a da răspuns la această întrebare este necesar să subliniem cerința cuprinsă în tehnologii ca morcovii și celelalte rădăcinoase să fie amplasați pe terenuri plane, ușoare sau medii, permeabile, irigabile. Or, în majoritatea unităților agricole din județ rădăcinoasele s-au cultivat pe terenuri grele. Cele 15 hectare cu morcovi cultivate în fermele de la StorobȘ- neasa ale asociației legumicole Brînceni au fost amplasate pe cel mai fertil cernoziom. Și în alte unități agricole din județ morcovii, pătrunjelul și țelină au fost amplasate, în principal, pe cernoziom sau pe terenuri podzolice, grele. Or, pe asemenea soluri, morcovul produce rădăcini de calitate inferioară, ramificate, deformate, sărace în zahăr, de culoare spălăcită. Este una din cauzele care explică formele ciudate ale morcovilor aflați atît în magazia asociației de la Brînceni, cît și în silozul I.L.F. Alexandria. Explicația dată de Traian Dobrișan, inginerul-șef al Trustului horticol Teleorman, că pe cele mai potrivite terenuri din jumătatea de sud a județului au fost repartizate plantele termofile — tomate, ardei, vinete — este de-a dreptul puerilă. Nu se poate admite ca intr-un județ cu o mare suprafață de teren arabil să nu se găsească 400 hectare potrivite culturilor rădăcinoase. Faptele arată că amplasarea s-a făcut la voia întîmplării, repartizîndu-se, în mod birocratic, cîte 10 hectare de morcovi și cite 5 hectare cu țelină sau pătrunjel unor unități agricole care, așa cum s-a văzut, nu au terenuri corespunzătoare pentru aceste culturi. Nu se poate admite ca specialiști în acest domeniu să încalce asemenea cerințe de bază cuprinse în tehnologia acestor culturi. Iar așa cum s-a văzut, amplasarea necorespunzătoare a culturilor respective a dus la producții necorespunzătoare atît sub raport cantitativ, cît și calitativ, problemă care trebuie rezolvată corespunzător tocmai în aceste zile, cînd se face amplasarea culturilor pentru recolta anului viitor.O atenție aparte trebuie acordată folosirii celor mai potrivite soiuri. Potrivit precizărilor Ministerului Agriculturii, se cultivă cinci soiuri de morcovi și cîte două de pătrunjel, păstîrnac și țelină. Ce s-a cultivat în județul Teleorman ? Un singur soi de morcov — „De Nantes", soi semitimpuriu cu un potențial de producție de 35—40 tone la hectar și nici un soi semitardiv sau tardiv. Or, alegerea unei game mai largi de

Așa ar trebui să arate o cultură de morcovi. Irigarea pe brazde asigură o recoltă mare și de bună calitate
soiuri permite o eșalonare mai bună a recoltării, o diversificare a producției, ceea ce este de natură să asigure satisfacerea exigențelor consumatorilor și a industriei alimentare, o mai bună păstrare în timpul iernii. De ce această situație ? „Așa a fost repartiția de sămință", primim răspunsul. Dar problema care interesează în mod deosebit este dacă soiul cultivat corespunde însușirilor sale biologice. Or, așa cum s-a văzut, morcovii rezultați nu au nici pe departe caracteristicile soiului respectiv. în ce proporție deformările rădăcinilor de morcovi au fost determinate de greșelile făcute la-amplasarea culturii, cît din cauza lipsei umidității din sol ca urmare a neefectuării irigațiilor și cît datorită degradării seminței ca rezultat al încrucișărilor cu alte soiuri sau nerespectării tehnologiei de producere a acestora ? Sînt întrebări la care se așteaptă răspunsuri competente atît din partea Institutului de cercetări pentru legumicultură Vidra, județul Giurgiu, cît și din partea întreprinderii pentru valorificare, condiționare și ambalare a semințelor de legume.In tehnologia culturii rădăcinoaselor se arată că, prin specificul lor, aceste plante au nevoie de o aprovizionare bună a solului cu apă, care

Soiul de morcov „De Nantes" așa cum ar trebui să tie...
să fie distribuită uniform. La morcovul cultivat în ogor propriu se recomandă șase udări, Ia pătrunjel — 7—8 udări, la țelină — 9—10 udări, ceea ce determină ca rădăcinile acestor legume să crească fără întrerupere. Cîte udări au fost date acestor culturi în unitățile agricole din județul Teleorman ? După cum ni s-a spus la trustul horticol — doar 1—2, iar în unele cazuri irigarea s-a întrerupt. De ce această situație ? în jumătatea de sud a județului Teleorman, sistemele locale de irigații, care asigurau apa necesară grădinilor din surse apropiate, au dispărut, fiind incluse în sistemele mari. Mai grav este faptul că s-a renunțat aproape în totalitate la irigarea pe brazdă, metodă care în cazul rădăcinoase

...și așa cum a crescut pe terenurile asociației economice de stat și cooperatiste Brinceni-Teleorman— și nu numai aici I
lor asigură producții mari și de calitate. Dar în momentul cînd culturile de cîmp nu mai au nevoie de apă, sistemele mari de irigații încetează să funcționeze și, ca atare, legumele rămîn fără apă. Or, în asemenea situații, rădăcina morcovului se alungește în căutarea umidității, iar țelină nu formează acea rădăcină globuloasă, ci face rădăcini subțiri, rezultînd ceea ce se vede adesea în magazinele I.L.F. Iată de ce irigarea rădăcinoaselor este obligatorie, respectîndu-se numărul stabilit de udări și dozele prevăzute de apă — condiție de cea mal mare însemnătate pentru a se asigura o creștere uniformă a rădăcinilor și acumularea în cadrul lor a materiilor hrănitoare în cantitățile specifice fiecărei specii și soi cultivat.în rîndurile de mai sus ne-am referit la rezultatele obținute de asociația economică de stat și cooperatistă de ia Brînceni. Dar, cu unele excepții, cele constatate aici au un caracter mult mai larg deoarece la morcovi și alte rădăcinoase, precum și la alte sortimente de legume, nivelul cantitativ și calitativ necorespunzător al producției se întilnește și în alte unități agricole cultivatoare. Este, fără îndoială, urmarea neglijării acelor verigi prevăzute în tehnologii, expresia slăbirii grijii pentru cultivarea acestor legume fie că se referă la amplasare, semințe sau irigații. Or, este de neîngăduit ca pe piață să apară asemenea produse, cînd există toate condițiile să fie obținute producții mari și de bună calitate, la nivelul exigențelor consumatorilor.

Ioan HERTEG 
Stan ȘTEFAN
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70 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

pentru progres, pentru dezvoltarea socialistă a patriei
(Urmare din pag. I)popor, vicisitudinile istoriei și geografiei au Împiedicat însă pe alți români de mare înzestrare intelectuală să poată depăși condiția de precursori. Intr-un asemenea context se plasează, de pildă, prima deiolare a unui aparat mai greu decit aerul cu mijloace proprii de bord, prima izolare a hormonului pancreatic și altele. Asemenea împrejurări dovedesc încă o dată că, dacă o țară poate într-a- devăr dialoga cu lumea prin cei mai' dăruiți reprezentanți ai ei, este pe de altă parte nevoie ca întreaga națiune să-și afirme plenar capacitățile creatoare, pentru ca știința și tehnica să poată participa activ la dezvoltarea gîndirii universale, a cunoașterii umane in general. în direcția unei asemenea afirmări plenare a virtuților creatoare ale națiunii române a acționat și acționează consecvent Partidul Comunist Român, îndeosebi în cele peste două decenii ce au trecut de la cel de-al IX-lea Congres, cane a marcat un adevărat moment de cotitură în întreaga operă de edificare a noii orinduiri în patria noastră.Datorăm secretarului general al partidului nostru, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o concepție clară, profund novatoare. o gîndire vizionară, revoluționară privind locul și rolul esențial pe care știința și tehnologia trebuie să le ocupe în strategia generală de dezvoltare multilaterală a României. In prezent, știința românească. împreună cu învătămîntul și producția alcătuiesc o triadă unitară și trainică, în care fiecare domeniu există și se dezvoltă în indestructibilă conexiune cu celelalte. Mai mult — și deosebit de important — această triadă se plasează în însuși centrul unei civilizații materiale si spirituale armonios proiectate, în care toate activitățile economico-sociale. artele, cultura în ansamblu se articulează firesc, comunică permanent între ele și cu lumea înconjurătoare, răspunzînd tot mai adecvat nevoilor societății. înălțarea acestui e- dificiu. al cărui ■ arhitect de geniu este conducătorul iubit al partidului și statului nostru, constituie unul din roadele strălucite ale „Epocii Nicolae Ceaușescu", inaugurată în Istoria țării de Congresul al IX-lea. Politica partidului în domeniul științei. învățămîntuluil și culturii. înfăptuită sub nemijlocita îndrumare a tovarășei Elena Ceaușescu. asigură o continuă modernizare si perfecționare a întregii activități economico-sociale, pe baza celor mai noi realizări ale cunoașterii științifice și tehnice modeme, aducînd, in aoelași timp, o contribuție proprie, originală la îmbogățirea tezaurului științific universal, la progresul contemporan in general.în aceste zile de vibrantă evocare a istoriei, a constituirii statului național unitar român, ne reamintim cu cea mai adîncă mîndrie patriotică faptul că la jumătatea deceniului al șaptelea Directivele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român angajau națiunea intr-un program fără precedent de dezvoltare economică și socială, cu ritmuri depășind 10 ța sută anual, bazat in principal pe eiartul propriu. Aceasta a determinat o mutație radicală in statutul științei, care a cunoscut acum experiența inedită a

unor bomenzi sociale programatice, limpede formulate si profund stimulatoare.In concordanță cu noile programe de dezvoltare a tării s-a trecut la reorganizarea unităților de cercetare științifică și inginerie tehnologică, înfăptuindu-se principiul călăuzitor pe care secretarul general al partidului l-a așezat la temelia progresului științei și tehnologiei în tara noastră — integrarea cercetării științifice cu învătămîntul și producția.Noua condiție socială, rolul, drepturile și Îndatoririle celor ce muncesc în acest domeniu au fost rede- finite printr-un Statut al personalului de cercetare științifică și tehnologică. O lege specială a reglementat. cu sporită rigoare, activitatea in domeniul invențiilor și inovațiilor. promovind norme exigente si stimulative pentru afirmarea creației originale: Importanța, valoarea economică și socială a muncii pe tărîmul cercetării științifice au primit o nouă recunoaștere prin instituirea mecanismului economic bazat pe contracte. Ce angajează ferm, cu seriozitate și răspundere, pe cercetători față de beneficiarii direcți sau potențiali.In anul 1965, ca urmare a hotări- rilor Congresului al IX-lea al P.C.R.. a luat ființă Consiliul Național al Cercetării Științifice, devenit. în 1971, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, iar în 1985. Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie. Primul Congres al Științei și ‘ \area, în noiembrie 1985. a Consiliului Național al Științei și Invăță- mintului — ca secțiune a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României — incredințînd inalta funcție de președinte al acestui important organ de partfd șl de stat tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, ca o recunoaștere și prețuire unanimă a ralului de cea mai mare însemnătate îndeplinit de eminentul savant și specialist de renume mondial în domeniul chimiei macromoleculare, a polimerilor și elastomerilor. în elaborarea și transpunerea în viată a întregii politici a partidului și statului nostru.Reorganizată în anul 1948. Academia Republicii Socialiste România a dobîndit caracterul unui organism de lucru și de consacrare a celor mai de seamă reprezentanți ai științelor, literelor și artelor. In semn de solemnă recunoaștere și prețuire a meritelor sale delosebite pe tărîmul științelor sociale și politice, pentru întreaga contribuție adusă la dezvoltarea și făurirea noului statut social al științei și culturii din România, Academia a ales ca membru titular și președinte de onoare pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist ședințele Republicii România.„Programul-directivă științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic în perioada 1981—1990 și direcțiile priheipale pînă in anul 2000", aprobat de Congresul al XII-lea al partidului. cuprinzînd prioritățile si perspectivele științei și tehnologiei românești în acest final de secol, a fost amplu dezvoltat de cel de-al

fie. Primul __nvătămîntului a hotărit cre-

Român. pre-Socialistede cercetare

XIII-lea Congres și de cea de-a V-a Conferință Națională ale Partidului Comunist Român. Orientate spre înfăptuirea unei noi calități, priintr-o strategie de dezvoltare intensivă a economiei, știința și tehnologia sînt chemate astăzi să contribuie decisiv la promovarea României în rîndul țărilor cu o dezvoltare economică medie. Prin programele adoptate se stabilesc o serie de direcții de acțiune implicînd toate domeniile științei și tehnicii, între care se înscriu dezvoltarea susținută a bazei de materii prime și materiale prin identificarea de noi resurse și. în special, prin atragerea în circuitul economic a unor minereuri cu conținuturi utile scăzute. ca și prin reciclarea pe scară largă a materialelor refolosibile ; e- laborarea de tehnologii pentru gospodărirea mai rațională a energiei Si punerea în valoare a unor surse de energie noi și regenerabile ; înnoirea .produselor printr-o cuprinzătoare activitate de creație și repro- iectare a acestora, ca si a tehnologiilor, pe baza criteriilor maximei eficiente ; introducerea și extinderea sistemelor și mijloacelor de automatizare a proceselor de producție ; modernizarea acestora prin informatizare. cibernetizare și robotizare ; înfăptuirea noii revoluții a- grare, exprimată în creșterea substanțială a producției și productivității în toate sectoarele agriculturii și zootehniei, cu deosebire printr-o importantă participare a noilor metode ale biologiei și geneticii ; dezvoltarea și aplicarea unor sisteme de tehnologii menite să îmbunătățească în continuare/nivelul de trai al oamenilor muncii, starea de sănătate a populației, calitatea mediului înconjurător și a vieții ; activizarea puternică a cercetărilor fundamentale în matematică. fizică, chimie, biologie, în sectoarele pluridisciplinare. adîncirea cunoașterii micro și macro-cosmosulul. precum și a universului vieții, în scopul a- sigurării unei capacități permanente de reoepție și asimilare a progresului tehnico-științific mondial și al participării la sporirea tezaurului de cunoștințe, a posibilităților de acțiune ale societății.în toți acești ani, știința și oer- cetarea românească s-au afirmat cu tot mai multă vigoare în dezvoltarea conlucrării și cooperării științifice. fiind prezente în marile schimburi de idei si de experiență ale reuniunilor științifice internaționale, în diferitele foruri de specialitate — dintre care multe găzduite de țara noastră —, în publicațiile de circulație mondială. La loc de frunte se situează în această privință remarcabila operă științifică a tovarășei academician doctor Elena Ceaușescu, prețuită astăzi în numeroase ale lumii dnept o contribuție importantă fundamentală la greșul chimiei contemporane, strălucit exemplu de promovare a celor mai avansate cuceriri ale revoluției tehnlco-științiflce în folosul cooperării dintre popoare, al progresului și păcii în lume.In anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", știința românească a cunoscut o amplă deschidere spre hune. în prezent, pe baza principiilor politicii sale externe. România întreține relații de cooperare tehnico-științifi- că cu peste 70 de du-și hotărînea de

cunoscutăinginer și țări de pro- un

state, exprimîn- a dezvolta ase-

menea relații cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială. România acționează susținut pentru dezvoltarea cooperării științifice și tehnioe in cadrul Consiliului de A- jutor Economic Reciproc, pe baza Programului Complex al Progresului Tehnico-Științific al țărilor membre, pină în anul 2000, a convențiilor de colaborare tehnlco-științifică, a altor programe speciale pe termen lung, precum și pentru intensificarea relațiilor de cooperare tehnico- științifică bilaterală cu toate statele socialiste. Țara noastră se preocupă consecvent de amplificarea cooperării tehnico-științifioe cu țările în curs de dezvoltare, precum si cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, urmărindu-se, îndeosebi, asigurarea unui transfer e- chitabil de tehnologii, creșterea exportului de produse românești de tehnicitate superioară.în întreaga operă teoretică și practică a conducătorului partidului și statului nostru se exprimă cu putere convingerea că știința constituie una din pirghlile hotărîtoare ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, de formare a o- mului nou. constructor conștient al unei orinduiri superioare, de creștere a capacității de participare a țării la diviziunea internațională a muncii, la progresul mondial și făurirea civilizației contemporane, la lupta pentru edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale într-o lume mai bună și mai dreaptă, a păcii, înțelegerii și colaborării.Chemînd întregul popor să dea întreaga măsură a marilor sale virtuți . creatoare, conducătorul partidului și statului, nostru înscrie concepția sa asupra științei, a culturii, în- tr-o generoasă perspectivă uma- histă și democratică, istorică și morală. „Istoria societății omenești — arăta in acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu — demonstrează că toate popoarele, mari sau mici, și-au adus prin inteligența, talentul și forța de creație spirituală, contribuția Ia sporirea tezaurului științific și artistic al umanității. Nu o dată popoarele mici s-au făcut cunoscute prin realizările lor remarcabile... Istoria universală apreciază o națiune după contribuția adusă Ia cunoaștere, după valoarea moștenirii materiale si spirituale pe care o lasă, după rolul pe care-1 joacă in domeniul progresului și civilizației".în spiritul aoestei pirofunde și e- moționante Înțelegeri a rolului științei și istoriei in afirmarea cu demnitate a țării noastre în lume, noi, toți cei ce ne desfășurăm activitatea pe tărîmul cercetării, aducem. acum, în pragul aniversării a 70 de ani de la istoricul act al făuririi statului național unitar român, omagiul nostru fierbinte marelui Erou revoluționar al României,. împreună cu angajamentul ferm de a acționa cu întreaga capacitate de muncă și creație. strfns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a da viață minunatelor planuri și programe de dezvoltare economlco-so- cială a patriei, luminosului Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre- comunism.

In laboratorul de chimie de la Liceul de matematicâ-fizicâ din BrăilaFoto : E. Dichiseanu
Argumentele „sălilor pline“:

teatre ALBA IULIA: Manifestare consacrată marii Uniri

Oameni ai
experiențelor 
înaintate
(Urmare din pag. I)

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18 ; (sala Atelier) : Intre pa
tru ochi (A) — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Ciclul „Romantism — școli 
naționale". Dirijor : Mlhal Bredlcea- 
nu. Solist : Pompei Hărășteanu — 18
• Opera Română (13 18 57) :■ Recital 
de balet — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) 1 
Liliacul — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket —^18
• Teatrul ‘............ “
— 18,30
• Teatrul 
Bătrina și
• Teatrul 
Slugă la doi stăpinl
• Teatrul ——— 
Magheru) :

In cadrul manifestărilor omagiale organizate cu prilejul aniversării marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, la Alba lulia s-au desfășurat ieri lucrările simpozionului cu tema „70 de ani de la făurirea statului național unitar român — eveniment crucial al luptei poporului pentru unitate națională. Unitatea de neclintit a națiunii în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, temelia progresului multilateral al României socialiste", organizat de comitetul

Alba, împreunăjudețean de partidcu Academia Republicii Socialiste România. La lucrările simpozionului au luat parte reprezentant! ai conducerii Academiei, cadre didactice de la universitățile din București și Cluj-Napoca, cercetători de la Institutul de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. și Institutul de istorie și arheologie din Cluj-Napoca, activiști de partid și ai organizațiilor obștești, cadre de copducere din economie, propagandiști și lectori,

profesori de științe sociale. Comunicările prezentate au evocat pe larg semnificația istorică deosebită a evenimentului aniversat, lupta necurmată a maselor populare, a forțelor progresiste pentru înfăptuirea mărețului ideal al unității naționale. A fost evidențiat pe larg faptul că unitatea de neclintit a întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, constituie izvorul de forță al marilor împliniri socialiste din țara noastră. (Ștefan Dinică)

O dată cu urbani
zarea, Adjudul și-a 
mutat porțile de intra
re mai spre centru, 
lăsind terenurile peri
ferice in seama unor 
obiective 
sau altor 
economice, 
partamentelor 
struite a ajuns la pes
te 3 800, ceea ce a fă
cut ca din cei mai bine 
de 18 000 locuitori ai 
orașului marea majo
ritate să beneficieze 
de case noi. în bene
ficiul obștii se mai înscriu edificiile ce găz
duiesc centrul de 
cultură și creație 
„Cintarea României", 
cinematograful, biblio
teca, școlile generale 
și liceele, dotările de 
asistență medicală și 
ocrotire a sănătății — 
întregite nu de mult 
de construcția unui 
spital cu o ținută 
aparte — ș.a. Concep- 

i ția constructivă și de 
sistematizare a așezat, 
intr-un fet, toate aces
te obiective de 
general „peste 
de noul spațiu 
al adjudenilor.
face că, de pildă, con
ținutul unui afiș cul
tural expus in centru 
este repede cunoscut 
de mai tot orașul. Și- 
de fiecare dată se gă
sesc destui beneficiari 
ai actului de cultură 
anunțat pentru a um
ple sălile de spectacol, 
așa cum s-a intimplat 
și recent la „Concer
tul pentru toate virste- 
le“ susținut de orches
tra și soliștii Filar
monicii de stat din 
Bacău sau la dezba
terea cu tema „Etica 
relațiilor de familie ; 
rolul crescvnd al func-

indpstriale 
activități 

Suma a- 
con-

interes 
drum“j 
locativ 
Așa se

țiilor educative in so
cietatea noastră".

— Succesul de pu
blic al acțiunilor pro
puse se explică in pri
mul rind prin faptul 
că aici, la Adjud, or
ganizatorii vieții cul
tural-artistice și edu
cative — ne spunea to
varășul Vasile Arhip, 
secretar adjunct cu 
problemele muncii de 
propagandă al comite
tului orășenesc de 
partid, au ținut să 
creeze o stare de per
manență a opțiunii 
pentru, nevoia de in
struire, de educație 
etică, estetică, artis
tică a oamenilor mun
cii, de folosire a 
timpului liber in mod 
cît mai plăcut și util. 
Acestor cerințe a tre
buit să li se răspundă 
prin diversificarea ge
nurilor de acțiuni 
mai cu seamă 
creșterea calitativă 
conținutului

— A fost 
continuat 
Ion Catană, 
Centrului de 
și creație 
României", 
năm in această activi
tate intregul potențial 
al așezării noastre și 
să apelăm la sprijinul 
și colaborarea unor 
instituții din Vrancea 
și chiar din alte jude
țe, centrul de greutate 
al muncii și răspunde
rea revenindu-ne in 
mod firec nouă, lo
calnicilor.

Că lucrurile 
așezate pe acest făgaș 
ne-am convins o dată 
mai mult participind 
la unele activități 
din cadrul programu
lui de manifestări in
titulat „Toamna cul-

prin 
a 

acestora, 
necesar, a 

tovarășul 
directorul 

culturi 
„Cintarea 

să antre-

sînt

turală ad)udeană“, cu 
12 ediții la activ pină 
in acest an, interesin- 
du-ne de cuprinsul de 
ansamblu al acestei 
acțiuni. Simpozioanele, 
dezbaterile, expunerile 
pe teme ale politicii 
interne și externe a 
partidului și statului 
nostru, ale istoriei na
ționale, pe teme ale 
profilului înaintat al 
omului nou, ale reali
zărilor și perspective
lor dezvoltării eco- 
nomico-sociale ale lo
calității și 
Vrancea au 
interes, fiind 
de o largă
Cu săli pline au fost 
urmărite spectacolele 
cultural-artistice sus
ținute de artiștii ama
tori din localitate. In
stituții de artă și cul
tură din Bacău, Bir- 
Iad, Botoșani, Bucu
rești, Constanța și Ga
lați au avut prezențe 
mult așteptate și 
apreciate in cadrul 
ciclului de manifes
tări. Creația tehnică 
și artistică locală a 
fost ilustrată prin ex
pozițiile organizate in 
holul sălilor de spec
tacol sau in unități in
dustriale. A fost, cu 
alte cuvinte, o perioa
dă densă in activități 
cultural-artistice și 
educative de calitate, 
motiv pentru care or
ganizatorii vieții 
rituale din Adjud 
gătesc acțiunile 
vor urma de la 
velul unor coordonate 
mai inalte.

județului 
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onorate 
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DRAGULESCU corespo ndentul„Scînteii"

CameristeleMic (14 70 81) :

Foarte Mic 
hoțul — 19 

de comedie 
- “ ' ’ — 18 
„Nottara" (59 31 03, sala 

__ „____ _ . Intr-o dimineață — 18 ; 
(sala Studio) : Idtoata — 18,30
• Teatrul Giuleștl (14 72 34, sala 
Majestic) : Solness, constructorul 
— 18
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy) : Savoy, Savoy, 
— 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00, la Palatul Sportu
rilor și Culturii) : Concert extraordi
nar de muzică populară — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
David Copperfield — 9 ; Vrăjitorul 
din Oz — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Oul buclucaș — 15 ; (sala 
Cosmonauțllor, 11 12 04) : O fetiță mai 
cu moț — 10 ; Motanul încălțat — 15
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 18,30

c i n a
• Muzica e viața mea : MIORIȚA
(14 27 14) — 15; 17; 19, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,30; 15: 17; 19
• Fiu) stelelor — 9; 1.1; 13, In fie
care zl ml-e dor de tine — 15 ; 17; 
19 : GRIVIȚA (17 08 58), MIORIȚA — 
9; 11; 13
• Nelu : MUNCA 
16,30; 19, DOINA 
16,30; 19
• Poveste despre
— 9: 10,30; 12
• Hanul dintre
(50 35 94) — 9; 11; 13
MOS (27 54 95)
• Strada <
(11 03 72) — 9; 11 
RIA (47 48 75) —

(21 50 97) — 14,15; 
(16 35 38) — 14,15;

Degețel 1 DOINA

dealuri : DACIA 
15; 17; 19, COS- 

j — 9: li; 13; 15; 17; 19 
chltariștllor : SCALA
" 13: 15; 17; 19, GLO-

9; 11; 13; 15; 17; 19
• Sub semnul dragostei : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Vocație de detectiv : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 19,30, ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Anul soarelui liniștit : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17.15; 19,15
• O anchetă ciudată : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Mesagerul invincibil : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Misiune specială : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,30; 14; 16.30; 19
• Transport secret : AURORA
(35 04 66) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
CULTURAL (83 50 13) — 8,45; 10,45;
13; 15: 17,15; 19,15
• Alo, aterizează străbunica: POPU
LAR (35 15 17) — 15: 17; 19
• Dragonul alb : VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
• Gheața verde : MELODIA (II 13 49)
— 9; 11: 13; 15; 17; 19

Una din necesitățile obiective subliniate în Tezele din aprilie pentru înaintarea cu succes a societății noastre pe calea socialismului și progresului o constituie și îmbinarea mai eficientă a activității organelor locale de stat cu cea a organismelor democrației muncitorești-revolu- ționare in adoptarea planurilor și programelor de dezvoltare în profil teritorial. în mobilizarea maselor 1a înfăptuirea acestora. Printre formele de participare a oamenilor muncii la întreaga activitate social-economi- că a localităților, comitetele de cetățeni se disting prin faptul că ele pot uni inițiativa locală a oamenilor in fluxul întregii activități a localităților. Cum se înfăptuiește colaborarea acestor organisme cu cea a organelor locale ale puterii de stat în orașul Năsăud ?Despre Năsăud, străvechea urbe transilvană, se spune, ca și despre celelalte localități ale țării, că este „de nerecunoscut". Și este. Năsău- denii nu mai pleacă-n alte părți în căutare de lucru — își au industria acasă. La o populație de circa 12 000 de locuitori, Năsăudul numără 6 700 de oameni ai muncii încadrați. Năsăudenii nu se mai miră de casele înalte din alte părți, ei înșiși locuiesc in cele 1 784 apartamente din blocuri (anul acesta li se‘ mai adaugă alte 120)'. Năsăudenii au adăugat liceului „George Coșbuc", care a împlinit anul acesta 125 de ani, alte două licee, toate cu un număr de elevi cît a zecea parte din totalul locuitorilor. Intr-adevăr, orașul este de nerecunoscut. Dar oamenii lui ?— S-au transformat și ei — ne răspunde tovarășul Leontin Cantor, vicepreședinte al biroului executiv al consiliului popular orășenesc. Adică, se remarcă tot mal mult prin participarea lor nemijlocită la tot ce s-a construit și se va mai construi aici. Sînt cetățeni, nu simpli locuitori. Răspund și pun umărul la tot oe se
oraș.O dată nomică a trială * ultimii 20de cetățean a devenit alta, interesele și năzuințele lui sînt altele, dorința de a lăsa ceva în viață are alte dimensiuni. Iar comitetul de cetățeni

își măsoară activitatea în toate marile înfăptuiri ale prezentului și viitorului localității.Pornim deci să cunoaștem fapte ale năsăudenilor reuniți în cele. 23 comitete de cetățeni, unul pe fiecare circumscripție electorală.— ...Și a fost mare sărbătoare la noi în octombrie, cind liceul „George Coșbuc" — „școala înaltă" cum îi zicea Ioan Pop-Reteganul — a împlinit 125 de ani. Și tot năsăudeanul a auzit spusele oaspeților din întreaga țară, foști elevi ai liceului, că „vechea clădire e mai tinără decît

planul consiliului popular orășenesc ? Parcă era prea mică pentru un întreg oraș, în care trebuie construite atîtea și-atîtea. Dar tocmai de aceea trebuia inclusă. în „cotul" care rămîne datorită digului, Someșul ascunde o adevărată comoară pentru construcții : agregate de rîu. Așa îneît lucrarea a fost declarată de importanță „orășenească". Brațelor de muncă din Lușca li s-au adăugat cele din alte circumscripții, digul a fost ridicat, tar stația de agregate funcționează din plin. Dar o „limbă" de pămint, eliberată de

petrece, se transformă încu dezvoltarea eco- orașului (producția indus- crescut de 32 de ori în de ani I), însăși calitatea

t
19,00 Telejurnal
19,25 Pe drumul Înfăptuirii noii revo

luții agrare
19,45 Unire, unitate 

nite, mărețe 
• Preludii la

— idealuri tmpli- 
perspective (color) 
Marea Unire

apoi devin nouaconsiliul popular, . zestre a prezentului năsăudean.Exemple pentru ilustrarea • acestui adevăr există numeroase aici, la Năsăud. Așa a fost cu practica elevilor de la secția pedagogică a liceului „George Coșbuc", pentru care trebuiau să se împrăștie în școlile din întregul județ. Cu ce ? Consiliul popular n-are mașină. Nici liceul. Comitetele de cetățeni au formulat zeci și zeci de propuneri. Și, pînă la urmă, s-a ales cea mai simplă. Să facă practica chiar în oraș. Și Năsăudul are copii în clasele I—IV. Dar
Comitetele de cetățeni - organisme

ale acțiunii și educației civice
atunci cînd s-a ridicat". Cîte zeci de mii de ore au fost prestate pentru înnoirea ei ? Nimeni n-ar putea spune cu precizie. Ceea ce se poate afirma cu siguranță este că sute, mii de năsăudeni au pus umărul — priceperea, efortul și dragostea lor — în renovarea pereților exteriori, în verdele crud al gazonului din curte, în tapetele cu rîuri năsăudene din interioare. Greu de găsit cetățean al orașului care să nu fi participat la aceste lucrări — ne spune tovarășul Dumitru Nistor, președintele comitetului _ de cetățeni-părințl ai elevilor liceului.Așa a fost dintotdeauna Someșul aici : capricios, răbufnind toamna și primăvara din albie, ținind in alarmă întregul oraș. Asta pînă în urmă cu doi ani, cînd comitetul de cetățeni din localitatea aparținătoare, Lușca, îndemnat da oameni a hotărit să construiască un dig de apărare. Fusese chiar Început cînd au constatat că forțele le sînt prea mici, materialele insuficiente. Președintele comitetului de cetățeni s-a sfătuit cu deputatul Floarea Pleș : să fie inclusă lucrarea în

pericolul inundației rămăsese pradă... gunoaielor. Năsăudenii au construit acolo o bază de agrement ca pentru orașul lor, iar in lacul ce se întinde pe două hectare a fost pus puiet de crap. Producția anuală de pește — în jur de 5 000 kilograme.— Condiția esențială a apariției acestei noi podoabe a Năsăudului — consideră primarul orașului, tovarășul Pătru Nemeș — ca și a celorlalte, o constituie legătura strinsă, permanentă între comitetele de cetățeni și consiliul popular. /Toate programele de acțiune ale consiliului popular au la bază propunerile făcute de cetățenii înșiși, atît în cadrul ultimei campanii electorale, cît și după aceea. Dar, deși ele sînt cunoscute de oameni (de la ei provin), au fost defalcate pe circumscripții electorale, pe comitete de cetățeni, cu termene precise pentru înfăptuirea lor. Astfel îneît cetățeanul știe precis cînd și unde își efectuează zilele de muncă potrivit Legii nr. 1 din 1985. Știe că după el rămîne ceva. Intervin, desigur, și noi propuneri, care sînt adunate de deputați, sintetizate și însușite de

școala nu avea o clădire corespunzătoare. Unde să-ți desfășor! materialul didactic, unde să proiectezi dia- filmul cerut de practică ’.Local nou? Asta-nseamnă bani, timp... S-a ho- tărît amenajarea pentru ,;pruncii de-a-ntiia pînă la a patra" a unei clădiri vechi. Practic înnoirea ei. Munca a început în primăvară, iar la întii septembrie clădirea era „cristal". Acum, primarul ne enume- ră roadele acestei munci a cetățenilor : investiții de la județ pentru noua clădire — zero lei, zero bani ; transportul elevilor la practică — problema cade ; calitatea învățămîn- tului primar — garantată de la clasa I, asigurată de viitorii dascăli sub controlul direct al „marilor dascăli"...Casa de cultură din Năsăud fusese făcută ca pentru marile orașe s cu scaune plușate, cu mochetă pe jos, cu scenă spațioasă, cu cabine pentru artiști, cu... Numai că după ce s-a terminat, s-a văzut că ,fața dinspre hotel arăta ca cea a unui._ depozit sau moară. N-a mai fost nimic de făcut — proiectu-i proiect, lucrarea-i lucrare, iscălește actul de recepție și gata 1 într-una din sesiuni, deputății au dezbătut
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sovietice. Premieră pe țară. Regla: 
Vladimir Bortko. Ultimul episod 

21,50 Telejurnal
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îndelung problema respectivei fațade, au căutat soluții care toate se opreau în fața unei condiții : „Nici un ban din buget 1“ Pînă cînd cineva a amintit de materialele care se găseau pe plan local, de „zestrea de meșteri" a Năsăudului, Meșterii au fost căutați prin toate comitetele de cetățeni. Și au fost găsiți. S-a hotărit ca zilele lucrate de ei să fie considerate in baza Legii nr. 1 din 1985. Iar materialele — nisipul din Someș, varul dintr-o vărărie a industriei mici, bucăți de sticlă pisată... Acum, fațada clădirii incintă ochiul și stîrnește mîndria năsăudenilor prin cele 7 muze înconjurate de tighelul cusăturilor ca pe iile din Năsăud.Dar asemenea exemple de Îngemănare a activității comitetelor de cetățeni șl a altor organisme democratice cu cea a consiliului popular le poți afla in fiecare zi, ba chiar în fiecare ceas la Năsăud. In ziua documentării noastre, deputatul Floarea Pleș venise la consiliul popular spre a prezenta propunerile comitetului de cetățeni în privința renovării unul... mic pod peste Someș. Problemă măruntă ? Deloc. Pentru că este vorba pod, ci breanu trebuie trainic, rîndul ... _____comitetului de cetățeni dintr-o localitate învecinată, venise să discute problema căratului gunoiului pe pășunea comunală.Virtuți de cetățeni venite din adînc de vreme și care, aici la Năsăud. își găsesc împlinire, se dezvăluie tot mai puternic în salopete albastre, sau în chibzuință și dîrzenia cu care se lucrează pămîntul, în calda, dar severa omenie, în licărul de mîndrie din priviri către blocurile noi în care omul se recunoaște, în acel molcom „bună ziua" spus cunoscuțllor sau necunoscuțllo<r.Iar ceasul din centru, ca un glob pămintesc năsăudean, se învîrte măsurind timpul cetățeanului, anun- țîndu-1 oră în că așa timpul

nu de un oarecare de cel descris de Llviu Re- în romanul „Ion". Și care să fie la fel, dar mai mai frumos, să dăinuie. La său, Ioan Pop, președintele

pe el și întreaga țară din oră prin melodia năsăudeană cum zicea „bădița George", e „zărilor de farmec pline î“
Laurentiu DUTA 
Gheorqhe CRIȘAN corespondentul „Scînteii”

de anotimp și de ceea ce vrei să obții. Iar toate acestea presupun, in ferma de animale, activitatea conștiincioasă a unui om bine pregătit profesional. Aceasta este, aș zice, principala datorie a specialistului : să-i selecționeze și să-i pregătească pe îngrijitori, cu răbdare, cu insistență, prin toate mijloacele și zi de zi. Să-și creeze o echipă.— Cum e, concret, la dumneavoastră ?— Avem două ferme de ol și două de taurine. Taurinele sînt „industria grea" a zootehniei. La noi, fiecare dintre cele două ferme au cîte o mie de capete. In total — 1 000 de vaci. FermaLiebling, mai veche, produce anual 6 050 1. de lapte pe cap de vacă. Ferma de la Folea — 5 000. In plus, anual noi producem 200 de tăurasi de prăsilă, capabili să amelioreze genetic ferme întregi. Și mai producem junlnci. Adică, anual se naște la noi cite o nouă fermă de vaci de rasă. Populăm acum o fermă nouă și mare de la C.A.P. Recaș cu 1 000 de capete și care va fi una dintre cele mai moderne din țară. Am mai creat și alte ferme prin județ. Acesta este, de fapt, principalul rol pe care ni l-am propus șl îl îndeplinim : să contribuim la progresul genetic al fermelor de animale pe o cit mai intinsă arie. Pentru asta ne ocupăm insistent de oamenii cu care lucrăm. Incepînd cu specialiștii. Avem 29 de- specialiști în întreprindere. I-am luat direct din facultate. îi punem să citească, avem buletinele INID șl mult alt material documentar. Să fie la curent cu tot ce e mal nou în lume. Apoi le dăm să elaboreze lucrări de specialitate in care trebuie să desprindă concluzii privitoare la munca noastră. Toți specialiștii din ferme au de două ori pe săptămînă întruniri cu îngrijitorii. în care discută meserie. Tot timpul anului. Invățămint nonstop. Pentru că îngrijitorul trebuie să știe și el tot ce intervine nou în tehnologiile noastre.Cititorul avizat in acest domeniu ' este invitat să recunoască anume că ceea ce se întîmplă la Liebling e puțin altfel decit în multe alte asemenea unități de creștere a animalelor. Dar să-1 ascultăm mal departe pe director.— Vorbeați de nutriție...— Ține și asta de competență, dar și de conștiinciozitate, șt de conștiința -necesității efortului. Am stabilit concret că randamentul unei vaci de lapte este determinat 20 la sută de potențialul genetic, 30 la sută de cazare și îngrijire. 50 la sută de furajare. El bine, furajarea aceasta este piatra de in-cercare a crescătorului de animale. Nu spun o noutate afirmînd că este infiniit mai Ieftin să-ți • produci furajul pentru animalele tale decît să-1 cumperi, E mai ieftin dacă știi cum. Se știe că furajul succeșului este lucerna. Dar și aici, nu oricum. în urmă cu zece ani puneam în ieslea vacilor fîn de lucernă cu 70 de grame de proteină la 1 kg substanță uscată. Azi, in aceeași iesle punem fîn de lucernă cu 150 de grame proteină la 1 kg s.u. Pentru că ne-a interesat tot ce a apărut -nou și cultivăm numai soiurile create in ultimul timp — „Gloria" și „Triumf" — care sînt excepționale. Și, desigur, cu o deosebită grijă față de tehnologia delicată a conservării. In general, am ales pentru baza furajeră, nu numai plante care se cultivă bine la noi, dar și concurente la conținutul în proteine :1. Lucerna — care e fără rival.2. Porumbul siloz cu 30 la sută boabe. 3. Plantele proteice, in principal răpită, pentru furajarea de toamnă. O semănăm in august. Zece kg de rapiță masă-verde sînt egale, în conținut, cu 1 kg de soia. Șl obținem 20 000—25 000 de kg masă-verde la hectar. Semănăm lucerna numai după analiza P.H.-ului în sol. In funcție de asta amendăm terenul, alegem soiul și stabilim Îngrășăminte. Semănăm 25 de kg la hectar, in ferestrele iernii, la un cm adlnclme. Obținem pină la cinci coase, cu o medie de 15 tone de fîn Ia ha. Controlăm periodic, prin analize de laborator, fîn.urile din stoc. Pentru că ies, uneori, la același furaj, diferențe uimitoare ale conținutului în proteine : de la 30 de g pe un kg s.u. la 200 de g. Unii neglijează acest aspect și pot pierde enorm...— Și ce mai neglijează... unii ?— Fiecare are pămint pentru baza furajeră. Au și animale bune, șl adăposturi. Dar mai trebuie voință, dragoste, ambiție, cunoaștere, perseverență. Foarte mulți spun despre noi : păi, ăștia primesc tot, li se dă. Nu este adevărat. Noi ne producem. Cei care spun așa să se analizeze. Ce și cit produc pe suprafețele pe care le au ? De ce mal cultivă secară, orz pentru masă-verde ? As tea sînt furajele trecutului, ale vacii cu 2 000 de litri de lapte anual. Slnt recomandate de vechii agronomi, de pe vremea Surii de stepă. Nu conți-n proteină, energie, ba mai dau și producții mici la hectar. Ctae vrea să mă contrazică n-are decit. Cine îl Împiedică să semene rapiță după grîu ca să fie consumată pînă in noiembrie, cind n-au altă masă-verde? De ce nu cultivă lolium multlflorum? Lolium și raplța sînt plantele raselor specializate. Trebuie să le cunoști insă tehnologia. Lolium nu se cultivă pentru fin. La Liebling, lollumul crește viguros primăvara, asigură masa-verde, la 5 mai e gata și se seamănă în continuare porumb. Obținem 30—35 de tone la lolium masă-verde. apoi 30—35 de tone de porumb masă-verde de pe același hectar. Total 70 de tone. La orz... o nimica toată. Am trecut prin toate aceste faze și știu. Veniți apoi să vedeți pășunile noastre. Nu veți găsit un fir de buruiană, numai plantele cultivate. In amestecuri bine studiate, bogate In tot ce e mal bun pentru hrana animalelor....Dar povestea e cu mult mai lungă. Un zootehnist interesat de noutăți, de experiență cu adevărat utilă (pentru care s-au consumat aici ani mulți de muncă stăruitoare, de pasiune și de reflecții active pe marginea rezultatelor) ar avea aici, la Liebling, de văzut și de auzit zile Întregi. Doar să se hotărască s-o facă...
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Tovarășului HARILAOS FLORAKIS
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din GreciaCu prilejul aniversării a 70 de ani de Ia întemeierea Partidului Comunist din Grecia, în humele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al comuniștilor români și al meu personal vă adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist din Grecia și tuturor membrilor partidului calde felicitări și cele mai bune urări de succes în activitatea pe care o desfășurați pentru promovarea intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, pentru înfăptuirea aspirațiilor lor vitale de dreptate și progres social, de bunăstare și pace.îmi exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie, solidaritate ți conlucrare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Grecia se vor dezvolta și întări continuu și in viitor, în interesul popoarelor român și elen prietene, al cauzei generale a socialismului și păcii, al luptei pentru dezarmare, securitate și colaborare in Balcani, în Europa și în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCUSecretar general 

al Partidului Comunist Român

REPOR TAJE • NOTE» INFORMA TU Din țările socialiste
SATU MARE : Apartamentul 35 000

OAMENI ȘI LOCURI LA ORA 
TEHNOLOGIILOR MODERNE

CRONICĂPrin decret prezidențial au fost aprobate următoarele eliberări și numiri în funcție :— Tovarășul Ion Radu a fost numit în funcția de viceprim-ministru al guvernului și eliberat din funcția de președinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale ;— Tovarășul Barbu Petrescu a fost eliberat din funcția de vice- prim-ministru al guvernului ;— Tovarășul Radu Paul Păunescu a fost eliberat din funcția de ministru al industriei construcțiilor de mașini ;— Tovarășul Alexandru Roșu a fost numit în funcția de ministru al industriei .construcțiilor de mașini.
Cronica zileiLa Centrul de Informare al O.N.U. din București a avut loc ceremonia acordării Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România a diplomei O.N.U. „Mesager al Păcii" pentru activitățile desfășurate în îndeplinirea obiectivelor Anului internațional al păcii.Dipldma a fost înmînată, în numele secretarului general al O.N.U., de Ottorino Jannone, coordonator rezident al activităților operaționale ale Sistemului Națiunilor Unite pentru

Construcții moderne la Bacău Foto : C. Bursuc
Articole de uz casnic și gospodărescCentrala industrială mecanică și de articole casnice (C.I.M.A.C.) este situată pe aceeași platformă unde își are sediul și cunoscuta Întreprindere „Metaloglobus" București. Despre cîteva din preocupările privind realizarea unor produse de cea mai largă utilitate casnică și gospodărească ne-a vorbit directorul tehnic al centralei, tovarășul Ion Bazac :— Centrala noastră industrială cuprinde 17 fabrici, un institut de cercetare și două centre de calcul. Realizăm zeci de mii de produse cu cele mal diferite întrebuințări. De fapt, nu există gospodărie în care să nu fie prezente produse realizate de unitățile noastre. Fabricăm, de exemplu, toate tipurile de mașini de gătit și sobe de încălzit pe bază de combustibili solizi la întreprinderile „23 August" — Satu Mare, „Metalica" — Oradea, „Flacăra" — Ploiești, „Jiul" — Balș. toată gama de vase de bucătărie din tablă și fontă emailată — la unitățile din Mediaș, Focșani, Sighișoara, Oradea, Ploiești și București, tacîmuri de bucătărie lucrate din oțeluri inoxidabile, din aluminiu, din tablă nichelată și cromată la

ACTUALITATEA SPORTIVĂATLETISM. în clasamentul celor mai bune 10 atlete din lume pe anul 1988, clasament alcătuit de ziarul „Sport Echo" din Berlin, figurează și sportive din România : campioana olimpică Paula Ivan — pe locul I la 1 500 m (cu 3’53” 96/100), pe locul al doilea la 3 000 m (cu 8’27” 15/100) și pe locul 5 la 800 m (P 56” 42/100) ; Alina Astafei este a 4-a la săritura în înălțime cu 2,00 m ; Doina Me- linte ocupă locul 8 la 1 500 m (4’00” 86/100), iar Vali Ionesou este a 9-a la săritura In lungime (cu 7,08 m). La masculin, Sorin Matei este situat pe locul 6 la săritura în înălțime (cu 2,37 m).ȘAH. Olimpiada de șah a continuat la Salonic cu runda a treia, in care s-au înregistrat următoarele re- zdltate : feminin : România — Cuba2—0 (1) ; R. F. Germania — Spania1.5— 1,5; Anglia — Cehoslovacia 2—1; U.R.S.S. — Iugoslavia 3—0 ; Ungaria— Grecia 2,5—0,5 ; Austria — Fili- pine 1,5—1,5 ; Polonia — Argentina2— 0 (1) ; Bulgaria — Malayezia 3—0; Olanda — Scoția 2,5—0,5 ; Indonezia— Canada 2—1 ; India — Italia 2—1; Suedia — Columbia 3—0 ; Danemarca — Noua Zeelandă 2,5—0,5 ;R. P. Chineză — Israel 3—0 ; masculin: România — Peru 3—1; R. P. Chineză — Iugoslavia 3—1 ; Cuba— Olanda 2—2 ; U.R.S.S. — Argentina 3—0 (1) ; Anglia — Israel2.5— 0,5 (1) ; Indonezia — Franța 1—1 (2) ; Ungaria — Cehoslovacia 2—2 ; Suedia — R. D. Germană 2—1 (1) ; Danemarca — R; F. Germania 2—2 ; Brazilia — Islanda 1,5—1,5 (1) ; Bulgaria — Singapore 3,5—0,5 ; Columbia — Italia 2,5—0,5 (1) ; Mexic — Austria 2—2 ; Turcia — Portugalia3— 1 ; Filipine — Venezuela 3—0 ;S. U.A. — Canada 1—0 (3).FOTBAL, Miercuri, în meet con- tlnd pentru etapa a 13-a a Campionatului diviziei A la fotbal, la Pitești, echipa F.C. Argeș a Întrecut cu scorul de 4—3 (2—2) formația Victoria

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea tovarășului LadiSlav Adamec, președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, în care îi mulțumește pentru felicitările adresate cu prilejul numirii sale în această funcție.în telegramă se exprimă convingerea că, pornind de la • hotăririle și înțelegerile adoptate la nivel înalt, conlucrarea activă dintre cele două guverne va contribui eficient la dezvoltarea prieteniei și colaborării pe multiple planuri dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România, în interesul socialismului și păcii în lume.

dezvoltare în România, director al centrului. ♦La muzeul de artă din Constanța s-a deschis expoziția de litografie americană contemporană a Institutului Tamarind (S.U.A.). Bint expuse lucrări originale, realizate de artiști plastici împreună cu meșteri lito- grafi de la Institutul Tamarind al Universității New Mexico.La vernisaj au participat Roger Kirk, ambasadorul S.U.A. la București, membri ai ambasadei.

„Inox" — București și Întreprinderea din Ocna Sibiului, precum și un bogat sortiment de articole pentru sport-turism executate de trei întreprinderi bucureștene și de una din Timișoara.De la același interlocutor aflăm 'că tot în unitățile centralei se produc ceasuri, cărucioare pentru copii, articole din oțeluri inoxidabile, produse ornamentale și accesorii funcționale folosite în industria de confecții și de marochină- rie, articole de vînătoare, pescuit și multe altele. Important de reținut este faptul că varietatea mare a acestor articole se datorează unei concepții proprii In activitatea de .cercetare și în proiectarea lor. Date fiind deosebirile de tehnologii de la o unitate Ia alta, potrivit specificului fiecăreia, prezența cercetătorului și a proiectantului fn mijlocul colectivelor de oameni ai muncii a dus la un grad de înnoire de sută la sută a produselor. Produse cu caradteris- ticl competitive, tot mai solicitate și pe piața externă, in numeroase țări ale lumii.
Marta CUIBUȘ

București. Pentru gazde au marcat Eduard (min. 20 șl 41), Vlădoiu (min. 55) și Ignat (min. 57), golurile oaspeților fiind înscrise de Coraș (min. 40, 44 și 81). Celelalte 8 partide ale etapei sînt programate sîmbătă. • Disputat la Roma, în prezența a 30 000 de spectatori, meciul internațional amical de fotbal dintre echipele Italiei și Olandei s-a încheiat cu scorul de 1—0 (1—0) în favoarea jucătorilor italieni. Unicul gol al partidei a fost înscris de Vtalli în min. 44. • Miercuri seara s-a disputat la Bratislava, tn preliminariile campionatului mondial de fotbal, meciul dintre echipele Cehoslovaciei și Belgiei. Partida s-a încheiat la egalitate 0—0.TENIS. în clasamentul general al „Marelui Premiu" se menține lider suedezul Mats Wilander (5 943 puncte), urmat de vest-germanul Boris Becker (4 979 puncte), suedezul Ștefan Edberg (4 762 puncte), americanul Andre Agassi (4 328 puncte), cehoslovacul Ivan Lendl (4 097 puncte) și americanul Jimmy Connors (2 668 puncte). • în cadrul „Turneului campioanelor" la tenis, ce se desfășoară la „Madison Square Garden" din New York, sovietica Natalia Zvereva a învins-o cu 6—2, 1—6, 6—2 pe canadiana Helen Kelesi. într-o altă partidă, Manuela Maleeva (Bulgaria) a dispus cu 6—1, 6—0 de Lori McNeil (S.U.A.).POLO PE APA. Disputat la Moscova, meciul internațional amical de polo pe apă dintre echipele U.R.S.S. și Ungariei s-a încheiat cu scorul de 9—8 (3—1, 3—4, 3—2, 0—1) în favoarea sportivilor sovietici.BASCHET. în continuarea turneului pe care îl întreprinde în S.U.A., echipa masculină de baschet a Iugoslaviei a Intîlnrt la Miami (Florida) selecționata universității locale. Baschetbaliștii iugoslavi au terminat învingători cu scorul de 91—86 (40—40).
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TELEORMAN : Noi unități prestatoare de serviciiîntre preocupările Uniunii județene a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor se înscriu și acelea care au drept obiectiv amplificarea și diversificarea prestărilor de servicii către populație și a industriei mici, pentru valorificarea superioară a resurselor materiale locale. De la începutul anului, în comunele Dră- gănești-Vlașca, Peretu, Orbească,
CONSTANȚA : Lucrări de modernizare în portul maritimUn nou obiectiv cuprins în programul de extindere și modernizare a portului maritim Constanța se află în curs de realizare. Constructorii constănțeni au trecut cu forțe sporite la amenajarea unui nou și modern drum prevăzut cu două benzi de circulație și trotuare pietonale, care va asigura o legătură directă intre sectorul de la intrarea navelor pe Canalul Du-

TIMIȘ : Sporește zestrea edilitar-gospodăreascâîn perioada care a trecut din acest an, zestrea edilitar-gospodă- rească a orașelor, centrelor muncitorești și comunelor județului Timiș a sporit cil noi obiective menite să asigure condiții tot mai bune de viață locuitorilor din această parte a țării. La Timișoara, Lugoj, Făget, Nădrag și în alte localități constructorii au pus La dispoziția oamenilor muncii 2 517 apartamente,
BAIA MARE : „Trofeul minerului"In municipiul de sub Dealul Florilor a avut loc faza finală a concursului profesional al tineretului „Trofeul minerului", ediția 1988. Au participat un mare număr de tineri din centre miniere ale țării în care se exploatează minereuri feroase, neferoase, nemetali- tere și sare. La proba practică, desfășurată la mina Herja, la

SUCEAVA : Se extinde rețeaua de apă potabilăPentru satisfacerea cerințelor tot mai mari de apă potabilă,' determinate de puternica dezvoltare economico-socială a localităților, în județul Suceava se execută importante lucrări de investiții. Astfel, în municipiul reședință de județ a fost terminată conducta de aducți- une între acumularea de apă de Ia Dragomirna și cartierul „Cuza Vodă", cu un debit de 300 litri pe
TURDA : Un oraș tot mai frumosIn zona centrală din municipiul Turda au fost date în folosință noi blocuri de locuințe, unități comerciale și prestatoare de servicii tru populație. Constructorii deni lucrează în prezent la țarea altor blocuri, precum noul edificiu al centrului de cultură și creație „Cîntarea României", care va dispune de săli de spectacole, spații pentru activitatea cercurilor artistice șl tehnico- aplicative. Colectivul de specialiști de la Institutul de cercetare și

pen- tur- tnăl- și la

SLANIC MOLDOVA,Frumoasa stațiune balneoclimaterică Slănic Moldova, situată la poalele Nemirei, și-a îmbogățit zestrea cu un nou complex turistic care se adaugă hotelurilor „Perla", „Flora" și „Palas", cunoscute și apreciate pentru confortul lor ridicat. Tovarășul Mihai Ghibilic, directorul stațiunii, ne spunea că pentru a asigura tuturor celor care vin aici condiții tot mai bune de cazare, odihnă și tratament, în ultima vreme au fost modernizate un mare număr de vile, iar la Tirgu Ocna a fost construit un modern complex turistic. Acesta este pus la dispoziția celor care vin să-și îngrijească sănătatea în sanatoriul subteran de la mina „Salina". Modernelor baze de tratament de la sanatoriul „Raco- viță", hotelul „Perla" și pavilionul sindicatelor li s-a adăugat și cea de la complexul turistic „Măgura". Toate aceste baze de tratament dispun de instalații noi, moderne pentru fizioterapie, pneumoterapie, pentru băi calde cu ape minerale și alte proceduri recomandate de un personal medical de înaltă calificare. De asemenea, noua policlinică a stațiunii este dotată cu cabinete medicale și laboratoare moderne.Principala bogăție a Slănicului o constituie cele 20 de izvoare de ape minerale, cunoscute pentru calitățile lor terapeutice In tratarea afecțiunilor, mai ales a celor gas- trointestinale. Ele pot fi folosite atît in cura Internă, cit șl în cea externă. De curînd, au fost create condiții și pentru tratarea altor afecțiuni, cum slnt cele rirctllato- ril periferice. A fost ceaatEuit un mofetariu modern, prevăzut cu 
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Balaci, Bragadiru, Slobozia Mîn- dra, Tătărăștii de Jos și altele au fost date in folosință, ca urmare a solicitărilor cetățenilor, încă 72 unități prestatoare de servicii, de profile diverse. în același timp, s-a acționat pentru asigurarea bazei tehnico-materiale necesare, calificarea forței de muncă și ridicarea calității și operativității serviciilor oferite populației. (Stan Ștefan).
năre — Marea Neagră și Incinta portuară. Acționînd cu hărnicie, brigăzile complexe și specializate ale Antreprizei de construcții căi ferate, drumuri și poduri din Centrala antrepriză generală de construcții hidrotehnice au înregistrat un important avans la realizarea unui nou și modern pasaj rutier peste liniile de cale ferată. (Lucian Cristea), 
noi cămine pentru nefamiliști, unități comerciale, de prestări servicii șl ocrotirea sănătății. Concomitent, în mediul urban s-au extins traseele mijloacelor de transport in comun, asigurat cu tramvaie, troleibuze și autobuze, s-au dezvoltat capacitățile de alimentare cu apă în municipiul Timișoara Si orașul Deta. (Cezar Ioana).
proba teoretlcă-test, precum și la concursul „Ciire știe minerit cîș- tigă", tinerii partlcipanți au dovedit un inalt nivel de pregătire. Prin modul de organizare și buna pregătire a participanților, concursul s-a constituit într-un reușit schimb de experiență cu valențe profesionale ,și educativei (Gheor- ghe Pârja).
■secundă. Pînă la darea în folosință a acesteia se vor efectua lucrări care vor permite dubla filtrare a apei. Se desfășoară în ritm intens și lucrările la construcția noii a- ducțiuni Berchișești — Suceava, în lungime de 26,5 tante creșteri potabilă vor Humorului șl jinariu).

kilometri. Impor- ale debitelor de apă fi asigurate la Gura Fălticeni. (Sava Be-
proiectare din Cluj-Napoca a avut In vedere „armonizarea" construcțiilor noi cu clădirile mai vechi din această zonă. Nu s-a uitat nici parcul municipal din apropiere, unde vor fi realizate lucrări care vor pune mai bine in valoare acest frumos loc de odihnă și recreare. Este de remarcat faptul că o bună parte din lucrările edilitare de înfrumusețare a municipiului Turda se realizează cu contribuția colectivelor din întreprinderi și instituții. (Marin Oprea).

Condifii bune de îngrijire a sânătăfii

toată aparatura și instalațiile necesare.Pentru cei care vin să-și îngrijească sănătatea sau să-și petreacă un concediu de odihnă la Slănic Moldova, conducerea stațiunii a aăigurat multiple posibilități de agrement și petrecere » (imputai e liber în mod plăcut șl instructiv-

După peisajul nordic, dominat de cimpii întinse, ușor vălurite, ținuturile din sudul Republicii Democrate Germane oferă o imagine de mare varietate : munți cu coline domoale, văi tăiate de ape curgătoare, pajiști, nesfîrșite păduri... Aici, în această parte a țării, se întinde vestita pădure a Thurin- giei, implantată în trei regiuni — Suhl, Erfurt, și Gera. Așezare cu vechi tradiții, cunoscută odinioară ca un centru de producere a postavului și pinzei, Gera este una din zonele cele mai pitorești ale țării, dispunînd de numeroase amenajări turistice. Devenit în 1952 capitala regiunii cu același nume, orașul a cunoscut de atunci o puternică dezvoltare. El a devenit un important centru industrial, al cărui profil este dat de activitatea întreprinderilor din domeniile electronicii, electrotehnicii și construcțiior mecanice, ridicate aici în ultimele decenii....Un popas la VEB Electronik Gera — unitate a tehnicii înaintate, care asigură orașului un titlu de onoare, dar ii rezervă și mari obligații în fața • cerințelor economiei naționale. Cu un colectiv de 7 500 angajați, VEB Electronik este cea mai tînără și cea mai importantă întreprindere a orașului. Comparativ cu 1977, producția întreprinderii s-a triplat. O discuție cu activiștii organizației P.S.U.G. ne familiarizează cu preocupările acestui colectiv fruntaș. O cifră concludentă : în cinci luni aici se produce cît se realiza intr-un an întreg, în 1977. An de an, sarcinile de plan au fost îndeplinite integral, cu economii de milioane de mărci la consumurile de materiale și e- nergie, concomitent cu introducerea de noi produse și tehnologii în prooesul de fabricație.Spre a răspunde in condiții optime sarcinilor sporite încredințate, organizația de partid și-a examinat ea însăși cu exigență activitatea, punînd în dezbaterea comuniștilor modul cum s-a reflectat munca politică in activitatea întreprinderii. „Este revelator — apreciază inginerul Gotthard Schnu- talle, șeful secției condensatori — că într-o secție în care solicitările au crescut mult, cum este secția noastră, a sporit și numărul celor ce au devenit membri de partid". El rezumă cîteva preocupări principale : creșterea gradului de asumare a răspunderii, evalua-rea critică și constructivă a realizărilor, spirit creator — toate traduse în mod concret 'printr-o activitate exemplară la locul de muncă, prin economii de materiale, prin Introducerea de tehnologii moderne și realizarea de produse de calitate.
Administrația de Stat 

Loto-Pronosport 
informează :Autoturismele „Dacia 1 300" și excursiile peste hotare vin să se adauge la bogata și variata paletă de cîștiguri, din care nu lipsesc importantele sume de bani, de valori fixe și variabile, la atractiva TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO programată pentru duminică, 20 noiembrie 1988. Atractivitatea acestei trageri constă și în faptul că se extrag 66 de numere, cuprinse în 7 extrageri a cite 12 și, respectiv, 6 numere. Tragerile fiind grupate după sistemul „legării", există marea posibilitate de a se cîștiga și cu 3 numere din 24 sau 18 extrase. Biletele tn valoare de 25 de lei au drept de participare la toate extragerile. Ultima zi de procurare a lor este simbătă, 19 noiembrie.

NUMERELE EXTRASELA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 16 NOIEMBRIE 1988II-a : 29 26 28 41EXTRAGEREA I : 4 5 16 40 36 24. EXTRAGEREA a11 45.FOND TOTAL 603142 LEI, din report la categoria 1.DE CÎȘTIGURI t care 73 173 lei

educativ. Se află la dispoziția oaspeților săli de spectacole și biblioteci, terenuri sportive, pîrtii pentru schi și săniuțe. Se organizează excursii la Cascada Slănicului și Poiana Sărată, la Tîrgu Ocna și Tușnad, pfdcurh și la rftonumentele <ta arta din nordul Moldavei. (Gheorghe Baltă).

Prin munca lor stăruitoare, în condițiile noi oferite de orânduirea socialistă, oamenii acestor locuri au asigurat regiunii Gera o puternică dezvoltare economico-socială. în acest sens, un rol important a avut punerea în valoare a resurselor naturale. îndeletnicirilor tradiționale li s-au adăugat activitățile legate de noile' ramuri industriale implantate în regiune. Pe această cale, Gera a devenit în anii socialismului un oraș cu un profil economic inconfundabil. Dacă la începutul secolului al XV-lea la tîrgurile de .la Leipzig sau din alte centre comerciale se vindeau pînzeturi și postavuri țesute la Gera. acum a- ceastă veche îndeletnicire este continuată și cultivată cu deosebită grijă în condițiile oferite de noile tehnologii, îndeosebi de electronică,
însemnări 

din R. D. Germană

domeniu intrat în profilul industrial modern al acestei vechi așezări, care și-a sărbătorit nu demult jubileul de 750 de ani.Industria textilă din oraș produce anual stofe care, desfășurate pe toată lungimea lor, ar putea înconjura Pămîntul. „Numai îndemî- narea moștenită prin tradiție — ne explică inginera Monika Trober, de la întreprinderea VEB Modedruck —- nu ne-ar fi ajutat să ajungem Ia aceste realizări. Tehnica nouă cunoscută sub Inițialele CAD/CAM (proiectarea și realizarea producției cu ajutorul computerelor) și instalațiile acționate electronic au modificat radical metodele de producție in fabrica noastră. Sîntem profund preocupați de însușirea cunoștințelor necesare pentru minuirea aparaturii moderne și este pe deplin explicabil aceasta, dat fiind că tinerele și tinerii pe care noi îi calificăm urmează să determine viitorul întreprinderii dincolo de anul 2000". Monika Trober, în vîrs- tă de 27 de ani, este inginer-peda- gog, adică are și sarcina instruirii tinerilor muncitori. Ea însăși s-a calificat pentru informatică și a învățat la un institut de specialitate modul de utilizare a computerelor. îndeletniciri de neimaginat în trecut.De neimaginat pentru ceea ce Însemna inalnte de război este și viața de azi a satelor din cuprinsul regiunii Gera. Cu un nume consacrat, „Einigkeit" („Unire"), Cooperativa agricolă de producție Nie- derpollnitz constituie etalonul rea-
BULETIN RUTIER

Informații șf recomandări de la Inspectoratul General 
al Miliției — Direcția circulațieIn perioada de iarnă se impune mai mult ea oricînd readaptarea manierei de pilotaj a autovehiculelor la condițiile de aderență redusă a unor artere rutiere care prezintă frecvent porțiuni umede și alunecoase. Automobiliștii confruntați cu asemenea sectoare de drum trebuie să folosească trepte inferioare de viteză și să evite acționarea bruscă a comenzilor autovehiculelor mai ales la coborirea pantelor, la efectuarea virajelor, precum și Ia pătrunderea in intersecții. Deosebit de periculoasă este alternanța unor porțiuni de carosabil avind aderență relativ bună cu altele deosebit de alunecoase. Asemenea porțiuni de drum se întilnesc frecvent dimineața, datorită temperaturilor mai reduse, impunîndu-se prudență sporită la volan și menținerea unei distanțe mai mari între autovehicule tn timpul mersului, pentru evitarea coliziunilor. In ziua de 14 noiembrie a.c. numai în Capitală s-au înregistrat 140 coliziuni Intre autovehicule datorită vitezei neadecvate tn condiții de polei, a bruscării comenzilor șt nemenținerii unei distanțe corespunzătoare între mașini in timpul mersului.Tabloul rutier al ultimelor zile, marcat prin reducerea temperaturilor și frecvente precipitații sub formă de ploaie, lapoviță șl ninsoare. Impune tuturor participanților la traficul rutier o atitudine preventivă. Prudență sporită este necesară îndeosebi după lăsarea serii și în condiții de ceață, fenomen tntîlnit frecvent în această perioadă. Este, așadar, deosebit de importantă asigurarea unei cît mai bune vizibilități tn toate împrejurările. Mai multe evenimente rutiere produse în ultimele zile s-au datorat atît ne- corelării vitezei autovehiculelor cu gradul de vizibilitate, cît și .Imprudenței unor care nu au că pe ceață posibilitățile a-i observaMai sînt încă destui auto care circulă după lăsarea serii sau în primele ore ale dimineții numai cu luminile de poziție aprinse, riscînd să provoace confuzii sau să nu fie observați de către conducătorii autovehiculelor care circulă din sens opus ori de alți parteneri de drum. Asemenea imprudențe au să- vîrșit de pildă conducătorii autoturismelor l-CV-9174 și l-CV-4947 care circulau in municipiul Sfîntu Gheor- ?he. Atragem atenția automobiliști- or că, potrivit prevederilor legale, luminile de poziție ale autovehiculelor se folosesc numai în timpul opririlor și staționărilor, pentru a marca prezența in trafic a mașinilor respective. In timpul deplasărilor, de îndată ce gradul de vizibilitate se reduce, este obligatorie a- prinderea fazei de Intîlnire rilor.Atunci cînd temperaturile trează scăderi, mai cu seamă zilei, depunerea de brumă dens pe geamuri și parbrize ridică probleme de vizibilitate, tratate uneori superficial de către automo- biliști. La Tirgu Bujor, un conducător auto a omis la plecarea in cursă să curățe parbrizul autospecialei 31-GL- 4771, orientîndu-se printr-o mică deschidere practicată în grabă cu podul palmei. Imprudența să era gata să sfîrșească prost, căci, neob- șervînd Indicatorul de oprire într-o intersecție, s-ar fi tamponat violent bti uii autoturism, dăcă RilStul acestuia nu ar fi dat dovadă de prudență și nu ar fi oprit. Pe lingă ris-

participant! la trafic ținut seama de faptul ori după lăsarea serii celor de la volan de sînt mult diminuate.conducători

a faru-înregis- in zorii și con-

pă- vi-cel sînt lu- su-

Uzărilor obținute de lucrătorii o- goarelor din regiune. Ea a fost înființată în 1953, cu 12 membri, care dispuneau împreună de 39 de hectare. Președintele cooperativei, Franz Kulhanek, ne prezintă drumul parcurs în acești ani. „La început eram o mină de oameni, cu o zestre sărăcăcioasă, dar animați de hotărîrea de a ne ajuta pentru a schimba și in satul nostru situația de odinioară — spune el. Cu ajutorul statului, țăranii noștri au reușit, muncind in comun, nu numai să sporească producția agricolă, dar și să-și însușească acele cunoștințe necesare pentru modernizarea proceselor de lucrare a mintului și pentru creșterea telor".La ora actuală. în R.D.G., aproape 800 000' de cooperatori organizați în 4 190 unități și crează aproape 90 la sută din _ prafața agricolă a tării. Pe lingă acestea, există 465 de ferme de stat, specializate mai ales în producția de semințe și plante, precum și in creșterea de animale.Din nucleul cooperatist de ia Nie- derpollnitz s-a dezvoltat cu timpul o mare unitate agricolă care gospodărește mii de hectare, cu subunități specializate în cultura plantelor, în' producția de furaje șl in creșterea animalelor. Procesele au devenit mai complicate — ne spun gazdele —, ceea ce a necesitat ridicarea calificării cooperatorilor si chiar a cadrelor de conducere. Dacă în 1960, precizează președintele, doar 5 la sută din țăranii noștri aveau o pregătire profesională completă, în prezent numărul țăranilor cu o pregătire profesională este de 90 la sută, datorită faptului că ei trebuie să mînuiască echipamente tehnioe moderne, să lucreze în unele cazuri cu precizia muncitorilor din întreprinderi, asemeni maiștrilor sau, cînd exercită funcția de președinte, asemeni directorilor de unități industriale.La Niederpbllnitz, construcțiile noi domină așezarea. în căminele pentru tinerele îngrijitoare de animale, săli luminoase și camere de repaus oferă condiții de instruire și de odihnă. „Fetele — ne precizează directoarea — se scoală dis-de-di- mineață și au nevoie apoi de odihnă, iar între operațiile ce le efectuează pentru hrănirea, îngrijirea și mulsul vacilor le sint rezervate și ore de completare a cunoștințelor". în localitate s-a ridicat și un frumos și încăpător cămin cultural, ca o ilustrare în plus a eforturilor ce se depun pentru modernizarea satelor.
Petre STANCESCIJ

curbe și pante, devine cu riscantă în cazul formării sau brumei, cînd la posi- reduse de orientare ale cela volan se adaugă insta- mașinii, dificultatea men-

cui unor coliziuni la pătrunderea în intersecții ori la schimbarea direcției de mers, neglijarea curățării geamurilor autovehiculelor de gheață și condens creează și pericolul acro- șării unor vehicule sau pietoni. Orice șofer trebuie să acorde înaintea plecării cîteva clipe și curățării geamurilor mașinii de stratul opac depus în cursul nopții, pentru a-și asigura o vizibilitate corespunzătoare în toate direcțiile. Aburirea geamurilor în interior poate fi combătută prin utilizarea unor preparate speciale pe bază de alcool și glicerina și printr-o bună funcționare a instalației de cllmatizare-dezaburtra. Circulația în condiții de vizibilitate redusă presupune pericole care se amplifică proporțional cu distanța străbătută. Parcurgerea pe ceață și întuneric a unor distanțe lungi pe trasee dificile, cu frecvente succesiuni de atît mai poleiului bilitățile Iui aflat bilitatea ținerii acesteia pe traiectoria dorită. Se știe că noaptea ori pe ceață, porțiunile de drum alunecoase nu pot fi observate întotdeauna la timp-, date fiind posibilitățile reduse ale șoferilor de a se orienta la lumina slabă, cînd și aprecierea distanțelor este adesea eronată. Necunoașterea sau ignorarea acestui fenomen a stat la originea unor accidente datorită observării tardive a obstacolelor ori a modificărilor survenite în configurația drumurilor, urmate de bruscarea comenzilor autovehiculului șl în final de derapare. în localitatea Crivadia, județul Hunedoara, un automobilist nu a redus la timp viteza autoturismului 2-BH-8143 într-o curbă periculoasă și, surprins de configurația strînsă a acesteia, a părăsit suprafața de rulare și s-a izbit de un parapet, accidentînd grav un pasager ocazional. în condiții de ceață și Întuneric, mai ales cînd drumurile prezintă frecvent porțiuni de carosabil avînd aderență redusă, este recomandabil ca automobiliștii să renunțe la deplasările pe distante lungi, pe trasee dificile ori necunoscute.
vremea

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 noiembrie, ora 20 — 20 
noiembrie, ora 20. tn țară : Vremea va 
fi în general frumoasă la început, apoi 
va deveni închisă, iar cerul variabil, 
mai mult noros în prima parte a in
tervalului. Precipitații locale, sub for
mă de ploaie la început, apoi 
predominant sub formă de ninsoa
re. vor cădea cu o frecvență
mal mare In regiunile din nor
dul, centrul și. estul țârii. Vtntul va 
prezenta intensificări trecătoare din 
sector nordic In regiunile estice. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse In
tre minus 3 și plus 7 grade la început, 
apoi, în' general, între minus 5 șl plus 
3 grade. Iar cele maxime între 4 și 12 
grade în prima parte, apoi între zero 
șl 8 grade. Dimineața, în vestul șl 
centrul țării se va produce ceață, iar 
izolat sînt condiții de polei. In Bucu
rești : Vremea va fi In general fru
moasă la început, apoi va devei ' ‘ 
chlsă, iar cerul variabil, mal mult 
în partea — ' * ‘
temporar, 
ales sui» „____ ___ r _____ ___ __
pînă la moderat. Temperaturile n$nl- 
me vor oscila firtre zero șT 4 grade, 
mal coborîte In ultima noapte, Iar cele 
maxime între 8 și 12 grade la Început, 
apoi Intre 4 șl 8 grade.

început, apoi va deveni în- 
____ _  __ ____ li noros 
a doua a intervalului clnd, 
vor cădea precipitații mai 

formă de ploaie, vtnt slab
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în legătură cu hotărîrile Consiliului Național 
Palestinian adoptate în sesiunea de la Alger

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-egiptean

GENEVA

DECLARAȚIA
Agenției Române de presă - AGERPRESAgenția Română de presă AGERPRES este împuternicită să declare următoarele :Guvernul român salută hotărîrea Consiliului Național Palestinian, a- doptată în sesiunea sa de la Alger, privind proclamarea Statului Palestinian Independent — PALESTINA, precum și Declarația politică dată cu acest prilej, care exprimă dorința de a acționa pentru soluționarea politică a problemelor din Orientul Mijlociu, in spiritul și pe baza rezoluțiilor 242 și 338 ale Consiliului de Securitate al O.N.U., implicit a recunoașterii existenței statului Israel, în paralel cu recunoașterea' dreptului la autodeterminare a poporului palestinian, la crearea unui stat propriu independent.România, care s-a pronunțat consecvent pentru rezolvarea pe cale politică a problemelor din această parte a lumii, apreciază că hotă- ririle de la Alger măresc posibilitățile de a se ajunge la convocarea unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., în vederea soluționării pașnice, globale și durabile a problemelor din Orientul Mijlociu.Țara noastră consideră că, în acSînt necesare eforturi în vederea înfăptuirii dezarmării nucleare și convenționaleOSLO 16 (Agerpres). — Este important ca dezechilibrul dintre potențialele militare ale Tratatului de la Varșovia și N.A.T.O. să fie eliminate prin reducerea, și nu prin creșterea arsenalelor — s-a subliniat în cursul convorbirilor care au avut loc la Oslo între premierul interimar al Norvegiei, Johan Holst, și Horst Sindermann, președintele Camerei Populare a R.D. Germane. De asemenea, s-a relevat că în cazul unui război nuclear nu vor fi învingători

Pentru sporirea încrederii și cooperării intre state
Conferința internațională de la New DelhiNEW DELHI 16 Agerpres). — Parti- Clpanții la conferința internațională „Spre o lume fără arme nucleare, lipsită de violență", ale cărei lucrări se desfășoară în capitala Indiei, exprimă în cuvîntările rostite îngrijorarea opiniei publice față de creșterea cursei înarmărilor, în principal a înarmărilor nucleare. Arătînd că pentru- înfăptuirea dezarmării este necesară adoptarea unor măsuri atotcuprinzătoare, participanții s-au pronunțat pentru sporirea încrederii

PROPUNERE A R.P.D. COREENE

In scopul slăbirii încordării politice 
și militare în Peninsula CoreeanăPHENIAN 16 (Agerpres). — Agenția A.C.T.C. informează că premierul Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, Li Gîn Mo, a trimis „primului ministru" din Coreea de Sud, Lee Ily.un Jae, o scrisoare prin care propune ca o întilnire a vicepremierilor și a șefilor, de stat 

tualele împrejurări, este cu atît mai. necesară intensificarea eforturilor pentru organizarea unei conferințe internaționale la care să participe toate părțile interesate, inclusiv O.E.P. — ca singurul reprezentant legitim al poporului palestinian — precum și Israelul, șl membrii permanent ai Consiliului de Securitate.Republica Socialistă România va face și în viitor totul pentru a se ajunge cît mai curînd la o asemenea conferință, considerînd că aceasta reprezintă calea sigură ce poate duce la soluționarea problemelor din regiune, astfel incit să se pună capăt, cît mai curînd, situației create prin ocuparea teritoriilor arabe în urma războiului din 1967, să se asigure poporului palestinian autodeterminarea, inclusiv dreptul său la constituirea unui stat independent.România își exprimă speranța că se vor depune, în continuare, toate eforturile, de către toate părțile implicate în conflict, pentru a se ajunge la o soluție politică în Orientul Mijlociu, care să asigure instaurarea unei păci trainice șl juste în această regiune.

șl, de aceea, este necesar să se facă eforturi în1 direcția dezarmării.VIENA 16 (Agerpres). — Partidul Comunist din Austria se pronunță pentru eliminarea pericolului nuclear, participînd activ la lupta dusă de forțele păcii în favoarea dezarmării, cooperării internaționale și întăririi păcii, a relevat președintele partidului, Franz Muhri, într-un articol publicat în ziarul „Volksstim- me“.

și cooperării între state In • direcția înfăptuirii acestui deziderat. Deși au fost realizate unele măsuri în direcția dezarmării t- a arătat fostul președinte al Portugaliei, Costa Gomes — numărul focoaselor nucleare a continuat să crească. El a relevat caracterul periculos din punct de vedere calitativ al complexului de arme din cadrul programului american de militarizare a spațiului cosmic, cunoscut sub numele de „războiul stelelor".

major din Nordul și Sudul Coreei să aibă loc la Panmunjon la mijlocul lunii decembrie. Convorbirile ce vor avea loc urmează să se concentreze asupra măsurilor de slăbire a încordării politice și militare din Peninsula Coreeană și asupra altor probleme de interes reciproc.

CAIRO 16 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu a fost transmis președintelui Republicii. Arabe Egjpt, Mohamed Hosni Mubarak, și doamnei Suzanne Mubarak un cordial, salut de prietenie, împreună cu cele mai bune urări de sănătate, fericire, și succes în activitatea dedicată propășirii economico- sociale a țării, de prosperitate și pace poporului egiptean prieten.Președintele Republicii Arabe Egipt a adresat calde mulțumiri pentru mesajul primit și a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, în numele său și al doșmnei Suzanne Mubarak, expresia sentimentelor de profundă stimă și prețuire, urări de sănătate, viață îndelungată și multă putere de muncă, iar poporului român prieten urări de noi și importante succese în dezvoltarea so- cial-econoniică a României.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către președin
Sesiunea Adunării Generale a O. N. U.

Rezoluții în problemele dezarmării adoptate 
de Comitetul pentru probleme politice 

și de securitateNAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).— Comitetul pentru probleme politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat o serie de proiecte de rezoluție în care acordă o deosebită însemnătate necesității încheierii unui acord cu privire la interzicerea totală a experiențelor nucleare. In cadrul comitetului — relatează agenția T.A.S.S. — vorbitorii au relevat necesitatea unui asemenea acord și au chemat Comisia pentru dezarmare să înceapă, în 1989, activitatea de bază în toate aspectele legate de încheierea unui asemenea acord.S-a subliniat, totodată, că interzicerea totală a experiențelor nucleare— problemă în legătură . cu care Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat peste 50 de rezoluții — constituie unul dintre obiectivele fundamentale ale Organizației Națiunilor Unite.NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).— Comitetul nr. f al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat, la inițiativa unui mare grup de țări socialiste, nealiniate și neutre, un proiect de rezoluție în care atrage atenția asupra consecințelor economice și sociale ale cursei înarmărilor și impactului extrem de negativ al acesteia asupra păcii și securității internaționale. Comitetul își exprimă îngrijorarea profundă în- legătură cu accelerarea cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, precum și
în sprijinul instaurării unei păci ferme 

și durabile în America CentralăNAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres)'. — Adunarea Generală a O.N.U. a aprobat prin consens o rezoluție asupra situației din America Centrală în care cere celor cinci țări centroamericane să-și accelereze eforturile în vederea instituirii unei păci ferme și durabile în regiune.Rezoluția cere republicilor din îstm să adopte imediat o formulă care să permită depășirea obstacolelor ce împiedică înaintarea procesului de pace în regiune, expri- mîndu-și, în acest sens, speranța că președinții celor cinci țări vor izbuti, la apropiata lor reuniune, să dea un 

tele Mohamed Hosni Mubarak a tovarășului general-colonel Vasile Milea, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, care a efectuat o vizită în Republica Arabă Egipt. în cadrul întrevederii au fost reliefate cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare pe multiple planuri existente între cele două țări și popoare și hotărîrea comună de a se întreprinde noi acțiuni și măsuri îndreptate spre extinderea cooperării în diverse domenii de interes reciproc și în folosul ambelor popoare.Președintele Hosni Mubarak a dat o înaltă apreciere demersurilor și inițiativelor tovarășului Nicolae Ceaușescu vizînd soluționarea justă și durabilă a situației din Orientul Mijlociu, subliniind sprijinul constant și activ al președintelui României pentru instaurarea unei păci trainice în zonă și în lume.La întrevedere a participat mareșalul Abdel Halim Abu Ghazala, ministrul apărării și al producției militare al R.A. Egipt.

cu creșterea cheltuielilor militare. Subliniind că aceasta grevează serios asupra, economiei tuturor, statelor și constituie un pericol la adresa păcii și securității internaționale, comitetul recomandă celei de-a 43-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. să declare că programele militare actuale' duc la irosirea unor mari resurse, care ar putea fi utilizate pentru creșterea nivelului de trai al tuturor, popoarelor și pentru soluționarea problemelor privind dezvoltarea economică și socială a țărilor în curs de dezvoltare — relatează agenția T.A.S.S.NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — La Națiunile Unite s-au încheiat lucrările Comitetului politic special al Adunării Generale consacrate dezbaterii activității Agenției O.N.U. de ajutor și lucrări pentru refugiații palestinieni din Orientul Mijlociu (U.N.R.W.A.) Analizîndu-se situația existentă pe planul refugia- ților palestinieni, s-a subliniat' că singura cale de soluționare a problemei refugiaților palestinieni o constituie convocarea unei conferințe internaționale asupra Orientului Mijlociu, sub egida O.N.U. și cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, unicul reprezentant legitim al poporului palestinian.
nou Impuls înfăptuirii acordurilor de pace „Esquipolas H“ în America Centrală.SAN SALVADOR 16 (Agerpres). — Miniștrii relațiilor externă ai țărilor din America Centrală se vor reuni, la 29 noiembrie, în Mexic, pentru pregătirea agendei întîlnirii președinților statelor respective consacrate relansării acordurilor de pace „Esquipolas II". Intîlnirea va avea ioc în Mexic cu prilejul preluării oficiale a funcției de către președintele ales al acestei țări, Carlos Salinas de Gortari.

Precizări privind acordul intervenit la încheierea 
convorbirilor cvadripartite în problemele din sud-vestul AfriciiGENEVA 16 (Agerpres). — La Geneva s-a încheiat cea de-a noua rundă a convorbirilor cvadripartite privind problemele din sud-vestul Africii dintre Angola, Cuba și Republica Sud-Africană, cu participarea S.U.A. Potrivit agenției T.A.S.S., declarația dată publicității la încheierea convorbirilor consemnează faptul că delegațiile au analizat, între altele, calendarul retragerii, în etape și totală, a trupelor cubaneze din Angola, pe baza acordului dintre guvernele cubanez și angolpz.Delegațiile urmează să participe la o rundă finală de negocieri, Ia Brazzaville, la o dată ce va fi stabilită ulterior.Agențiile de presă apreciază că acordul de principiu va permite aplicarea Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate privind acordarea independenței Namibiei, care prevede — între altele — organizarea de alegeri libere în acest teritoriu, sub auspiciile Națiunilor Unite.

DE PRESA
e scurt

CONVORBIRI. La Beijing au I avtit loc convorbiri între Zhao Zi- yang, secretar general al C.C. al IP. C. Chinez, și președintele Co- morelor, Ahmed Abdallah Abdel Rahman — transmite agenția China INouă. Conducătorul de partid chinez a subliniat că actuala tendință spre destindere, din relațiile inter- I naționale este rezultatul eforturilor multor țări mici și mijlocii care acționează pentru salvgardarea păcii. La rîndul său, oaspe- Itele și-a manifestat încrederea in posibilitățile extinderii cooperării dintre cele două țări.SCRISOARE. într-o scrisoare a- dresată președintelui Consiliului de Securitate al O.N.U., ministrul afacerilor externe al Afganistanului, Abdul Wakil, solicită examinarea de către Consiliul de Securitate a situației din jurul Afganistanului — relatează agențiaT.A.S.S. Ca urmare a continuării amestecului în treburile interne ale Afganistanului — se afirmă în scrisoare — situația din țară și din sud-estul Asiei a căpătat un caracter instabil, iar perpetuarea actelor de amestec și de încălcare a păcii în regiune poate duce la un conflict internațional.NICARAGUA este dispusă să negocieze cu S.U.A. pe orice temă privind normalizarea relațiilor bilaterale — a declarat, la San Salvador, reprezentantul Nicaraguei Ia I Organizația Statelor Americane, Carloș Tunnermann, potrivit agenției, EFE. El a arătat că voința politică a Nicaraguei de a-.și r.or- Imaliza relațiile cu S.U.A. Contrastează cu refuzul Administrației nord-americane și cu ajutorul pe Icare îl acordă aceasta forțelor „contras".ÎNTILNIRE. La Teheran a avut loc o rundă de convorbiri între I președintele Iranului, Seyyed Aii Khamenei, și președintele Kepyei, I Daniel arap Moi, aflat în vizită în

GABORONE 18 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în parlamentul țării, președintele Botswaiiei, Quett Ma- sire, a reafirmat poziția guvernului de sprijin al tratativelor în vederea reglementării problemelor din Africa de sud-vest.Șeful statului Botswana a declarat că țara sa își reafirmă sprijinul pentru transpunerea în viață a Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate privind decolonizarea Namibiei și accesul ei la independență.LUANDA 16 (Agerpres). — Nigeria sprijină inițiativele de pace ale An- golei menite să ducă la independența Namibiei în conformitate cu Rezoluția 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U. — a declarat Ike Nwa- chukwu, ministrul nigerian al afacerilor externe, aflat în vizită oficială la Luanda. Problemele Ango- lei trebuie să fie soluționate în condițiile menținerii integrale a suveranității și independenței sale — a subliniat ministrul nigerian.

această țară. In centrul atenției celor doi șefi de stat s-au aflat relațiile bilaterale și probleme internaționale de interes comun.VIZITA. Cancelarul R. F. Germania, Helmut Kohl, a efectuat o vizită oficială la Washington, în cursul căreia a conferit cu președintele Ronald Reagan asupra relațiilor bilaterale și a unor probleme internaționale. Cancelarul vest-german, a avut, de asemehea, o întrevedere cu președintele ales al S.U.A., George Bush.CONSULTĂRI. Președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, Ci- riaco de Mita (democrat-creș'tin), a avut în aceste zile întrevederi cu secretarii generali ai partidelor ce formează coaliția guvernamentală— socialist, socialist-democratic, republican și liberal. Pe ordinea de zi s-au aflat îndeosebi probleme referitoare la necesitatea ameliorării situației economice a țării, reformele instituționale și lupta împotriva traficului și a consumului de stupefiante — informează agenția A.N.S.A.SESIUNE. La Maputo s-a desfășurat sesiunea Comisiei mixte mo- zambicano—sud-africane în probleme de securitate. După cum se arată în comunicatul dat publicității în capitala Mozambicului, părțile au examinat aspecte privitoare la punerea în aplicare a acordului dintre cele două țări și a hotărârilor adoptate în cursul convorbirilor bilaterale la nivel înalt— relatează agenția T.A.S.S.CONFERINȚA. In capitala statului Cote d’Ivoire au luat sfîrșit lucrările unei conferințe economice la care au participat reprezentanți africani și al unor organisme ■ financiare de pe continent. Cu acest prilej, s-a relevat necesitatea adîn- ciril conlucrării la nivel zonal și african pentru transpunerea in

Datoria externă - un mare 
obstacol în-calea dezvoltării 
statelor latino-americaneSAN SALVADOR 16 (Agerpres). Datoria externă, comerțul, protec- ționismul, situația din America Centrală au constituit principalele probleme abordate de șefii delegațiilor care au luat cuVîntul în plenul celei de-a XVIII-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Statelor A- mericane (O.S.A.), ale cărei lucrări se desfășoară la San Salvador. Reprezentanții Argentinei, Boliviei, Columbiei, Ecuadorului, Mexicului, Republicii Dominicane, Uruguayului, precum și ai altor țări participante au subliniat că în tratarea problemei datoriei externe, care reprezintă un mare obstacol în calea dezvoltării statelor latino-americane, trebuie să se țină seama de necesitățile de creștere economică ale națiunilor debitoare, fiind, de asemenea, esențială pentru viitorul proceselor democratice așezarea pe baze echitabile a relațiilor financiare și comerciale internaționale. Majoritatea vorbitorilor au semnalat că accentuarea măsurilor protecțio- niste amenință eforturile țărilor din regiune vizînd onorarea angajamentelor financiare și reluarea creșterii economiilor naționale.

practică a unor programe șl obiec- I tive economice.ÎNTREVEDERE. Președintele S.U.A., Ronald Reagan, a avut, miercuri, convorbiri cu primul-mi- ■nistru al Marii Britanii, Margaret I Thatcher, aflată intr-o vizită ofi- ■ cială la Washington. Au fost abordate aspecte ale vieții politice și I economice internaționale, inclusiv | relațiile Est-Vest, și problema controlului asupra înarmărilor.SUSPENDARE. Președintele Re- * publicii Nicaragua, Daniel Ortega . Saavedra, a anunțat suspendarea stării de urgență decretate la 20 oc- I tombrie, prilejuită de trecerea uraganului „Joan" pe teritoriul acestei țări. Uraganul a cauzat moartea a 137 de persoane, alte 185 fiind rănite și 119 dispărute. Intr-un dis- . curs rostit în parlament, șeful statului nicaraguan a estimat că pa- ' gubele materiale provocate de u- ragan se ridică la 828 milioane dolari.ATENTAT TERORIST. Un nou și grav atentat terorist a fost co- I mis în incinta unui comisariat din Ravenna, soldat cu cinci morți. * După cum transmite agenția . ANSA, victimele sînt carabinieri.POLUARE. Neil Kinnock, liderul Partidului Laburist — principalul 1 partid de opoziție din Marea Bri- tanie — a avertizat asupra creș- * terii gradului de poluare a mediu- lui înconjurător. El a apreciat că în Marea Britanle poluarea mediu- I lui înconjurător — aer, sol, rîuri și mare — a atins o amploare ame- I nințătoare. După părerea sa, zilnic | sînt deversate în mare aproximativ 1 miliard litri de ape reziduale, iar i atmosfera este contaminată cu tone de deșeuri primejdioase pen- 1 tru sănătatea oamenilor.VALUL DE LĂCUSTE migra- I toare se va extinde de pe malul estic al continentului african, ame- nințînd Somalia, Djibouti, Kenya | și, posibil. Tanzania. — au afirmat la Addis Abeba specialiștii Corni- i siei economice a O.N.U. pentru Africa. In această situație, se con- ' sideră că trebuie intensificate eforturile la nivel național și continental pentru combaterea „ciumei I verzi", care a afectat deja mari suprafețe cu culturi agricole. I

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA EI ÎNFĂȚIȘARE
Condiția femeii-grav afectată 

de inechități și discriminăriIn pofida importantelor realizări înregistrate de omenire în diverse domenii de activitate, în acest sfîrșit de secol și de mileniu condiția femeii continuă să rămînă o concludentă expresie a discriminărilor de tot felul în țările ' capitaliste. Constituie o tristă realitate faptul că, în majoritatea țărilor cu societăți bazate pe exploatare, femeile, repre- zentînd peste jumătate din populație, sînt victimele unor flagrante inechități și servituti, deopotrivă în calitate de cetățence, de mame, soții ori salariate. Studii și documente internaționale atestă că în țările occidentale condiția femeilor este serios afectată prin încălcări frecvente ale dreptului la muncă, la educație, la ocrotirea sănătății, a drepturilor de a participa la viața socială. Astfel, la muncă egală, femeile primesc de cele mai multe ori un salariu considerabil mai mic, numeroase bariere, de drept sau de fapt, împiedică accesul femeilor la posturi de conducere, ele alcătuind de regulă și „grosul" șomerilor intrucit, prin tradiție, sînt primele concediate și ultimele angajate.Militind pentru lichidarea acestor anacronisme, milioane de femei din țările capitaliste luptă pentru crearea condițiilor afirmării depline în viața politică și socială, ca o condiție a progresului general.
Ultimele la angajări, 
primele la concedieriDatele furnizate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare E- conomică (O.C.D.E.), care grupează principalele țări capitaliste, arată că din cei 31 milioane șomeri, înregistrați în cele 24 țări' membre, aproape 16 milioane sînt femei, deși ponderea acestora în ansamblul salariaților este de circa 40 la sută. în ultimul deceniu, în țările Pieței comune, șomajul în rîndul femeilor a crescut de opt ori.In țările C.E.E., circa 60 la sută din persoanele în căutare de lucru sînt femei. „Oficial — scria ziarul belgian „VOIX OUVRIERE — se susține că șomajul în rîn- durile femeilor nu constituie o problemă cu o semnificație deosebită întrucît «locul lor este a- casă», unde trebuie să aibă grijă de copil. Realitatea este că numărul familiilor considerate sub limita sărăciei s-ar tripla dacă nu ar exista și salariile femeilor".După cum scria ziarul „DAILY MIRROR", „femeile reprezintă categoria cea mai dezavantajată din

Întreaga forță de muncă a statelor industrializate". „Femeile — a- rată altă publicație britanică, „LABOUR WEEKLY" — sînt ultimele la angajări și primele la concedieri".In comparație cu anul 1975, numărul femeilor rămase fără lucru s-a dublat in Italia, R.F.G. și Franța, iar in Marea Britanie a crescut de peste patru ori și jumătate. „După aprecierile oficiale — notează publicația „UNSERE ZEIT" — conjunctura economică merge bine în R.F.G. Patronii realizează profituri grase. Aceasta nu folosește însă cu nimic șomerilor. Este o evoluție care-i ocolește. Soarta lor rămîne neschimbată". Și ziarul prezintă citeva cazuri tipice în- tîlnite la Oficiul de muncă din o- rașul Essen, printre care nu lipsesc, evident, femeile. Ulrike Kohn, vînzătoare, în vîrstă de 25 de ani, și-a pierdut locul de muncă de la 1 iulie. înainte a avut un angajament temporar, din martie pînă în luna iunie. „Primesc, în principiu, orice muncă, chiar și din cele mai prost plătite, a spus ea reporterului. Dar o slujbă definitivă este foarte greu de obținut, în Essen, ca și în Duisburg, unde

am locuit mai înainte". După cum constată publicațiile sindicale din țările occidentale, existența unei armate numeroase a șomerilor sporește aroganța patronilor, încu- rajînd extinderea actelor lor de intimidare. Primele vizate, femeile depun eforturi serioase pentru a-și menține locurile de muncă. „Sînt atît de îngrozite că își vor pierde slujbele — constata o fruntașă a mișcării feministe din S.U.A. — încît nu mai îndrăznesc să vorbească despre probleme cum ar fi e- galitatea la salarizare sau Ia promovarea ierarhică".
La muncă egală — 
salarii mai miciIn toate statisticile întocmite de O.N.U. sau de organizații sindicale se remarcă, fără excepție, o flagrantă inechitate in fixarea salariilor femeilor în țările capitaliste. In S.U.A., R.F.G., Italia, Franța, Marea Britanie, Canada, Japonia, Australia, pentru aceleași munci, femeile primesc cu 30—40 la sută mai puțin decît bărbații. Media cîștigurilor unei femei — scria revista americană „U.S. NEWS AND WORLD REPORT" — „este de 60 de cenți pentru fiecare dolar plătit bărbaților".Deosebit de grea este condiția femeii salariate în Japonia, țară care a înregistrat mari progrese în domeniul industrial, devenind un puternic concurent pentru partenerii săi comerciali din Occident. „Unul din factorii-cheie ai acestei situații — scrie ziarul „AVANTI" — l-a reprezentat exploatarea femeilor, care reprezintă 40 la sută din forța de muncă japoneză. Foarte des, femeile japoneze sînt constrînse să desfășoare activități prost plătite și au puține posibilități de a face carieră. Aproximativ 25 la sută sînt în mod eufemistic clasificate drept „muncitoare cu normă redusă" în industrie, ele lucrînd eu un salariu foar-

Graficul reprodus din ziarul „Un- sere Zeit", intitulat „mica diferență la salariu", prezintă decalajele privind „salariile femeilor în procente față de cele ale bărbaților din industrie in perioada 1986—1987", în Suedia, Danemarca, Norvegia, Italia, Franța, Olanda, Belgia, R. F. Germania, Elveția, Marea Britanie și Austriate mic pe oră. Concurența favorizează reducerea salariilor femeilor față de salariile bărbaților. în Japonia nu există nici o lege care să prevadă salarii egale la munci egale. Iar o eventuală lege în a- cest sens — care ar trebui aprobată pentru a aduce Japonia la niveluri minime prevăzute de O.N.U. în ceea ce privește tratamentul rezervat femeilor — nu ar modifica cîtuși de puțin actuala situație. Chiar dacă ar fi adoptată o lege — afirmă un om de afaceri — spiritul ei nu ar fi interpretat în sensul său adevărat".După cum reiese din graficul a- lăturat, publicat de ziarul „UNSERE ZEIT" șl întocmit pe baza situației existente în domeniul industrial in principalele țări vest- europene, dezideratul' „Salariu egal la muncă egală" este încă departe de a fi concretizat. „Mica diferență", redată în procente, arată că, în comparație cu salariile bărbaților, cele ale femeilor repre

Tinere din Duisburg participante la o demonstrație împotriva șomajului și lichidării a noi locuri de muncă la uzinele siderurgice din Rheinhausen, proprietate a concernului Krupp. Pe pancarte stă scris : „Nu există suficienți șomeri ?“ „(Uzinele) Krupp trebuie să trăiască", „Locuri de muncă pentru părinții noștri"zintă 90 la sută în Suedia, 86 la sută in Danemarca, 84 la sută în Norvegia și Italia, 81 la sută in Franța, 74 la sută în Olanda și Belgia, 73 la sută in R.F.G., 71 la sută in Elveția, 70 Ia sută in Marea Britanie și 67 la sută in Austria.Discriminarea femeilor apare și mai evidentă cînd sînt analizate posibilitățile lor de a ocupa diferite posturi pe scara ierarhică. „Majoritatea femeilor — nota ziarul „LE FIGARO" — sînt ocupate în profesiuni și în sectoare a- flate pe treapta cea mai de joș a ierarhiei sociale".
Poziții precare 

în viața politicăViața social-politică din țările capitaliste constituie un domeniu care oferă, la rîndul lui, dovezi grăitoare privind discriminările la adresa femeilor. Ce-i drept, există cîteva cazuri de femei care o- cupă posturi în guvern sau în organisme politice, dar excepțiile întăresc, cum se spune, regula, iar regula este, in statele occidentale. Îndepărtarea femeilor de la funcțiile social-politice. Zilele trecute, agenția de presă D.P.A. „comemora" împlinirea a 70 de ani de cînd femeile au dobîndit în Germania posibilitatea de a participa la alegeri. „Decenii de-a rîndul — notează agenția — femeile au luptat

Mii de femei au luat parte la Roma la o amplă demonstrație organizată de cele trei centrale sindicale italiene în sprijinul asigurării locurilor de muncă pentru această categorie socială supusă unor flagrante discriminăripentru dreptul la vot". Un drept recunoscut cu foarte multă greutate. înlăturarea formală a acestei inegalități, da pildă, a avut loc în Italia în 1945, în Grecia în 1952, iar în Elveția abia in 1971. „La nivelul cantoanelor — precizează > D.P.A. — elvețiencelor le este refuzat parțial dreptul de vot".Dar, în ciuda dreptului de vot proclamat, femeile sînt împiedicate în continuare să ajungă la o reprezentare corespunzătoare rolului ce ar trebui să le revină in societate. Ponderea lor In Bundestag (Camera deputaților din R.F.G.) este în prezent de numai 15,6 la sută. Abia anul acesta, la congresul din luna septembrie, P.S.D. a decis o cotă obligatorie de reprezentare a femeilor în forurile de conducere ale partidului.Pentru a combate aceste flagrante discriminări, în țările Pieței co- ‘mur.e a luat ființă în 1983 o organizație denumită „Coordonarea europeană a femeilor" (C.E.F.). Din inițiativa acestei organizații, s-a creat și un „Tribunal internațional", unde femeile din țările PiețeiPersistenta acestor realități,

comune vor putea să-și prezinte revendicările.Recenta sesiune a acestui tribunal, desfășurată . între 10—12 noiembrie ia Bruxelles, a fost precedată de reuniuni la nivel național și regional. „C.E.F. — relatează agenția spaniolă EFE — critică efectele nefaste pe care le au asupra condițiilor de viață ale femeilor anumite legi profesionale și de protecție socială, promulgate în cadrul Pieței comune". „Cu toate că femeile alcătuiesc unul din cele «mai vizibile» grupuri defavorizate din societățile occidentale — a declarat Marie-Franșoise Stewart, din conducerea C.E.F. — Comunitatea (vest-) europeană nu le-a acordat prioritate în cadrul celui de-al doilea program al ei de luptă împotriva sărăciei". Potrivit concluziilor unui seminar desfășurat recent la Bruxelles, femeile sînt supuse unui' risc mai mare decît bărbații de a cădea pradă sărăciei, „datorită poziției lor precare pe piața muncii și a consecințelor nefaste pe care le suportă familia".inegalități și inechități flagrante explică intensificarea, în ultimul timp, a mișcărilor feministe în țările occidentale, care, în cadrul unor ample acțiuni de masă, cer autorităților să includă în programele de guvernare angajamente ferme privind asigurarea locurilor de muncă pentru femei potrivit pregătirii și capacității lor, retribuirea conform principiului „la muncă egală, salarii egale", acordarea de drepturi care să permită participarea deplină și efectivă a femeilor la viața politică și socială.
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