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CU PRIVIRE LA CONVORBIRILE DINTRE
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,

Șl TOVARĂȘUL RAIF DIZDAREVICI,
președintele Prezidiului Republicii Secialiste Federative Iugoslavia

La Nicolae 
al Partidului Comunist președintele Republicii România, tovarășul Raif Dizdarevici, președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, a efectuat o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România, In zilele de 22 și 23 decembrie 1988.In timpul convorbirilor prilejuite de vizită, tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Raif Dizdarevici s-au Informat reciproc asupra principalelor probleme actuale ale dezvoltării interne din cele două țări, au examinat evoluția relațiilor bilaterale și au efectuat un schimb de păreri cu privire la problemele situației internaționale.In cadrul schimbului de păreri privind colaborarea bilaterală s-a evidențiat că dezvoltarea permanentă a relațiilor dintre cele două țări și a colaborării lor pe multiple planuri este expresia aplicării neabătute în raporturile dintre România șl Iugoslavia a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.A fost relevată importanta deosebită a întîlnirilor la nivel înalt pentru impulsionarea dezvoltării raporturilor și colaborării dintre cele două țări pe plan bilateral și internațional. S-a apreciat că, în ansamblul relațiilor bilaterale, un loc important revine colaborării economice, subli- niindu-se necesitatea folosirii la maximum a avantajelor pe care le oferă apropierea geografică, complementaritatea economiilor celor două țări, potențialul economic și nivelul lor de dezvoltare pentru realizarea volumului schimburilor comerciale convenite pentru acest cincinal. S-a 
arătat că este nevoia să se acționeze cu și mai multă hotărîre pentru extinderea șl diversificarea în continuare a colaborării în domeniul economic, acordindu-se o atenție deosebită cooperării industriale și specializării in producție pe termen lung. S-au evidențiat importanta convențiilor de cooperare și specializare în producție, în vigoare, precum și necesitatea transpunerii lor perseverente in practică, a prelungirii valabilității lor și a încheierii altora noi, de interes reciproc, în scopul ridicării producției la un nivel tehnic și tehnologic superior, atit pentru satisfacerea nevoilor celor două țări, cît și pentru terțe piețe. S-a relevat, de asemenea, că este necesar să se depună eforturi și mai mari în direcția extinderii schimburilor comerciale, a colaborării în domeniile financiar, bancar și transporturilor.A fost reafirmată importanta construirii și utilizării eficiente a sistemelor hidroenergetice și de navigație de la Porțile de Fier, realizate prin eforturile comune țări.De asemenea, hotărirea celor a acționa pentru borării multilaterale tehnico-științi- fice româno-iugoslave. în acest sens, s-a subliniat că este necesar să Înceapă la timp pregătirile pentru încheierea unui program de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice și ' ' a specializării și cooperării în producție.S-a evidențiat. . ...că dezvoltarea multilaterală a rela- I țlilor româno-iugoslave, întărirea șl promovarea lor continuă corespund intereselor vitale ale popoarelor ce- ijor două țări socialiste vecine, colaborări. păcii și securității în Balcani. Europa șî în lume.în cadrul schimbului de păreri cu .privire la situația internațională actuală, s-a apreciat că în ultimii ani S-au făcut unii pași pozitivi pe calea dezarmării, reducerii încordării și trecerii de la politica de confruntare la cea de dialog, negocieri și înțelegere, precum și în direcția soluționării unor stări conflictuale. La

lnvltațla tovarășului Ceaușescu, secretar general Român, Socialiste

ale celor două
a fost exprimată două țări de dezvoltarea' cola-
tehnico-științifice,și cu acest prilej.

Suplimentar,

de
BICAZ :
ciment pentru 2 500 

de apartamenteColectivul de la Combinatulllariti și azbociment Bicaz, mobili- zlndu-se exemplar, acționînd cu hărnicie și pricepere, a reușit să-și îndeplinească prevederile de plan

TEZE Șl ORIENTĂRI ALE MAGISTRALEI
EXPUNERI A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Perfecționarea multidimensională, permanentă constituie, fără îndoială, cea mai relevantă trăsătură a dinamicii societății românești astăzi, „motorul cu combustie internă" al dezvoltării economico-so- ciale. Cu deosebită pregnanță se manifestă acest proces de amplitudine calitativă, în perspectiva revoluționară deschisă încă de istoricul Congres IX, în sfera hotărîtoare a conducerii activității economico- sociale ; sferă căreia atît Tezele din aprilie, cît și Expunerea la marele forum democratic din noiembrie, documente programatice de excepțională valoare datorate secretarului general al partidului, îi acordă o importanță de prim ordin în accelerarea dezvoltării intensive, în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. „Am pornit de Ia principiul — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la recentul forum — că formele de conducere, de planificare, financiare nu sînt date o dată pentru totdeauna, că ele trebuie să fie perfecționate continuu, in raport cu dezvoltarea forțelor de producție, a științei, a culturii, cu baza tehnico-materială. pornind de la necesitatea creșterii rolului oamenilor muncii, al cadrului democratic, in Întreaga conducere a activității economico-sociale".Calitatea muncii de conducere rezidă în calitatea oamenilor. Rezidă în capacitatea celor chemați să valorifice plenar marile posibilități creatoare oferite de cadrul democratic al unirii tuturor forțelor, să deschidă cîmp larg cuceririlor revoluției tehnico-științifice. Această capacitate, această să de progres tentă. O calitate oricînd în etapa sive, cînd prevalează efortul priu, creativitatea multitudinii de probleme noi, în bi- ruirea inerentelor obstacole și dificultăți ale drumului nebătătorit. Iată de ce, Ia același mare forum democratic, referindu-se la înfăptuirea consecventă a programelor de dezvoltare intensivă, de organizare și modernizare pe baza celor mal noi cuceriri ale științei și tehnicii, secretarul general al partidului a ținut să accentueze : „Nu trebuie să uităm nici un moment că realizarea tuturor obiectivelor este posibilă numai cu oameni cu o înaltă pregătire ,

de profesională șl tehnică, capabili să soluționeze cele mai complexe probleme și să asigure înaintarea fermă a patriei noastre spre cele mai inalto culmi de progres și civilizație".Competența, competența crescîndă, la nivelul exigențelor dezvoltării de tip intensiv, constituie oxigenul indispensabil procesului de perfecționare a conducerii științifice. Cum este captată, potențată și pusă în valoare competența — iată tema anchetei noastre social-politice.
Dinamica perfecționării

și exigențele
conducerii științifice

■

Competența în cîmpul 
dezvoltării intensive

inepuizabilă resurse numește compe- mai necesară decît dezvoltării Inten- pro-In rezolvarea

Pentru cei ce mai nutresc iluzia că o diplomă, fie ea și universitară, poate constitui un infailibil atestat de competență pentru toată o simplă vizită la Institutul centrai de pregătire a cadrelor de conducere din economie și administrația de stat, din cadrul Academiei de studii social-politice, este de natură să le destrame confortabila prejudecată. Mai mult, să le inculce sentimentul că una dintre cele mai dinamice valori sociale este competența, tocmai pentru că ea dă măsura gradului de adaptare la „șocul viitorului", de receptivitate la progres. Este ceea ce îi determină pe cursanții acestei forme postuniversitare, cadre de conducere din ministere, centrale și unități economice, din aparatul de partid și al consiliilor populare, să revină cu pasiune studioasă în amfiteatre și seminarii pentru a-și „reîncărca bateriile". Institutul, înființat la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, încă din 1971, are menirea de a contribui la perfecționarea cadrelor în domeniul conducerii științifice, de a le pregăti in vederea obținerii unor cote superioare de eficiență în conducerea activității economico- sociale.Nu e un studiu de dragul studiului, cu finalitate aleatorie. Competența acumulată aici se probează practic și operativ. Astfel, prin lucrările de la finele cursurilor, absolvenții propun soluții cu caracter aplicativ, și eficiență, măsurabilă, determinată de creșteri ale volumu-

viața.

lul producției, de modernizarea proceselor de producție, de ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor ș.a. Demersul științific al acestor lucrări este deopotrivă politic, economic și social — toate acestea într-un cadru organizational modern. Relevantă, sub aspectul afirmării și sporirii competenței, este și continuitatea contactului dintre institut și absolvenți. Mulți dintre ei solicită institutului realizarea unor cercetări și programe de perfecționare în 'in............... .................ii, propriile unități ;alții oferă posibilitatea ca parti- cipanțiî la seriile următoare să realizeze practica de „anali ză-diag- nostic" in unitățile pe care le conduc, implicîn- du-se direct în aceste investigații soldate cu avantaje de ambele părți; în sfirșlt, unii dintre absolvenți devin colaboratori direcți ai institutului și susțin teme din programul de pregătire, expresie concretă a integrării învățămîntului și cercetării cu producția. Fie și din aceste inevitabil sumare puncte de reper, oferite de prof. univ. Mihail Dumitrescu, rezultă atit dinamismul competentei, cît și „reacția în lanț" a valorizării ei în cadrul conducerii științifice.— Cu ce finalități ?— Cu aporturi nemijlocite pe toate planurile dezvoltării intensive: perfectionarea indicatorilor calitativi (sporirea productivității, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea competitivității, a eficientei economico-socia- le) ; valorificarea rezultatelor revoluției tehnico-științifice ; amplul proces de modernizare. Față de aceste fronturi ale dezvoltării de tip intensiv — subliniază interlocutorul nostru — conducerea științifică acționează ca „vîrf de lance", potențind realizarea obiectivelor strategice pe termen mediu și lung. Principala caracteristică a conducerii ca resursă a dezvoltării este competența inovatoare. Continuitatea, înnoirea, spiritul revoluționar reprezintă de altfel dimensiunea emblematică a perioadei de după Congresul al IX-lea al partidului, confirmată de viață pe toate planurile.— V-aș propune să stăruim asupra relației dintre competență șl conducerea științifică. Ce aspecte practice îmbracă ?— Aspectul esențial constă 
conducerea competitivă.■■.......... —.     .... ,  a
(Continuare in pag. a V-a)
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O SARCINĂ ECONOMICĂ PRIORITARĂ PENTRU TOATE

o asemferiea evoluție au contribuit eforturile popoarelor, ale tuturor forțelor progresiste care acționează in direcția democratizării ansamblului relațiilor internaționale și participării tuturor țărilor la soluționarea problemelor cu care este confruntată omenirea. Cu toate acestea, nu s-a realizat încă o schimbare radicală in viața internațională, ceea ce face ca situația mondială să fie complexă și contradictorie.S-a apreciat că problema fundamentală a .contemporaneității este în continuare oprirea cursei înarmărilor șl înfăptuirea hotărîtă a dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare. De aceea este necesar să se Întreprindă totul pentru a se ajunge la înțelegeri în direcția realizării unui program complex de dezarmare.Apreciindu-se importanța acordului sovieto-american privind lichidarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune,- s-a subliniat, totodată, că este necesar să se acționeze cu toată hotărirea pentru încheierea cit mai grabnică a acordului privind reducerea cu 50 la sută a armelor nucleare strategice. De asemenea, s-a arătat că se impune renunțarea cu desăvirșire la modernizarea și perfecționarea armelor’ nucleare existente, precum și la producerea de noi arme nucleare.A fost relevată necesitatea interzicerii complete a tuturor experiențelor cu arma nucleară, renunțării la politica de militarizare a Cosmosului, eliminării armelor chimice și a altor arme de distrugere în masă.S-a subliniat că, în paralel cu acțiunile pentru înlăturarea și lichidarea armelor nucleare, trebuie să se treacă la reducerea armamentelor convenționale, forțelor armate și cheltuielilor militare.In cadrul convorbirilor s-a apreciat că se impune să se acționeze hotărit pentru încheierea cît mai urgentă a Reuniunii de la Viena prin adoptarea unui document de substanță și echilibrat, care să ducă la Întărirea încrederii și securității pe continent, la impulsionarea cooperării în toate domeniile.O atenție deosebită a fost acorda-

ta. tn cadrul convorbirilor, Întăririi colaborării multilaterale între țările balcanice, transformării acestei regiuni intr-o zonă fără arme nucleare și chimice, consolidării păcii și securității în Balcani. S-a subliniat necesitatea de a se acționa în vederea creării condițiilor pentru convocarea conferinței țărilor balcanice la nivel înalt, care să dea noi dimensiuni întăririi încrederii și cooperării in a- ceastă zonă. •S-a relevat că trebuie acționat cu hotărîre pentru cale politică, prin turor problemelor state.S-a subliniat că dip lume reclamă laborării tuturor statelor pentru accelerarea creșterii și dezvoltării economice, îndeosebi a țărilor în curs de dezvoltare. Pornind de la situația economică mondială, care continuă să fie deosebit de gravă, de la creșterea decalajelor dintre țările bogate și țările sărace, s-a arătat că este necesar să se acționeze mai hotărit pentru soluționarea globală

reglementarea pe tratative, a tu- litigioase dintresituația actuală intensificarea co-

a problemelor subdezvoltării clusiv a datoriilor externe extrem de mari ale țărilor in curs de dezvoltare — și pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale juste și echitabile.In cadrul convorbirilor s-a reafirmat hotărirea celor două țări de a acționa și in viitor pentru dezvoltarea și amplificarea prieteniei și colaborării româno-iugoslave.
★loan Ungur, ministrul exterior și cooperării internaționale, și to-Tovarășul comerțului economice _ _ _____________varășul Nenad Krekici, secretar federal pentru relațiile economice externe al R.S.F. Iugoslavia, au semnat, vineri. Protocolul privind schimburile comerciale româno-iugoslave pe anul 1989.
★Tovarășul Raif Dizdarevici, președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, a vizitat, vineri, obiective social-edili- tare și cartiere de locuințe din Capi- . tală.

PLECAREA DIN CAPITALĂVineri după-amiază s-a încheiat vizita oficială de prietenie pe care a efectuat-o în țara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Raif Dizdarevici, președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Raif Dizdarevici au sosit împreună Ia aeroportul Otopenl, împodobit cu drapelele celor două state.Pe aeroport se aflau membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, alte persoane oficiale.Au fost de față ambasadorul

României la Belgrad și ambasadorul Iugoslaviei la București.O gardă militară aliniată pe aeroport a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și Republicii Socialiste România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Raif Dizdarevici au trecut în revistă garda de onoare.Un grup de pionieri români și copii ai personalului Ambasadei' Iugoslaviei la București au oferit tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Raif Dizdarevici buchete de flori.La scara avionului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Raif Dizdarevici și-au; luat un călduros rămas bun, și-au strâns mîinije cu prietenie.La ora 16,30, aeronava prezidențială a decolat, îndreptîndu-se spre patrie.

COLECTIVELE DE OAMENI Al MUNCII
n------------------------------------ 1—     .   ........................—     

Pregătirea temeinică
a producției anului viitorIn toate unitățile industriale, în toate sectoarele economiei, fiecare zi din această ultimă parte a anului este acum hotărîtoare atit pentru încheierea cu bune rezultate a planului pe trimestrul IV și pe întregul an, cît și pentru pregătirea judicioasă a producției anului viitor, astfel Incit din primele zile planul să fie realizat ritmic, integral la toate sortimentele. In această perioadă, așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta ședință â Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., este necesar ca, in fiecare întreprindere, organele și organizațiile de partid, organele de conducere colectivă să ia măsuri ferme pentru buna organizare a muncii în toate schimburile, astfel încît activitatea să se desfășoare peste tot la nivelul maxim al posibilităților.In continuarea ciclului de articole pe tema pregătirii judicioase a producției anului 1989, „Scinteia" prezintă astăzi unele probleme de planificare, organizatorice și tehnice cu care se confruntă unele întreprinderi producătoare de utilaj minier. Totodată, este prezentat punctul _de vedere al Centralei industriale de utilaj minier și mașini de ridicat Timișoara.

La întreprinderea mecanică

Timișoara

Un fapt pozitiv : 
problemele mari 
au fost rezolvateNe-ajn aflat zilele trecute la întreprinderea mecanică Timișoara, unitate deosebit de importantă pentru economia națională, dat fiind faptul că aici se execută o pondere însemnată din producția de utilaje, instalații și subansamble destinate mineritului.Discutăm cu inginerul Virgil Brai- cu, șeful biroului plan.— Am luat toate măsurile tehnice și organizatorice pentru realizarea în bune condiții a planului încă din primele zile ale anului viitor — subliniază interlocutorul. In baza planului primit de la centrală, de-

ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII REPUBLICII

Insuflețitoare fapte ale angajării muncitorești

La întreprinderea de utilaj

minier Satu Mare

la producția-marfă industrială pe primii trei ani ai cincinalului. A- vansul cîștigat va permite cimen- tiștilor să obțină un spor valoric de aproape 80 milioane lei. Este de remarcat că, de la începutul cincinalului și pînă în prezent, Ia Bicaz s-au produs peste plan mari cantități de ciment, cu care se pot construi circa 2 500 apartamente convenționale. Și tot aici, pe platforma de la Bicaz, a intrat recent în funcțiune o nouă secție de plăci ondulate din azbociment. (Ion Talpă).
VASLUI : Industria 

municipiului și-a îndeplinit 
planul anualIntensificîndu-și eforturile și a- plicind in viață orientările și indicațiile secretarului general al partidului, colectivele de oameni ai muncii de pe platformele industriale ale municipiului Vaslui obțin rezultate tot mai bune în acti-

vitatea productivă. Astfel, ele și-au îndeplinit cu 10 zile înainte de termen planul anual la producția- marfă industrială și la alți indicatori economici, succes pe care îl dedică apropiatei aniversări a proclamării Republicii. De menționat că întregul spor de producție .a fost realizat pe seama creșterii productivității muncii și în condițiile încadrării stricte în normele de consum material și energetic. Colectivele muncitorești vasluiene se angajează ca, pînă la 31 decembrie, să livreze suplimentar importante cantități de cuplaje hidraulice și servomecanisme, utilaje metalurgice, fire sintetice, țesături, materiale pentru construcția de locuințe și altele. (Petru Necula).
COPȘA MICĂ : Un nou 

obiectiv da investițiiPe marea platformă industrială a orașului Copșa Mică a fost pus în funcțiune unul din marile obiective de investiții ale județului din

actualul cincinal. Este vorba coșul de dispersie a gazelor de de______ ._____ _ „______ ____ la întreprinderea metalurgică de metale neferoase. Avînd o înălțime de 250 metri și o capacitate de preluare a pot fi 600 000 un rol diului totodată, la îmbunătățirea țiilor de muncă și viață ale locuitorilor zonei. Lucrarea prezintă un grad înalt de complexitate, ce se referă atit la structura interioară, cît și la soluțiile originale aplicate, în consens cu ultimele noutăți în domeniu pe plan mondial.Onuc Nemeș).

gazelor reziduale ce nu mai valorificate economic de metri cubi, construcția are important în protecția me- inconjurător. contribuind, condi-

BĂLAN : Realizări 
ale minerilor

(Ion
Acționînd cu înaltă răspundere comunistă pentru traducerea în viață a indicațiilor șl orientărilor date de secretarul general al parti-

dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a livra economiei naționale cantități tot mai mari de substanțe minerale utile, colectivul întreprinderii miniere Bălan a raportat îndeplinirea planului anual cu 18 zile mai devreme. Este rodul aplicării măsurilor din programul de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, respectiv extinderea metodei de exploatare cu surpare în subetaje, aducerea în front a unor utilaje de transportat ductivitate, ței tehnicetreținerii utilajelor, toate conjugate cu întărirea disciplinei muncii, sporirea eforturilor echipelor și brigăzilor de mineri. După cum ne spune tovarășul Racz Attila, prim- vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii, pină la sfîrșitul lui se vor realiza suplimentar tone pirită și 61 tone cupru în centrate. (Nicolae Șandru),

perforat, încărcat șl minereu de mare pro- îmbunătățirea asisten- pe schimburi și a în-
anu-5 900con-

falcat pe trimestre și sortimente, s-a trecut la fundamentarea producției fizice și a producției-marfă. Pe baza repartițiilor primite, am trecut la încheierea contractelor economice cu beneficiarii și, în măsura perfectării acestora, s-a trecut la lansarea în fabricație a producției fizice aferente trimestrului I 1989. Astfel, pregătirea producției anului viitor a demarat din timp, atit în sectoarele de concepție, pentru revizuirea temeinică și de calitate a documentației tehnice, în sectoarele de aprovizionare și cooperare pentru asigurarea ritmică a bazei materiale, cît și în secțiile de producție prin reorganizarea și modernizarea unor procese de fabricație.Menționăm că au fost lansate în fabricație utilaje de mare complexitate, excavatoare-gigant tip ER 1 400 pentru întreprinderile miniere Ruget, Bustuchin și Roșiuța și mașini de haldat tip MH 1 800 pentru întreprinderile miniere Jilț și Bustuchin. De asemenea, pentru a se urmări modul de pregătire a fabricației producției pentru export, consiliul oamenilor muncii a hotărît ca pentru fiecare produs de export să se întocmească o fișă individuală de urmărire. Pentru absolut toate activitățile productive au fost întocmite programe de măsuri pe secții productive și sectoare de activitate, care au fost aprobate în cadrul adunării generale a oamenilor muncii.— Mai sînt probleme nerezolvate care cu sprijinul centralei sau ministerului de resort urmează să fie clarificate în perioada imediat următoare ?— In atenția consiliului oamenilor muncii se află în continuare problemele privind obținerea de repartiții la nivelul producției fizice planificate, pentru a se putea realiza contractarea întregii producții la intern și export. De asemenea, ne străduim să obținem cote și repartiții de materii prime și materiale la nivelul fundamentat, în special la tablă, cabluri electrice, motoare electrice și subansamble de la întreprinderile specializate.Iată, așadar, că problemele legate de pregătirea producției anului viitor nu au fost în totalitate soluționate. Și Steasta chiar în întreprinderea pe care este grefată centrala de resort. Este limpede că, împreună cu forurile de resort, problemele aflate în suspensie trebuie neîntîrziat analizate și soluționate, astfel încît producția anului 1989 să se desfășoare în condiții optime din primele zile. (Cezar Ioana).

Dacă s-ar fi tras 
învățăminte 

la timp...In acest an, întreprinderea de utilaj minier Satu Mare a întimpinat o __ rje de greutăți în desfășurarea normală a producției. Astfel, pe trimestrul IV, planul la producția-marfă și producția fizică a fost necorelat, baza tehnico-materială necesară realizării întregii producții planificate nefiind asigurată integral de furnizorii de motoare electrice, reductoare de viteză, rulmenți, lanț minier, cabluri de tractoare, diverse componente electrice, laminate etc. Drept urmare, întreprinderea Înregistrează în prezent restanțe la utilaj minier. Dar să vedem care este stadiul pregătirii producției anului 1989.— Avînd în vedere problemele deosebite cu care ne-am confruntat și care persistă — ne spunea inginerul Vasile Cădar. directorul unității — colectivul nostru a început din vreme să se gândească la producția anului viitor, inițiind o serie de măsuri menite să elimine aceste neajunsuri. Cu toate acestea, deși anul 1989 bate la ușă, nu am reușit să soluționăm problemele majore. Necorelarea dintre producția-marfă și producția fizică planificată la nivelul capacităților de producție pe anul 1989 reprezintă una dintre acestea, problemă care, de altfel, s-a ridicat și în cadrul adunării generale a oamenilor muncii. Din păcate, nici pînă in prezent această situație nu a fost rezolvată. Ca urmare, producția fizică nominalizată pentru 1989 prin file de plan, valorificată cu prețuri planificate, reprezintă la ora actuală doar 83 la Sută din totalul producției-marfă prevăzute.— Ce alte probleme arzătoare ați mai înscris pe agenda discuțiilor cu centrala ?— Situația contractării producției anului viitor, al cărei stadiu, la ora actuală, nu este de natură să ne mulțumească. Astfel, producția fizică contractată la principalele sortimente se prezintă astfel: utilaj minier 51,3 la sută, utilaj chimic 45,6 la sută, locomotive de mină 64,4 la sută, transportoare fizice tip curent abia... 4,9 la sută, acest din urmă sortiment avînd o pondere mare in valoarea producției-marfă. In consecință, producția-marfă planificată pentru 1989 este contractată doar în proporție de 45 la sută.— Cifrele prezente Indică, într-a- devăr, o situație necorespunzătoare. Cum a răspuns pînă acum centrala la numeroasele demersuri ale întreprinderii ?— Deocamdată nu nî s-a dat nici un răspuns.In cadrul documentării noastre, numeroși specialiști și cadre de conducere ne-au vorbit despre unele practici care contravin reglementărilor în vigoare. Astfel, Inginerul loan Marian Fodor, șeful serviciului

se-

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Valori ale fizionomiei morale a comunistului
PASIUNEA IN MUNCĂ,

REALISMUL ÎN ATITUDINI

A

T
DEPUTATUL Șl RĂSPUNDEREA SA SOCIALĂ

pentru îndeplinirea mandatului încredințat

„Nu, o asemenea temă, astfel formulată, nu s-a aflat pe ordinea de zi în acest trimestru, nici în plenara comitetului de partid, nici în adunările din organizațiile de bază" — ne-a răspuns Gheorghe Ioniță, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de piese turnate din Cimpina. întrebarea noastră sunase astfel : „Ați pus in dezbaterea comuniștilor în acest trimestru analizarea stadiului îndeplinirii planului de producție" 7 O întrebare pe care voiam să o adresăm și altor secretari de partid cu scopul de a realiza un raid-anchetă privind măsura în care organele și organizațiile de partid din unitățile industriale ale vechiului oraș prahovean se implică în îndeplinirea sarcinilor de producție. La răspunsul primit, am rămas, pentru un moment, descumpăniți. Scurta ezitare a secretarului comitetului de partid era cit pe-acl să ne facă să credem că „nu-i în temă". Activistul comitetului orășenesc de partid care ne însoțea, știind însă cum stăteau lucrurile, ne-a atras atenția că am greși dacă am ajunge la o astfel de apreciere. Și, la îndemnul activistului de partid, ne-am reluat documentarea. Mai întîi, rezultatele în îndeplinirea planului: producția-marfă depășită, la fel producția netă, productivitatea muncii... Cu excepția unor restanțe la producția fizică, toți indicatorii de plan au fost depășiți. Apoi a urmat întrebarea : Cum 7 Secretarul de partid, metodic, ne dă explicațiile de rigoare. Am aflat că pentru recuperarea restanțelor, in cadrul „Zilei secretarului de partid" (intîlniri săptămînale cu secretarii comitetelor de partid pe secții și cu cei ai birourilor organizațiilor de bază, consacrate examinării unor aspecte ale desfășurării producției) au fost analizate posibilitățile de recuperare a restanțelor la producția fizică, adoptîndu-se măsuri concrete în acest sens : organizarea de colective ale activului de partid pentru a controla modul de derulare a producției în schimburile doi și trei și a interveni rapid în vederea înlăturării lipsurilor, redistribuirea sarcinilor de partid, refacerea propagandei vizuale cu accentul pe recuperarea restanțelor la producția fizică, expunerea la gazeta de perete „Reflector" a unor fotografii Infățișind cazuri de încălcare a disciplinei muncii și de producție. Am mai notat și alte preocupări ale comitetului de partid : reactivizarea comisiilor de calitate, alcătuirea unul colectiv care să studieze posibilitățile de extindere a mecanizării în secțiile de producție, acțiuni pentru creșterea rolului maiștrilor, analizarea activității brigăzii artistice șl multe alte demersuri politico-orga- nizatorice. Fără să i-o cerem, secretarul de partid ne-a prezentat pla-

Noi blocuri de locuințe la Deva Foto : E, Dlchiseanu
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concret.nul său săptămânal : dens, judicios elaborat. Apoi ne-a propus să vizităm punctul de documentare. Aici a început mînuirea unui aparat pentru proiectat diapozitive. în fața noastră, pe ecran, se succedau imagini din întreprindere cu aspecte bune și mai puțin bune, cu grafice și scheme. Numai atit și ar fi fost îndeajuns pentru documentarea noastră.La un moment dat, activistul comitetului orășenesc de partid intervine : „Intrucît, așa cum îl știu pe .tovarășul Gheorghe Ioniță, din modestie n-ațl fi aflat de la dînsul în ce situație deosebit de grea se găsea întreprinderea cu câțiva ani în urmă, vă spun eu că organizația de partiți de la această unitate a depus eforturi susținute pentru a 
VIAȚA DE PARTID

așeza lucrurile pe făgașul lor normal. Și a reușit. Iar alături de alțl comuniști, o contribuție importantă a avut și secretarul comitetului de partid".Convorbirea avută cu secretarul de partid a relevat totodată și două dimensiuni afective care trebuie să definească atitudinea unui comunist, să determine activitatea sa : pasiunea și realismul. Pasiunea în- semnînd, în cazul său, a te angaja cu toate resursele sufletești în atingerea unui scop. La rindul său, realismul reprezentînd acea calitate de a gîndi clar, cu limpezime și cu discernămînt critic, în deplină cunoștință de cauză, asupra unei situații date, asupra a ceea ce s-a intenționat să se întreprindă pentru a fi transformată în sensul dorit. In explicațiile interlocutorului nostru a prevalat la început realismul, concretizat în înțelegerea deplină a obiectivelor urmărite, în conceperea unitară a muncii de partid, în alegerea formelor și metodelor de muncă celor mal adecvate. Treptat, s-a întrezărit și pasiunea vădită în consecvența șl fermitatea aplicării măsurilor stabilite, în tenacitatea de a Învinge dificultățile. Ceea ce ne-a dovedit încă o dată că, fără îngemănarea pasiunii cu realismul, în nici un domeniu al activității umane nu poate fi creat nimic durabil, temeinic, cu atit mai mult cu cît activitatea de partid, prin nobilele idealuri, este umană In cel Înalt grad.O afirmare asemănătoare a mănăril pasiunii cu realismul, Ia nivelul unei colectivități, am regăsit-o la Stația C.F.R. Iași. In ajunul unei adunări generale a comuniștilor. la care urma să participăm, ne-am informat despre rezul-< • *

sale maiInge- dar

locul se mulțu- aceea, co- examineze rezervele

țațele muncii colectivului din această unitate feroviară importantă. Toți indicatorii de plan — realizați și depășiți. Aceasta nu a determinat însă o stare euforică. Dimpotrivă, interlocutorii noștri, șeful stației, secretarul comitetului de partid, secretari ai organizațiilor de bază, comuniști din diferite compartimente ale stației erau preocupați dacă vor reuși să se mențină în continuare pe primul loc în acest an in întrecerea socialistă pe ramură. Numai două zecimi lipseau din- tr-un indicator de plan, oricum depășit, pentru a ajunge la nivelul cerut de criteriile întrecerii socialiste, care ar fi îndreptățit colectivul stației' să aspire spre păstrarea locului de frunte. Pentru o asemenea fracțiune, anul trecut, după ce a ocupat patru ani la rînd întîi, stația a trebuit să mească cu locul doi. De muniștii și-au propus să cu luciditate și realism încă nefolosite. Și, pe această bază, să acționeze pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. In adunarea de partid, deschisă, cu participarea și altor oameni ai muncii, n-au fost făcute propuneri radicale deoarece situația nu le reclama, dar, printr-un efort de gîndire clară, creatoare, au fost depistate locuri unde lucrurile puteau merge și mai bine. în pledoaria pentru creșterea responsabilității, pasiunea a avut, la o primă vedere, preponderență. La o observare mai atentă se putea constata că prezența factorului emoțional se înscria perfect în sfera cugetării logice, că pasiunea și realismul se îmbinau în mod necesar. Ele au fost cele care au venit în sprijinul colectivului stației pentru a izbuti să adauge și cele două zecimi la procentul amintit. Iar cînd ziarele au publicat, pentru o anume perioadă, rezultatele în întrecerea socialistă, pe primul loc în ramura transportului feroviar se afla Stația C.F.R. Iași. Deci, cu pasiune și realism, colectivul unității a mai făcut încă un pas spre reeditarea performanțelor anilor tre- cuți.‘Două exemple, din nenumăratele exemple ce pot fi întîlnite pretutindeni în țară, care pun cu pregnanță în evidență valoarea practică a cerințelor actuale privind creșterea rolului conducător al partidului cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu prezentată înaltului forum democratic — Implicarea directă a organizațiilor de partid in înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, fermitatea de care trebuie să dea dovadă comuniștii în învingerea dificultăților, expresie clară a pasiunii și realismului, componente de esență ale spiritului revoluționar, comunist.
Constantin VARVARA

In sistemul vieții noastre sociale, deputății consiliilor populare ocupă un loc aparte. Aleși prin votul direct al cetățenilor — ca reprezentanți ai acestora în organele locale ale puterii tint chemați să contribuie la buna gospodărire a și de muncă din fiecare localitate, la dezvoltarea teritorial, asigurîndu-se pe această bază creșterea de trai, prosperitatea și bunăstarea generală a deputatilor este, așadar, în primul rînd, un mandat al răspunderii. Al răspunderii față de problemele oamenilor și, în același timp, al răspunderii in fata oamenilor, a cetățenilor.Incredințînd deputaților mandatul lor, alegătorii au nu numai dreptul, dar și obligația de a exercita un control permanent asupra modului în care cei pe care i-au ales își fac datoria (art. 76 din Legea de organizare și funcționare a consiliilor populare). Mai mult. Legea electorală prevede dreptul cetățenilor de a cere revocarea acelor depu- tați care nu se achită cum trebuie de răspunderile lor. Există, așadar, un cadru larg de manifestare a controlului maselor asupra muncii deputaților din consiliile populare. Cum funcționează el în practică ? Ce laturi ale sale se cer perfecționate în spiritul noilor exigente formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in Expunerea prezentată la înaltul forum democratic din luna noiembrie — iată tema dezbaterii organizate de ziarul nostru în județul Arad.
Vă cunoașteți deputatul ? Dezbaterea a debutat cu prezentarea rezultatelor unui sondaj pe care l-am efectuat în municipiul Arad, în orașele Ineu și Nădlac, în comunele Siria și Pecica, sondaj din care a rezultat că multi cetățeni nu-și cunosc deputatul din circumscripția lor electorală. Cum se explică acest lucru 7 Cum se poate realiza în aceste condiții controlul maselor asupra activității deputaților 7— în localitatea noastră — spunea tovarășa Doina Firea, primarul comunei Pecica —, majoritatea deputatilor sint nu numai buni gospodari, cl și foarte activi și receptivi la cerințele șl nevoile cetățenilor, oameni care-șl onorează cu cinste mandatul primit. E adevărat, sînt însă și unii deputati cu activitate mai slabă. Autocritic vorbind, apatia unora dintre el își are explicația șl în faptul că, la alegeri, atunci clnd se fac propunerile de candidați, se au în vedere mai mult calitățile profesionale ale celor în cauză. Ca să fii deputat nu e suficient însă să fii bun legumicultor, bun crescător de animale, bun mecanizator, om harnic șl priceput In meseria ta, stimat șl apreciat în comună pentru aceste calități. La fel de important este ca fiecare candidat să posede disponibilități pentru activitățile obștești, să dovedească spirit de gospodar, inițiativă și Interes pentru problemele colectivității, altfel spus să fie Înzestrat cu acela calități specifice muncii de activist in domeniul vieții sociale.Continulnd ldeea, tovarășul Va- sile Ignat, secretarul Consiliului județean al F.D.U.S., a ținut să adauge : „Unele organizații componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste se mulțumesc doar să facă propuneri de candidați, ne- glijind ulterior, după alegeri, să controleze modul în care cel aleși lși îndeplinesc mandatul. Apare cred necesar, pornind de la noile exigențe formulate în Expunerea secretarului general al partidului, ca -fiecare organizație componentă a F.D.U.S. să solicite periodic reprezentanților pe care i-a propus — și care au fost aleși ca deputați — să raporteze pe parcursul legislaturii despre modul în care își îndeplinesc sarcina încredințată. Ar fl o posibilitate In plus de activizare a deputaților, de creștere a răspunderii acestora. O asemenea modalitate de control nu exclude și nu poate înlocui desigur controlul pe care trebuie să-1 exercite direct cetățenii, alegătorii, în formele prevăzute de legislația în vigoare".
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Cînd pentru unii trimes
trul are... 365 de zile.de organizare șl funcționare a con- siliilor populare stabilește : „Deputății consiliilor populare sînt obligați să prezinte, cel puțin o dată la trei luni, în adunări ale alegătorilor din circumscripția electorală în care' 

de stat — deputății resurselor economică continuă a maselor. materiale în profil nivelului Mandatul

DEZBATERE ORGANIZATĂ ÎN JUDEȚUL ARAD PRIVIND 
CONTROLUL CETĂȚENILOR ASUPRA ACTIVITĂȚII 

DEPUTAȚILOR CONSILIILOR POPULARE

multe de nu aveau rezultate satlsfăcă- in munca lor. Or. cu atit mal trebuia să asigurăm prezen- acestor rapoarte trimestriale, mijloc concret si eficient de

■lnt aleși, dări de seamă privind activitatea lor șl a consiliului popular din care fac parte". Este o prevedere care izvorăște din însăși esența sistemului democrației noastre socialiste, din rolul, atribuțiile șl activitatea consiliilor populare ca organe reprezentative ale puterii de stat, ale poporului. Cum se respectă această prevedere legală in județul Arad 7 In comuna Siria, doar o treime dintre deputati s-au lntîlnit în acest an cu cetățenii pentru a prezenta rapoarte trimestriale de activitate, ceilalți lgnorînd total obligația ce o aveau in acest sens.— Preocupați mal mult de mobilizarea deputaților la rezolvarea unor probleme curente ale consiliilor populare, am omis să urmărim cum se realizează controlul cetățenesc asupra activității deputaților — spunea tovarășul Gheorghe Trlf, primarul comunei Șlria. Fără Îndoială, unii deputati n-au prezentat rapoarte In fața alegătorilor pentru că nu aveau practic prea spus, toare mult tarea ca un a trage la răspundere, in fața maselor de cetățeni care l-au ales, pe acel deputați care nu-și fac datoria,— Deputatul nostru n-a mai prezentat raportul trimestrial de activitate de circa ma in cadrul Ardelean, din torală nr. 38 Cum s-ar zice, trimestrul are pentru deputatul nostru 36S de zile. Ca atare, multe din cele ce s-au stabilit acum un an la Irttîlnirea sa pu alegătorii nu și-au; găsit o finalizare corespunzătoare. Fără îndoială, organizarea regulată a acestor adunări în care deputatul să prezinte dări de seamă ar fi fost un prilej de semnalare a lipsurilor, a deficientelor din activitatea acestuia, ar fi putut să pună în ' evidență măsurile concrete prin care propunerile cetățenilor să prindă viață, asigurîndu-se, totodată, participarea oamenilor la Înfăptuirea lor.

un an de zile — aflr- dezbaterli Dimitrle circumscripția elec- din municipiul Arad.

O practică eficientă. •>Con* siderind controlul maselor asupra activității deputatilor nu ca o acțiune formală, ca o manifestare a neîncrederii în activitatea acestora, ci în primul rînd ca un sprijin direct în activitatea consiliului popular — aprecia tovarășul Stefan Gu- bik, primarul orașului Nădlac —, consiliul nostru popular a instituit un sistem riguros de urmărire a frecventei întîlnirilor dintre deputați și alegători. Pentru fiecare circum-

iar atunci unui tri- unul sau prezentat alegă tori- adunarea
scripție ținem o evidentă a tuturor adunărilor cetățenești, cînd se apropie sfîrșitul mestru și se constată că altul dintre deputați, nu a încă raportul său în fata lor, convocăm din oficiu __________cetățenească de cartier. In asigurarea bunei organizări șl desfășurări a acestor adunări cetățenești, consiliul nostru popular pornește în primul rînd de la faptul că ele constituie un puternic stimulent in munca deputatilor. Experiența ne-a demonstrat că uneori chiar șl in cele mai bune circumscripții, chiar și în cazul celor mai buni deputati, există riscul instaurării rutinei, tergiversării sau aplicării incomplete a unor măsuri. In al doilea rînd, se știe că orice măsură, orice ac- •țiune, oricît de justă ar fi ea, nu 

se finalizează de la sine, nu produce automat efectele scontate ; pentru a se asigura eficienta dorită, este necesar să se urmărească modul in care este transpusă efectiv în practică, în care se preocupă deputății de aplicarea ei, în care aceștia antrenează masele de cetățeni la Înfăptuirea ei. In sfîrșit, noi considerăm aceste adunări ca o formă 'concretă in care consiliul popular răspunde în fata maselor de felul in care lși îndeplinește obligațiile și, in același timp, un prilej eficient de a aduna noi propuneri ale cetățenilor pentru îmbunătățirea muncii consiliului nostru popular".
Un exemplu de urmat... 

pe jumătate. Avlndu-se In vedere răspunderii? deosebite ale deputatilor care Îndeplinesc funcția de președinți ai consiliilor populare, legea prevede ca aceștia să prezinte semestrial rapoarte de activitate în adunări cetățenești organizate la nivelul Întregii localități. Este o prevedere care. In județul Arad, se aplică cu bune rezultate. Constatînd acest aspect pozitiv, ne gîndeam că exemplul primarilor ar trebui urmat cu mal multă insistență și de ceilalți deputați. Cu o precizare: e- xemplul să fie preluat doar în ce 

ORAȘUL-STAȚIUNE PUCIOASA

însemnele modernizării

privește consecventa prezentării rapoartelor. Nu însă și în privința conținutului acestora. Și aceasta pentru că, examlnînd mai multe a- semenea rapoarte prezentate de primari din județul Arad, am constatat că aproape toate cuprindeau doar referiri la activitatea consiliilor populare respective și mal puțin aprecieri critice șl autocritice la adresa activității proprii desfășurate, Ia implicarea și contribuția lor personală in rezolvarea problemelor respective.In finalul dezbaterii, am notat șl opinia tovarășului Trifon Darie, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Arad :— Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, prezentată la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, pune cu acuitate în evidentă necesitatea întăririi controlului, da jos pină sus, ca o premisă a desfășurării în bune condiții a activității in toate domeniile vieții economico- soclale, pentru creșterea participării active a maselor la actul de conducere, la Înfăptuirea planurilor șl programelor de dezvoltare a tării. Iată de ce, reconsiderîndu-ne stilul și metodele de muncă, va trebui să facem din actul de control al maselor asupra activității deputatilor, a primarilor, a tuturor cadrelor din aparatul consiliilor populare o modalitate permanentă de lucru. Dacă pină acum ne-am preocupat mai mult ca deputății să prezinte rapoarte in sesiunile consiliilor populare — devenite o practică generală in județ — va trebui să asigurăm ca aceste rapoarte să fie prezentate cu regularitate — cum precizează legea — șl In fața alegătorilor. Este un drept asigurat de sistemul democrației noastre socialiste pe care cetățenii trebuie să-l folosească din plin In avantajul lor, al bunei desfășurări a Întregii activități. Este și aceasta o ‘ modalitate prin care se poate asigura functionarea optimă a cadrului democratic creat, transformarea lui lntr-un factor important al progresului, manifestîndu-se astfel cu adevărat voința oamenilor. In folosul oamenilor.
Mihai IONESCU

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
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• Harnicul colectiv de la sectorul de exploatare a turbei Loz- na-Dorohoi și-a realizat integral sarcinile de plan pe acest an cu o lună mai devreme, reușind să livreze suplimentar beneficiarilor peste 7 700 tone de turbă. Bunele rezultate obținute aici — ne informează corespondentul voluntar Neculai Mistrinescu — se datorează modernizărilor aduse proceselor tehnologice, folosirii cu randamente ridicate a utilajelor, organizării- judicioase a activității, îmbunătățirii permanente a condițiilor de muncă. Un rol important l-a avut și buna colaborare între compartimentele funcționale ale sectorului și ale întreprinderii miniere Comănești, precum și sprijinul primit din partea lucrătorilor din stațiile C.F.R. Dorohoi șl Șiret, care au asigurat In mod ritmic necesarul de vagoane. Pină Ia încheierea anului, sectorul de la Lozna-Dorohoi va livra suplimentar încă 4 000 tone de turbă.• La ferma de vaci nr. 11 din cadrul I.A.S. Berzovia, județul Caraș-Severin. se realizează producții de lapte constant bune. Anul acesta, de la fiecare vacă furajată s-a obtinut pînă în prezent, In medie, o producție de3 700 litri lapte. Se estimează ca pină la finele acestui an să se ajungă la o producție de 4 000—4 050 litri lapte de la fiecare vacă furajată. Asemenea rezultate — ne informează corespondentul voluntar loan Rotărescu, care ne-a transmis această informație — au la bază munca depusă cu pasiune de toți lucrătorii fermei (îngrijitori, mulgători, specialiști), buna îngrijire a animalelor, administrarea corectă a furajelor, această fermă bună calitate și tulătoare.• „Pentru a de energie electrică din gospodăria mea — ne scrie cititorul loan Simeu din Făgăraș, strada Titu Perția, bloc 3, apartamentul nr. 11

care la sînt de cea mai în cantități îndes-reduce consumul

— și eu, ca și alțl cetățeni din municipiul nostru, mi-am instalat in locuință becuri fluorescente de putere mică (20 W și 14 W). In acest fel am înregistrat importante economii la consumul de energie electrică. De la o vreme, insă, in magazinele de specialitate din localitatea noastră nu mai găsim asemenea tuburi fluorescente pentru a Ie putea Înlocui pe cele uzate. M-am gîndit să solicit sprijinul redacției pentru a interveni la factorii răspunzători de organizarea comerțului brașovean, spre a repartiza și magazinelor din Făgăraș asemenea tuburi fluorescente de mică putere". Ceea ce și facem publicind scrisoarea dumneavoastră.• Corespondentul voluntar Paul Nistorescu din Craiova ne relatează, într-o recentă scrisoare, despre înființarea unui nou cerc de turism, cu denumirea „Craio- vești", pe lingă clubul sportiv al întreprinderii „Electroputere" din localitate. Deși se află la început, activitatea acestuia se afirmă prin organizarea unor acțiuni de masă în care oamenii muncii își petrec timpul liber în mod plăcut și educativ. Astfel, cu membrii cercului de turism s-au initiat excursii și drumeții de cîte 2 pînă la 6 zile în nordul Olteniei, în Transilvania, drumeții montane și altele. La fiecare sfîrșit de lună, cînd are loc analiza activității desfășurate, în holul centrului de îndrumare a creației de masă „Cîn- tarea României", de la „Electroputere", sint expuse panouri cu fotografii, grafică, pictură, realizate numai de membrii cercului, infățișind frumusețile patriei noastre.• „In legătură cu importanta fructelor de pădure și a plantelor medicinale, precum și cu economiile ce se pot realiza prin valorificarea lor — ne scrie corespondentul voluntar Har£Iambie Cușma din Baia de Aramă, județul Mehedinți — nu este cazul să in-

sistăm prea mult. In corespondența de fată doresc să prezint doar cîteva rezultate semnificative obținute de Ocolul silvic Tarnita în ce privește colectarea și valorificarea fructelor de plantelor medicinale.acest an,26 tone zmeură 30 tone precum nale. Cele mai mari cantități s-au recoltat prin punctele din Ohaba
aici mure, 3 și alte ciuperciși 12 tone plante medici-

pădure și a Astfel, în fost culese afine, 3 toneau tone fructe de pădure, în stare proaspătă,

(comuna Șovarna) și Godeanu (comuna Obîrșia Cloșani)".• Stațiunea Lacu-Sărat, situată în nord-estul Cîmpiei Bărăganului, asigură condiții optime de cazare și tratament. „In această stațiune — ne scrie corespondentul voluntar Profir Dascălu din Brăila — se pot trata afecțiunile reumatismale degenerative, posttraumatice. unele boli profesionale, boli endocrine, afecțiuni dermatologice, ginecologice etc. Cei veniți aici la tratament au la dispoziție instalații pentru băi minerale la cadă, instalații pentru aplicații calde de nămol, amenajări pentru heliote- rapie etc. Iar de Îngrijirea lor se ocupă un personal medical cu înaltă calificare".• Dintr-o scrisoare a corespondentului nostru voluntar Nicolae Bițu, activist al Consiliului popular al județului Olt, reținem că Regionala de căi ferate Craiova

s-a angajat cu mal bine de un an și jumătate în urmă să asigure iluminatul corespunzător al vagoanelor de călători la trenurile care circulă noaptea pe ruta Corabia — Piatra Olt — Slatina. Deși a trecut atita vreme, acest lucru nu s-a rezolvat nici pină în prezent. „Este foarte greu să călătorești seara și noaptea în asemenea trenuri, fără pic de lumină — scrie corespondentul voluntar. La aceasta se adaugă însă și repetatele întîrzieri ale trenurilor locale care te duc la Corabia. Pe de altă parte, în fiecare luni și sîmbătă. în gara Slatina este o mare aglomerație la casa de bilete, pentru că nimeni nu se gîndește să deschidă o a doua casă în folosul cetățenilor și al unității".Credem că, de data aceasta, conducerea Regionalei de căi ferate Craiova va recepționa cu promptitudine aceste sesizări șl, bineînțeles. va adopta măsurile necesare.
RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT.......... —... - ........ ■—.......... / , _______• O analiză temeinică, complexă a efectuat Comitetul județean Vrancea al P.C.R. la Consiliul popular al comunei Slobozia Bradului șl la cooperativa agricolă de producție din această localitate, pe baza unei sesizări trimise de redacție. în referatul de cercetare sînt prezentate detaliat concluziile reieșite, neajunsurile șl neregulile constatate, precum și măsurile adoptate — aprobate de secretariatul comitetului județean de partid — în vederea îmbunătățirii activității sub toate aspectele în cooperativa agricolă și la nivelul comunei, întăririi disciplinei de partid și a legalității. între alte măsuri s-au stabilit : Ovidiu Fodo- roiu, vicepreședinte al C.A.P. și șef al sectorului zootehnic, pentru abaterile și abuzurile constatate în zootehnie și lipsă de preocupare pentru paza și asigurarea bazei furajere a fost sancționat cu „vot de blam cu avertisment" și eliberat din funcțiile deținute ; Oprea Vintilă, secretarul comitetului de partid din cooperativă, pentru neasigurarea controlului de partid, lipsă de exigență față de cei vinovați de încălcarea hotăririlor de partid și de stat, precum și pentru deținerea in mod abuziv de teren în plus in folosință personală a fost sancționat CU „vot de blam" și eliberat din funcția de secretar și de membru al comitetului de partid ; Ștefan Vasilescu, jnginer-șet. pentru neîndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor ce-1 reveneau privind păstrarea fondului funciar și folosirea judicioasă a acestuia, întreținerea și îngrijirea culturilor a fost sancționat cu „vot de blam". în ce-1 privește pe Ion Bodoc, președintele cooperativei agricole, pentru abuzuri, neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor și obligațiilor ce-i revin, insuficienta preocupare pentru integritatea patrimoniului cooperativei

și lipsa de coordonare și control al activității, plenara comitetului comunal de partid a hotărit să-i mențină sancțiunea de „vot de blam" aplicată de același organ de partid în anul 1987. Conducerea U.J.C.A.P. și comitetul comunal de partid vor urmări activitatea președintelui C.A.P., și, în funcție de rezultate, adunarea generală a cooperatorilor din primăvara anului viitor va hotărî asupra menținerii sau eliberării sale din funcție. De asemenea, plenara comitetului comunal de partid a avertizat pentru neîndeplinirea sarcinilor șl atribuțiilor ce le au pe Elena Virgil, vicepreședinte al consiliului popular comunal, Laurențiu Farcaș, șeful, fermei nr. 1, și pe Maria Bostan, contabil la C.A.P. Slobozia Bradului.• Pentru Îmbunătățirea transportului in comun. Dintr-un răspuns al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Cluj-Napoca, formulat în urma analizării unei scrisori primite din partea redacției, reținem că a fost introdus un program diferențiat de Circulație a autobuzelor pentru liniile ce deservesc zonele industriale, asigUrîndu-se mijloace de transport corespunzătoare îndeosebi in orele de vîrf. Legătura cu toate cartierele municipiului este asigurată, prin transbordare, de liniile de tramvaie și troleibuze. în ce privește cartierul Grigorescu. la care se referea în mod deosebit scrisoarea, in răspuns se arată că, în perspectivă, în această zonă este prevăzută introducerea transportului cu tramvaiul, măsură ce va îmbunătăți substantial condițiile de transport în comun.
Rubrică realizată de
Gheorqhe PARVAN

întreprinderea textilă „Bucegi" din ora- șul-stațiune Pucioasa a împlinit, nu de mult, 50 de ani de existență. Despre acest eveniment au luat cunoștință oamenii muncii și turiștii din străinătate care vin aici, în număr tot mai mare, atrași de izvoarele de ape tămăduitoare șl de clima care nu cunoaște excese termice din depresiunea subcarpatică ce poartă numele orașului. în ceea ce privește economia localității, ca profil, s-a optat pentru păstrarea tradiției — în domeniul producerii țesăturilor mai cu seamă. O tradiție ce se valorifică însă într-un univers industrial cu totul nou ca amploare, nivel tehnic și finalitate economică. în ultimele două decenii, la unitățile textile . „Bucegi" și „Trainica", ca și la întreprinderea de industrializare a lemnului s-au materializat programe de dezvoltare și modernizare de proporții niciodată cunoscute prin aceste locuri. Alături de ele a fost ridicată alta nouă : întreprinderea de producere și industrializare a legumelor și fructelor. In partea de nord, unde Ialomița mărginește orașul, a fost construit un mare lac de acumulare, destinat să asigure regularizarea debitului ațestui rîu și apa necesară din aval. Tot aici fost pusă In funcțiune una din primele mi- crohidrocentrale din județ. Nivelul producției industriale a urcat de zeci de ori, dar înaintarea cea mai puternică a avut și are loc pe plan calitativ, în domeniul pro

focali tațilora

ductivității muncii șl valorificării superioare a resurselor. Așa cum ne spunea tovarășul Dumitru Gîmbu- ță, directorul întreprinderii „Trainica", întregul flux de fabricație al unității se află in plin proces de dezvoltare, dar cele mai profunde transformări de această natură se înregistrează în secția finisaj, acolo unde, în urma aplicării unei îndelungi succesiuni de operații tehnologice, produselor 11 se conferă însușiri tehnice și calitative deosebite. Proiec- tanții de aici au conceput, intre altele, țesături de două-trei ori mai ușoare decît cele aflate pină acum în fabricație, fără a influența negativ calitatea, ci dimpotrivă. Experiența acumulată generații întregi textiliștl, asociată cum cu tehnologii vansate și dotare modernă a devenit aptă să soluționeze probleme tehnice dintre cele mai dificile și să conducă la realizări remarcabile.Ritmurile alerte tn care progresează activitatea din industrie se propagă cu putere în întreaga viață a o- rașului. Macaralele, betonierele, gropile pentru fundații, edificiile aflate în construcție și cele mirosind a var proaspăt sint prezențe permanente în peisajul orașului. Au fost construite, pînă în prezent, peste 2 300 apartamente, un spital și o policlinică moderne, un mare număr de magazine. Care sînt preocupările actuale și de perspectivă ale edililor 7 Evantaiul a- cestora este atit de amplu îneît este im-

de de a- a-

posibil să le putem aminti aici pe toate. Vom proceda ca tovarășul Mircea Simion, vicepreședintele consiliului popular, care a stăruit asupra priorităților „la zi". Iată două dintre acestea : 1. extinderea rețelei de alimentare cu apă, după ce, recent, au fost încheiate lucrările prin care uneia dintre sursele de apă i-a fost sporită capacitatea de 6 ori ; 2. definitivarea lucrărilor de modernizare a zonei centrale. Aici este de notat faptul că actualele proiecte asigură îmbinarea, în modul cel mai armonios cu putință, a elementelor arhitecturale moderne cu cele tradiționale.Se înțelege că nici turismul nu putea să rămînă în afara acestui aflux de prefaceri înnoitoare. Incepind cu primele zile ale a- nulul viitor, noul și modernul complex sanatoria! al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție (UNCAP), de pe șantierul căruia constructorii s-au retras de curînd, va primi seria inaugurală de țărani cooperatori care vor veni la odihnă și tratament. In a- ceste zile se finisează ultimele detalii înaintea recepționării o- biectivului de către beneficiar. Noul complex are 204 locuri și asigură toate serviciile — cazare, masă, tratament, condiții de petrecere a timpului liber.La Pucioasa, Însemnele modernizării pot fi intilnite pretutindeni, modernizare ce conferă orașului o personalitate distinctă.
Gheorqhe 
MANEA
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PREGĂTIREA TEMEINICA Ș?:i

A PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR
(Urmare din pap. I)plan-dezvoltare al întreprinderii, s-a referit la unele cauze care „minează" contractarea producției de transportoare cu bandă.— Ne aflăm în fața unei situații de-a dreptul bizare. întreprinderea din Satu Mare dispune de capacități pentru fabricarea transportoarelor miniere cu bandă, iar centrala este coordonatoarea de balanță pe țară la acest tip de utilaj. Firesc ar fi ca in condițiile unor atari- reglementări întreprinderea noastră să realizeze aceste produse, ea fiind de altfel aceea care este îndreptățită să primească și comenzi și, pe baza lor, să ceară repartițiile și cotele necesare de aprovizionare tehnico-mate- rială. Din păcate, lucrurile nu merg pe acest făgaș. Anumite interese de- partamental-inguste ale unor foruri au dat o cu totul altă turnură activității în acest domeniu, producția de transportoare cu bandă fiind încredințată altor întreprinderi care nu sînt specializate și autorizate in această privință. Astfel. Ministerul Minelor a încredințat fabricarea de transportoare unor întreprinderi din subordine (cum sînt cele de la Alba Iulia și Filiași), cu toate că acestea sint profilate pe execuția de piese de schimb pentru utilaj minier, pe activități de întreținere și reparații, și nicidecum specializate în fabri- . carea acestor produse. înțelegem dorința unor ministere de a-și rentabiliza activitatea în unitățile din subordine, dar aceasta nu trebuie să se facă cu prețul dereglării procesului de producție in alte unități. (Octav Grumeza).

rii cu contracte a planului au fost dezbătute și in adunarea generală a oamenilor muncii, la care au participat și delegați de la centrala Industrială și de la minister, ele nu au fost soluționate. Din dialogul purtat cu cadre de răspundere a reieșit că oamenii muncii de aici sint conștienți de sarcinile de plan ce le revin și sint ferm angajați să învingă orice greutate, să obțină rezultate economice și financiare superioare celor din acest an. In acest

o serie de noutăți tehnice in majoritatea întreprinderilor. Urmărim practic să executăm numai utilaje competitive, venind în intîmpinarea minerilor, care solicită utilaje robuste, capabile să funcționeze cu i indici superiori in medii tot mai grele de zăcămint.— Dfn relatările corespondenților „Scinteii" a reieșit că unele întreprinderi din subordinea centralei se confruntă cu greutăți pe care incă centrala nu le-a soluționat. Cele mai

întreprindereaAspect din secția utilaj minier de la mecanică din TimișoaraFoto : S. Cristian

EXPERIENȚA, TEHNOLOGIILE ÎNAINTATE

la baza producțiilor mari in toate sectoarele agriculturii'.1

La întreprinderea mecanică 

de mașini și utilaj minier

Baia Mare

Contractarea 
producției trebuie 
mult impulsionatăîncheind, nu peste mult timp, cel de-al treilea an al actualului cincinal, colectivul de la întreprinderea mecanică de mașini și utilaj minier din Baia Mare poate să-și facă un riguros bilanț al rezultatelor obținute, dar mai ales să ia toate măsurile ce se impun pentru o mal bună pregătire a producției anului viitor.Din dialogul purtat cu inginerul Ovidiu Man, directorul întreprinderii, a reieșit că, pină in momentul de față, cu toate eforturile întreprinse, nu s-a reușit contractarea producțlei-marfă decît în proporția de 35,5 la sută, iar sortimentul fizic, utilajul minier, este contractat numai în proporție Avînd în vedere s-a confruntat cu .și in pregătirea producției pentru acest an, s-au " . ‘concertate la nivelul întreprinderii de ofertare și contractare a produselor, asimilîndu-se in fabricație inclusiv produse netradiționale — cum ar fi utilaje pentru automatizarea liniilor de montaj rulmenți pentru Alexandria și utilaje pentru Șantierul naval Oltenița.— Ce ați întreprins pentru a îmbunătăți situația contractării producției, cu ce probleme vă confruntați în acest sens 1— Situația contractării producției an/jlui viitor nu a cunoscut îmbunătățiri esențiale. întreprinderea a fundamentat nivelul indicatorilor de plan fizici și valorici, pornind de la capacitățile de producție, în strinsă corelare cu nivelul de contracte cunoscut. Despre aceasta au fost informate și centrala, și ministerul, soli- citîndu-se sprijin pentru acoperirea planului cu contracte la nivelurile de plan fizic și valoric. Situația este cu atit mai dificilă cu cit nivelul actual de contractare a producției nu permite depunerea specificațiilor de materiale pentru anul 1989, ceea ce va crea încă din pornire greutăți în asigurarea materialelor pentru produsele care urmează să fie contractate. Actuala situație a contractării producției duce la greutăți și la pregătirea fabricației, fiind foarte greu, în asemenea condiții, să se realizeze decalajul necesar intre pregătirea fabricației și producția propriu-zisă.Cu toate că problemele pregătirii producției anului viitor, a acoperi-

sens, se depun eforturi stăruitoare pentru semnarea cit mai urgentă a contractelor de către beneficiari, în cele mai multe cazuri proiectele de contract fiind duse de delegați speciali care soluționează pe loc, operativ, problemele (Gheorghe Pârja). care se ivesc.
La Centrala industrială

de utilaj minier și mașini

de ridicat Timișoara

Sînt necesare 
măsuri practice 

imediate

mari dificultăți sint la întreprinderea din Satu Mare. Ce ne putteți spune în acest sens ?— Intr-adevăr, întreprinderea din Satu Mare s-a confruntat in acest an cu mari greutăți în realizarea planului. Dată fiind importanța acestei întreprinderi, care realizează a- proape 30 la sută din planul centralei. personal am fost la Satu Mare, unde am analizat în amănunt problemele ivite ' _urmări ca preună cu strucțiilor sinteză, să soluționăm problemele cu care se treprinderile centralei.
★îndeplinirea ritmică

acolo. De asemenea, vom in cel mai scurt timp, im- Ministerul Industriei Conde Mașini și organele de absolut toate confruntă in-

an,
de 54,8 la sută, că întreprinderea probleme similareîntreprins acțiuni"

Desigur, in acest an întreprinderile din cadrul Centralei industriale de utilaj minier și mașini de ridicat Timișoara au obținut o serie de rezultate notabile, livrind minerilor însemnate cantități de utilaje și piese de schimb. Cu toate acestea, tre- ‘ buie spus că la o serie de sortimente planul nu a fost Îndeplinit ritmic și integral, restanțele înregistrate pricinuind serioase dificultăți într-o serie de bazine carbonifere. Pină la sfirșitul' acestui an’ au mai rămas puține zile. Ar fi greu de imaginat că se poate îndrepta acum ceea ce nu s-a reușit într-un an de zile. Tocmai de aceea, in discuția pe^care am purtat-o cu gescu, director ne-am referit tehnice luate anului viitor înalte, să se situeze la nivelul sarcinilor încredințate centralei.— Așadar, tovarășe director, care sînt principalele probleme pe care centrala le are acum in vedere ?— Atit in cadrul discuțiilor pe care le avem lunar cu reprezentanții minerilor, cit și cu prilejul analizelor din comandamentele tradiționale la care participă cadre de conducere din toate cele opt întreprinderi ale centralei, a reieșit cu pregnanță importanța covîrșitoare pe care trebuie să o acordăm realizării la termen a fiecărui utilaj minier. în acest sens, s-au stabilit programe de colaborare și cooperare mai strinsă intre unitățile centralei în vederea scurtării ciclurilor de execuție. De asemenea, urmărim ca toate subansamblele să fie livrate minerilor in ordinea montajului. Prin specificul fabricației, «utilajele miniere au cicluri lungi de execuție. Firește, multe dintre produsele anului viitor se află de pe acum în fabricație. Problema esențială pe care o avem în vedere este creșterea calității și fiabilității tuturor utilajelor. ■ Pentru aceasta însă este necesar ca și echipamentele de automatizare, motoarele electrice, alte produse ce intră în componența utilajelor să fie de cea mai bună calitate. Pentru 1989 avem pregătite

tovarășul Radu Bun- tehnic al centralei, pe larg la măsurile pentru ca producția să cunoască ritmuri
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a planului la toți indicatorii in anul 1989 în cadrul întreprinderilor Centralei industriale de uțilaj minier și mașini de ridicat Timișoara trebuie să preocupe in această perioadă întregul corp tehnic din unități și centrală. De a- semenea, este necesar ca toate forurile de resort să soluționeze cu promptitudine toate problemele cu care se confruntă întreprinderile specializate in producția de utilaj minier.
să

Anchetă realizată de
Gheorqhe IONIȚAsi corespondenți'ai ’„Sfcinleii

Plantă valoroasă, mult solicitată atit de industria alimentară, cit și de zootehnie, soia este astăzi una din plantele de cea mai mare însemnătate pentru economia națională. Dar pentru a da rezultate bune, ea cere de la cei ce o cultivă să stăpînească și <M aplice cu strictețe tehnologia stabilită, să execute cu migală și pricepere fiecare lucrare, să pună mult, foarte mult suflet în tot ce fac pentru îngrijirea ei. Mai ales atunci cînd unitățile nu dispun în totalitate de elementele necesare pe care le pretinde tehnologia, alegerea celei mai potrivite soluții, adaptarea la condițiile date in momentul respectiv sint hotăritoare. Aici se poate vedea măiestria specialistului, care trebuie să cunoască pînă la cel mai mic detaliu tehnologia, să o aplice ca un bun agronom.în cadrul celor 20 de întreprinderi agricole de stat cultivatoare de soia din județul Călărași, o clasificare întocmită de trustul județean de profil așază I.A.S. Chirnogi pe un Ioc fruntaș, iar I.A.S. Ciocănești pe locul al 12-lea, la o diferență de producție la hectar de 1 329 kilograme, ceea ce înseamnă aproape 1 200 tone în minus de pe cele 900 hectare cultivate față de unitatea fruntașă. Ar fi de subliniat în acest sens că specialiștii au la indemină un îndrumar prețios — „Tehnologiile culturilor agricole" specifice județului Călărași, broșură editată de Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea și direcția agricolă județeană. Cum a fost aplicată tehnologia soiei, ce verigi diferențiază cele două unități ?Din discuțiile purtate cu specialiștii din cele două unități, discuții la care au participat și cercetători de la Stațiunea pentru culturi irigate de la Mărculești. județul Călărași, precum și specialiști ai Trustului județean I.A.S., au rezultat o serie de diferente în ce privește aplicarea tehnologiei de cultivare — și ele se referă la nivelarea terenurilor, la epoca de semănat și combaterea buruienilor. Să le luăm pe rind.
NIVELAREA TERENURILOR. „Mai mult ca la alte culturi, la soia problema cea mai importantă o constituie nivelarea — ne spunea inginerul Ion Munteanu, directorul I.A.S. Chirnogi. Nu e vorba insă de o lucrare profundă efectuată cu utilaje grele, care presupune mari deplasări de sol fertil, ci de o nivelare a terenului la suprafață prin folosirea de fiecare dată a grapelor cu lame nivelatoare". Ce efecte a avut executarea an de an a acestei lucrări ? In primul rind, se asigură densitatea planificată și o uniformizare a culturii, ceea ce creează condiții de dezvoltare pentru toate plantele. Dar tot atit de important este și faptul că, pe această cale, la recoltare se evită situațiile în care păstăile din etajele de jos ale plantelor rămln neadunate. de unde apar și pierderile mari de recoltă la această cultură. Dacă laij

Chirnogi nivelarea terenului ori de cite ori se execută o prin lucrări cu agregatele de la I.A.S. Ciocănești nu se dează așa, ceea ce duce la nerea excesului de umiditate și, ca urmare, la depășirea perioadei optime de insămînțare a unor suprafețe, la neuniform itatea culturilor -și la pierderi de recoltă. „Pentru a corecta greșelile datorate neutilizării agregatelor complexe — ne spune directorul întreprinderii, inginerul Marin Chiriță — am fost nevoiți să facem acum lucrări complexe de nivelare cu utilaje grele, costisitoare. începînd cu acest an. am introdus $1 noi ni-

se face trecere utilaje, proce- menți-
Din datele furnizate de trustul I.A.S. rezultă că într-o serie de unități, între care Buciumeni, Fundeni, Grădiștea și Ciocănești, s-a statornicit practica de a se aștepta ca temperatura în sol să atingă 9—10 grade, ceea ce face să întîrzie semănatul cu o săptămînă sau chiar cu două. Mai mult, la I.A.S. Ciocănești, la fermele nr. 10 și 11 — după cum ne-a spus directorul întreprinderii — semănatul s-a prelungit pînă la 25 mai, ca urmare a băltirii apei in unele zone depresionare. Este locul să stăruim puțin asupra acestei situații. De ce băltește apa ? Ni se răspunde simplu că, chipurile, nu ar

La cultivarea soiei, 
nici o abatere de la 
normele agrotehnice!
CE ARATĂ 0 ANALIZĂ COMPARATIVĂ ÎN UNITĂȚI 

AGRICOLE DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

velarea la pregătirea terenului, dar efectul se va resimți abia după cițiva ani". Controalele efectuate de specialiști ai trustului au evidențiat situații asemănătoare și in alte unități care au realizat producții mici, cum sînt întreprinderile agricole de stat Buciumeni, Grădiștea, Roseți și Fundeni.
EPOCA DE SEMĂNAT. „Semănatul soiei, se arată în tehnologie, începe o dată cu porumbul, cînd temperatura adincime mea e în du-se ca ________8—10 zile". în condițiile terenurilor de baltă, mai reci și mai umede, cum sint cele pe care le dețin aceste două unități, lucrarea începe ceva mai tîrziu ca în terasă. „Nu este permis însă să depășim prea mult perioada optimă, din mai multe motive — ne spune directorul tehnic al I.A.S. Chirnogi, inginerul Ștefan Mi- halcea. în primul rînd pentru ca înfloritul plantelor să nu ccincidă cu perioada de secetă atmosferică maximă. ceea ce dăunează mult culturii ; apoi pentru germinare, boabele de soia au nevoie de multă apă. Or, dacă se însămințează in ultima parte a lunii aprilie sau mai tîrziu, cind vînturile puternice frecvente în zona noastră fac ?să scadă umiditatea din soi. plantele nu mai beneficiază de apa existentă la desprimâvărare".

în sol la 5 centimetri ajunge la 7 grade, iar vre- curs de Încălzire, urmărin- lucrarea să se încheie în

fi funcționat corespunzător sistemul de desecare, dar se ocolește adevărata cauză — și anume că aici n-a existat ani in șir o preocupare constantă pentru creșterea gradului de permeabilizare a solului prin lucrări de scarificare și afînare adîncă, de nivelare. Iar toate acestea se răsfrlng negativ asupra producției. Este adevărat că, datorită efectuării unor astfel de lucrări în anul trecut, pe unele suprafețe s-au creat condiții mai bune pentru culturi, ceea ce a făcut ca in acest an la I.A.S. Ciocănești producția de soia să fie mai mare cu 700 kilograme la hectar față de media perioadei 1982—1987. Aceste eforturi șe cer Insă continuate și conjugate cu alte măsuri spre a se ajunge cel puțin la randamentele realizate la I.A.S. Chirnogi.
COMBATEREA BURUIENILOR. Principala condiție a obținerii de producții mari de soia, menționată de specialiștii cu care am discutat, este ca lanurile să fie curate de buruieni, Cum se poate realiza aceasta ? Există încetățenită in rîndul unor specialiști părerea greșită că fără cantități mari de erblcide nu se poate scăpa de buruieni. Ce arată experiența I.A.S. Chirnogi în această privință 7 Aici se practică atit combaterea culturală, cit și combaterea chimică a buruienilor. Sint trei variante de rotație a culturilor in asoiamente de 4 și 5 ani, in care soia are ca pre-

La întreprinderea „Electroputere" Craiova A

Prima locomotivă electrică
de manevră grea fabricată în țarăLa fabrica de profil a cunoscutei întreprinderi craiovene „E- lectroputere" — unde se realizează întreaga producție a țării de locomotive diesel e- lectrice și electrice pentru linii magistrale — zilele trecute a fost asimilat in producție un nou tip de locomotivă electrică, cel de-al 25-lea de la începerea fabricației de asemenea produse. Este vorba despre locomotiva electrică de manevră grea de 1 200 kW, destinată serviciului de manevră în triajele electrificate, activitate care, în prezent, se realizează cu locomotivele diesel e- lectrice de 2 100 CP sau cu locomotive e- lectrice de 5100 kW, destinate tracțiuniiferoviare. Introdu-

fabricatia a acestuicerea în de serie nou produs a avut loc după ce locomotiva respectivă a trecut cu bine probele severe de anduranță la care a fost supusă de-a lungul unui an de funcționare în sarcină maximă pe calea ferată, precum și la celelalte 30 probe de omologare în cadrul întreprinderii.„Concepută și realizată de către specialiștii și muncitorii întreprinderii craiovene, noua locomotivă, fabricată în premieră la noi în țară, este tiristorizată și are posibilitatea de prese- lecție a forței de pornire pe șase trepte, este dotată cu instalație .electronică la patina- re, cu dispozitiv" an-de protecție

ticabrare, iar forța de tracțiune la pornire este de 39 tone", a ținut să precizeze inginer Florea Burdubuș, șeful atelierului proiectare Printre craioveni ve care din plin contribuția la realizarea primei locomotive electrice de manevră grea fabricată la noi în tară se numără și maistrul Florea iBoltașiu. unul dintre comuniștii de nădejde ai fabricii, ce lucrează aici de a- proape trei decenii, care ne-a spus : „A- similarea in fabricație a locomotivei electrice de manevră a coincis cu un mos jubileu de ducție : intrarea fluxul tehnologic

locomotive, constructorii de locomoti- și-au adus

grea fru- pro- pe a

locomotivei electrice cu numărul de fabricație 1 000, realizată la „Electroputere" de la începerea producției. Practic, componentele mecanice, e- lectrice și pneumatice ale prototipului locomotivei electrice de manevră grea de 1 200

kW au fost montate de formația pe care o conduc, din care s-au evidențiat Mihai Ghe- jan, Cornel Răzbici, Marinică Toma, Marin Fira. Veronel Oană, muncitori cu o bogată experiență în construcția de locomotive. Dedicăm acest

succes de producție apropiatului eveniment drag nouă, tuturor : aniversareaRepublicii".
Nicolae 
BABĂLAU 
corespondentul 
„Scinteii

mergătoare păioasele sau porumbul. Se aplică, de asemenea, 3—4 prașile mecanice, schema de semănat fiind astfel întocmită Incit să permită tractoarelor să intre pe teren fără să afecteze cultura; de asemenea se plivesc buruienile o dată sau de două ori. Un alt element CU efect pozitiv și in această direcție îl constituie condiționarea semințelor pentru a se asigura o puritate maximă și pentru a nu se inșămînța o dată cu sola șl buruienile. Tot de la trustul I.A.S. aflăm că și . alte unități care au procedat așa, cum sint I.A.S. Dragalina și Mircea Vodă, se . află pe primele locuri la producția de soia.Ajungind la combaterea chimică, se cuvine să precizăm că I.A.S. Chirnogi, folosind cantități mal mici de erbicide, obține rezultate mal bune decît I.A.S. Ciocănești, unde consumul acestora a fost mai mare. Cum ? Ca să combați buruienile, trebuie mai întîi să le Identifici, să le cunoști densitatea pe zone, de fapt este nevoie de o cartare adevărată a acestora. Concret, s-au întocmit hărți detaliate cuprinzînd terenurile întregii unități. Pe această bază, lupta pentru lanuri curate se duce in cunoștință de cauză, fiecare parcelă fiind tratată in funcție de gradul de îmburuienare. Aceasta a permis ca la I.A.S. Chirnogi și în celelalte unități amintite mai sus să se gospodărească bine erbicidele, să se administreze diferențiat și cu discernă- mint numai acolo unde sînt absolut necesare, și în cantitățile stabilite eu cea mai mare strictețe.Cum s-a acționat la I.A.S. Ciocănești ? După cum ne-a relatat directorul întreprinderii, la ferma nr. 10, dar și la altele, substanțele nu au fost administrate uniform, ca urmare a faptului că formațiile nefiind supravegheate s-a lucrat cu instalații înfundate, iar cantitățile de erbicide aplicate la hectar nu au fost stabilite în funcție de gradul de îmburuienare. Dacă in acest caz lucrarea a .fost ineficientă, în altele, pentru a da rezultate, a fost nevoie ca operația să fie repetată. S-au semnalat și Situații in care la o densitate mică de buruieni, care puteau fi eliminate prin plivire, au fost folosite erbicide.O caracteristică a cultivării soiei este complexitatea verigilor tehnologice și întrepătrunderea lor. De modul în care acționează specialistul pentru a le aplica In totalitate, fo- , losind baza materială pe care o ara la dispoziție, depind in mare măsură recoltele. în condițiile acestui an, erbicidele au fost aplicate în multe .1 unități pe suprafețe cu umiditate mare, deci eu fragmente mari de sol, fără a se putea realiza aderența substanțelor la particule mai ...„1 „ sol, care să dea eficiența maximă. Se poate pune întrebarea : ____ ____ __împacă această cerință cu perioada j optimă de semănat mai timpyfi#, cind de fapt umiditatea este prea ' mare ? Desigur, nu e ușor de rezolvat această problemă. Și, mai ales, j condițiile pentru a se efectua această ' lucrare așa cum cere tehnologia nu 1 se creează intr-un an sau doi. Dar Ț chiar cu riscul de a ne repeta, vom “ arăta că nu numai lucrările complexe, ci și Cele simple de eliminară a băltirilor de suprafață și de permeabilizare a solului au permis mecanizatorilor de la Chirnogi să erbi- cideze la timpul optim și să facă celelalte lucrări atunci cînd erau întrunite cele mai bune condiții. Adevărul este că la Ciocănești, tocmai datorită cauzelor mai sus arătate,’nu s-a putut proceda așa.Ce concluzii practice se pot desprinde din această sumară analiză comparativă ? Prima, și de fapt cea esențială, este că nu condițiile climatice, nu deosebirile in ce privește potențialul productiv al soiurilor cultivate stau la originea decalajelor mari de producții existente între cele două unități. In cauză se află eludarea unor reguli agrotehnice elementare, atitudinea diferită a specialiștilor de aici față de realizarea obligațiilor ce le revin. Problema care se pune acum la pregătirea producției viitoare este aceea de a se trage învățămintele necesare atit din ceea ce a fost bun, cit șl din stările de lucruri negative, pentru a se stabili tot ceea ce trebuie făcut spre a se putea obține recolte mari de soia în toate unitățile. Experiența I.A.S. Chirnogi este o dovadă certă că asemenea randamente înalte sint condiția normele culturi.

mici 'dacum se

posibil de realizat, cu însă de a se respecta strict tehnologice specifice acestei
Lucian CIUBOTARU
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Unde sînt bunii gospodari 
ai fierului vechi?

. ■ sCerința recuperării și valorificării integrale, judicioase a resurselor materiale se pune in prezent cu cea mai mare acuitate, sarcinile stabilite de conducerea partidului prevăzind ca pe această cale să se asigure cel puțin 59 la sută din necesitățile de aprovizionare tehnico-materială. In continuarea ciclului de articole consacrat sintetizării problemelor cu care se confruntă industria reciclării materialelor (vezi „Scînteia" din 22 și 23 decembrie a.c.), ne propunem să ne oprim asupra aspectelor legate de gospodărirea materialelor re- folosibile in unitățile economice.Este îndeobște recunoscut faptul că valorificarea superioară, eficientă a fierului vechi la elaborarea oțelului depinde in mod hotăritor de modul în care acesta a fost sortat incă de la locul de unde rezultă, de felul in care a fost pregătit, prin mărunțire și compactare, înainte de încărcarea în cuptor. Reglementările normative, standardele in vigoare prevăd obligativitatea efectuării acestor operații tehnologice in principal in sarcina celui din activitatea căruia se obțin materialele refolosibile.Important este de reținut că necesitatea respectării întocmai a normativelor la care ne referim decurge nu numai din sporul de eficiență e- conomică pe care îl obțin și furnizorul, și beneficiarul ca urmare a sortării și pregătirii judicioase a materialelor refolosibile, cit mai ales din rațiuni economice majore care dictează ca aceste materiale să fie uti

lizate superior, evitindu-se orice pierderi de substanțe deosebit de valoroase, cum sint elementele de aliere sau metalele neferoase. în mai multe articole publicate pe această temă in ziarul „Scînteia" problema a fost pe larg tratată, exemplificin- du-se concret cit se pierde printr-o sortare defectuoasă ori prin utilizarea metalului refolosibil nepregătit.De altfel, nu ne mai aflăm intr-o perioadă de început, cind muncitorii și specialiștii trebuiau sensibilizați în legătură cu necesitatea recuperării organizate, gospodărești a. materialelor refolosibile. Există de pe acum programe bine definite, responsabilități clarificate in fiecare întreprindere, a trecut suficient timp pentru ca nici o unitate economică să nu. mai poată justifica neorgani- zarea circuitului intern și a activității de pregătire a‘materialelor refolosibile în vederea expedierii sau reutilizării pe loc. De la aceste premise s-a pornit și in elaborarea sarcinilor de recuperare a materialelor care fac parte integrantă din planul național unic de dezvoltare economico-socială.Cu toate acestea la o serie de materiale refolosibile prevederile în a- cest domeniu nu sînt îndeplinite. Se cuvine să subliniem că unele din cauze au fost arătate în articolul precedent și ele se referă la neres- pectarea disciplinei de plan și contractuale, la încălcarea sau „ocolirea" anumitor reglementări legale în scopul utilizării, prin eludarea con-

trolului coordonatorului de balanță, a resurselor refolosibile pentru acoperirea anumitor consumuri productive suplimentare. Deosebit de a- ceasta, controalele efectuate de organele de specialitate aveau să a- jungă la constatarea surprinzătoare că acum, după nouă ani de la apariția decretului Consiliului de Stat care reglementează activitatea in a- cest domeniu, mai sînt întreprinderi in care nu s-au organizat echipe specializate, cu indicatori de plan specifici, care să urmărească și să asigure sortarea materialelor incă de la locul de proveniență, depozitarea separată, pregătirea și livrarea pe sortimente, conform standardelor. Iar pe lista celor in culpă de a nu-și fi organizat corespunzător activitatea de recuperare a materialelor nu figurează unități mici, ci, dimpotrivă, colective puternice de oameni ai muncii, cum sint cele de la întreprinderile de construcții navale din Constanța și Giurgiu, întreprinderea de mașini-unelte din Arad, „Automeca- nica" Mediaș, „Electrometal" Cluj- Napoca, întreprinderea de ventilatoare București, întreprinderile elec- trocentrale Ișalnița, Rovinari, Doi- cești și Turceni, întreprinderea de sîrmă și produse din sirmă Buzău și întreprinderea metalurgică Focșani.Au găsit oare aceste unități formule organizatorice mai potrivite pentru a-și îndeplini sarcinile de recuperare a materialelor refolosibile ? Pot propune o experiență proprie al

tor colective ? Nici vorbă de așa ceva, pentru că, iată, coincidență deloc întimplătoare, în întreprinderile respective s-au consemnat și o serie de neajunsuri grave în gospodărirea materialelor refolosibile, in încălcarea normativelor și standardelor de calitate in acest domeniu.Practica a dovedit că pentru unitățile cu un volum mediu și mare de activitate cea mai eficientă formulă de organizare a recuperării materialelor o reprezintă colectarea separată și evidențierea distinctă de ia fiecare mașină, loc de muncă, flux tehnologic a resturilor de materiale și transportul acestora sub regim gestionar într-o secție sau atelier specializat pentru a fi pregătite și livrate. Firește, rezultatele depind de modul cum funcționează in mod con- ‘cret acest sistem organizatoric. O asemenea precizare se dovedește necesară intrucit cercetînd, de exemplu, o serie de vagoane încărcate cu fier vechi care au ajuns la oțelării trimise de unități care și-au înființat gospodării de materiale refolosibile, prima impresie este că au fost adunate dintr-un maldăr de gunoaie și aruncate „cu furca" ; alteori, vagoanele sau autocamioanele sint încărcate „cu vîrf" cu șpan foios, care cintărește însă infim față de capacitatea mijlocului de transport respectiv.Un observator neavizat este tentat să pună aceste neajunsuri pe seama dotării necorespunzătoare cu personal și mijloace tehnice de prelucrare

a gospodăriilor de materiale refolosibile in unitățile respective. în acest fel ar intui numai o parte din adevăr pentru că, iată, pentru a ne referi, de pildă, la instalațiile existente de brichetat sau balotat șpan, în medie, în 11 luni din acest an, doar 65 la sută din ele au funcționat, rea- Iizindu-se un indice de utilizare de... 26 la sută. Aceasta, repetăm, in medie, pentru că, surprinzător, cei mai mici indici de folosire se înregistrează la unitățile care, prin natura activității, au și epi mai buni specialiști pentru a pune la punct și asigura funcționarea corespunzătoare a acestor instalații — și anume cele din subordipea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini (cu un indice de 16 la sută) și Ministerul Industriei Electrotehnice (cu... 9 lasută).Dar pentru a nu ne opri la date generale, să precizăm că rezultatele cele mai slabe în gospodărirea spânului le au întreprinderi „de marcă", precum întreprinderea mecanică și „înfrățirea" din Oradea, întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița, „1 Mai" Ploiești, I.M.A.S.A. Sfîntu Gheorghe, întreprinderea de tractoare și mașini agricole Craiova, întreprinderea de osii și boghiuri Balș, „Neptun" Cîmpina, întreprinderea de mașini-unelte șl agregate și „Semănătoarea" din București, întreprinderea dă mașini- unelte și întreprinderea de vagoane din Arad. întreprinderea de rulmenți Alexandria. Este

dî neconcenut ca asemenea unități, în care lucrează cadre tehnice bine pregătit", eu o mare experiență, există o dotare tehnică de înalt nivel și se realizează produse de o complexitate mult mai mare decît cele din componenta instalațiilor de brichetare, să prefere să aștepte sosirea echipelor de intervenție ale furnizorilor de utilaje pentru remedierea unor defecte care apar in exploatare. Și cu atit mai greu de înțeles este situația existentă în unitățile orădene amintite, care se găsesc în același județ cu furnizorul de instalații de brichetare a șpanului — întreprinderea mecanică din orașul Dr. Petru Groza, sau la I.M.A.S.A. Sfîntu Gheorghe și întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița, ele însele... producătoare de instalații de pregătire a fierului vechi.Desigur, fiecare colectiv de oameni ai muncii este dator să se ■ îngrijească de buna funcționare a utilajelor și instalațiilor pe care le are in administrare, fie că este vorba de o mașină-uneaită cu comandă numerică sau de un robot industrial, fie că este o instalație de brichetare a șpanului. Dar aceasta nu înseamnă nicidecum abandonarea pretenției pe deplin justificate ca producătorii u- tilajelor respective să le realizeze la parametri de calitate și fiabilitate corespunzători. Pentru că realitatea din numeroase întreprinderi arată că o serie de instalații de brichetare a șpanului sau balotare a tablei ori de tăiere a resturilor metalice au devenit piese de muzeu sui-generiș in secții de producție sau în gospodării de materiale refolosibile după numai un timp infim de funcționare. Și nu este vorba de valori mici imobilizate în asemenea utilaje-rebut ! O analiză a organelor financiare în a- ceastă privință se impune pentru a se stabili foarte exact răspunderile

celor care au admis intrarea In circuitul economic a unor utilaje nepuse la punct. Și aceasta, intrucit prejudiciul adus economiei naționale a întrecut de acum valoarea instalațiilor respective, in această privință trebuind să fie luate in calcul și pierderile generale de neprelucrarea fierului vechi.De altfel, este locul să amintim aici că, incă din martie 1987, conducerea partidului a stabilit o serie de măsuri în sarcina factorilor de resort in vederea îmbunătățirii generale a activității de recuperare a fierului vechi. Una dintre măsuri privea punerea in funcțiune de către beneficiari, cu sprijinul direct al furnizorilor și al proiectanților, a tuturor instalațiilor de brichetat șpan restante, precum și remedierea și modernizarea tuturor instalațiilor de acest fel care nu funcționează. A doua măsură avea In vedere proiectarea și asimilarea in fabricație a unei noi generații perfecționate de instalații pentru brlchetarea șpanului.A trecut ceva timp de atunci și, după cum arată statistica și constatările organelor de control, instalațiile respective continuă să fie utilizate cu indici scăzuți. Ceea ce demonstrează limpede că nu in toate unitățile s-a acționat cu fermitate și răspundere pentru îndeplinirea acestor măsuri. De asemenea, există mari rămineri în urmă in asimilarea în fabricație a noii generații de instalații de pregătire a șpanului, din care, conform programului amintit, nu mai puțin de 90 trebuiau produse în acest an.Este o situație cu totul anormală, care trebuie să dea serios de gîndlt nu numai unităților implicate — furnizori și beneficiari ai utilajelor respective, dar și forurilor de resort ale acestora, organelor care coordonează acest domeniu în economia națională.
Corneliu CARLAN
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ȘTIINȚA ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTUL 
puternic implicate 

în dezvoltarea economico-socialăCel de-al IX-Iea Congres al partidului nostru a marcat o,cotitură revoluționară in viata României socialiste : pentru prima oară in istoria țării s-a trecut la proiectarea conștientă și pe termen lung a întregii opere de construcție economică și socială, de edificare a progresului material și spiritual al națiunii pe baza unui program fundamentat științific, care își asuma drept instrumente de căpătîi ale transpunerii sale în viață mijloacele șl resursele științei.Ca și întreaga epocă inaugurată de Congresul al IX-lea, afirmarea plenară, de aprcfape un sfert de secol, a științei ca avangardă a luptei pentru progres economic și social este nemijlocit legată de gîndirea novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Pornind de la o concepție dialectic-sistematică asupra vieții sociale, secretarul general al partidului a dezvoltat creator teza privind funcția socială a științei. Știința a fost gîndită ca un element de bază al ansamblului social, In. corelație funcțională cu sfera relațiilor economice, politice șl spirituale.în Expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara din noiembrie a.c., sint reafirmate pregnant locul șl rolul științei in edificarea noii societăți : „Realizarea obiectivelor de dezvoltare intensivă a economiei naționale impune intensificarea muncii de cercetare și creșterea rolului științei în perfectionarea, modernizarea și dezvoltarea industriei, agriculturii șl celorlalte sectoare de activitate. Va trebui să facem astfel incit știința românească, cercetarea științifică din toate domeniile să devină un puternic factor al întregii dezvoltări a forțelor de producție și a întregii societăți socialiste românești. Să asigurăm ca România anilor 1935— 2000—2010 să reprezinte o țară cu o înaltă activitate științifică, cu o puternică forță de cercetare, care să asigure soluționarea noilor șl noilor probleme ale progresului cconomico- soclal, ale ridicării continue a gradului de civilizație, a bunăstării generale a poporului nostru și, totodată, să participe activ la dezvoltarea relațiilor economice, științifice internaționale !“Tovarășului Nicolae Ceaușescu II datorează știința românească integrarea cu Invățămlntul șl producția. In această triadă Integratlvă, flecare din termenii componențt găsește In relația cu ceilalți noi potența și disponibilități de afirmare.în ce privește Invățămlntul superior, acesta, prin natura sa creativă șl formativă, se manifestă șl trebuie să se manifeste ca un factor deosebit de activ al valorificării cuceririlor științifice și tehnice. Calea directă și cea-tușl eficientă, confirmată de practică, a valorificării prin școală a cuceririlor științei șl tehnicii este tPrimai procesul integrării. împletirea strinsă a invăță- mîntului cu cercetarea și producția nu reprezintă un scop in sine, o cerință de conjunctură, ci o realitate complexă, care vizează Înainte de toate structura și conținutul invăță- mintului, asigurarea concordanței acestuia cu cerințele dezvoltării sociale.Modernizarea continuă a Invăță- mlntului pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, a poli- tehnizării și Împletirii strînse a acestuia cu producția, pregătirea In profil larg și policalificarea, asigurarea unei temeinice pregătiri in științele fundamentale. Indiferent de specialitate, constituie direcții esențiale ale perfecționării Învățământului in etapa actuală.în cadrul Institutului politehnic din Iași s-au întreprins. In ultimii ani, numeroase acțiuni menite să conducă la modernizarea Invățămln- tului, a întregii activități desfășurate de către cadrele didactice și studenți. Multe dintre aceste acțiuni au determinat Însemnate salturi calitative In munca noastră, schimbarea ideilor și concepției privind

Un loc aparte în procesul de integrare il ocupă activitățile practice și cercetarea științifică studențească. Acest gen de activități, care reprezintă pîrghii importante pentru realizarea în bune condiții a procesului instructiv-educativ, are menirea de a contribui la formarea unor absolvenți cu o temeinică pregătire profesională, științifică și o bună cunoaștere a realităților din diferite sectoare ale economiei, capabili să se integreze rapid în preocupările unităților economice. Pornind de la aceste cerințe, practica și cercetarea științifică studențească sint concepute acum ca un sistem unitar de activități corelate cu planul de cercetare al catedrelor și cu cerințele izvorîfe din activitatea de integrare a învă- țămîntului superior cu producția. Modernizarea cercetării științifice studențești implică măsuri in special de natură organizatorică și de asigurare a bazei materiale, cit și metodologice. Sub acest ultim aspect, la Politehnica ieșeană s-au organizat cursuri de creativitate șl inven- tică ; au fost editate — și sint in curs de reeditare — îndrumare pentru studenți. Un efect marcant este însăși cuprinderea a numeroși studenți în colective de creativitate, a căror activitate se finalizează în. numeroase brevete de invenție.Munca didactică, științifică și productivă, desfășurată în Institutul pblitehnic din Iași, sub conducerea organizației de partid și cu participarea activă a Asociației Studenților Comuniști, se întemeiază pe un con- — cept mai larg al integrării, implicit al valorificării noilor cuceriri ale științei și tehnicii, vizînd, pe lingă aspectele mai sus înfățișate, și integrarea în practica social-obștească a tineretului studios. în acest sens, numeroasele și diversele forme de participare la activitățile culturale din cluburi și cămine, la concursurile artistice studențești locale șl naționale, la viața politică de organizație sînt menite să contribuie — complementar — Ia modelarea profilului moral, civic și politic al tineretului studios, la pregătirea pentru integrarea, după absolvire, in munca productivă șl în activitatea socială.însăși valorificarea la cote tot mai înalte a cuceririlor științifice și tehnice în procesul de invățămint are un scop primordial formativ. Sîntem hĂtăriți deci să materializăm mai eficient posibilitățile creative și formative ale științei și tehnicii în Invățămlntul integrat, astfel tncît noii absolvenți să fie capabili să reprezinte atît forța de muncă viitoare, cit și, In egală măsură, pe purtătorii noilor relații de producție și sociale, comuniste. Va trebui să acționăm cu perseverență și competență ca să formăm studenții și ca proprietari, producători și beneficiari ai întregii avuții naționale, apțl să pună in valoare cu maximă efi- •• ciănță-'resursele țării, să ducă mal departe lupta pentru triumful civilizației socialiste, pentru edificarea societății comuniste.Este pentru noi o îndatorire supremă să dăm curs înaltului îndemn adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești : „Numai pe baza celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii vom putea realiza o societate superioară din toate punctele de vedere !... Trebuie să punem în centrul preocupărilor noastre intensificarea activității de cercetare, de ridicare a pregătirii profesionale, tehnice, culturale. de înarmare a oamenilor muncii, a întregului popor cu un înalt nivel de cunoștințe științifice, ideologice. Să devenim o puternică forță a științei și culturii, un popor care să acționeze cu întreaga conștiință și răspundere, în spirit revoluționar, să asigure realizarea obiectivelor dezvoltării sale și să-și aducă, totodată, contribuția Ia dezvoltarea generală a științei și cunoașterii universale".
Prof. unlv. dr. 
Cameluța BELDIE rectorul Institutului politehnic din lași

metodele cele mai adecvate ce trebuie folosite in întregul proces in- structiv-educativ. în același timp, este evident că multe din laturile activității noastre necesită a fi perfecționate în continuare, iar în unele direcții, cum este aceea a introducerii tehnicii de calcul In întregul proces de învățămînt, trebuie să se întreprindă acțiuni mai energice de Îmbunătățire.în domeniul activității didactice, sub conducerea organizației de partid a institutului, s-a realizat atît modernizarea bazei materiale, prin crearea impunătoarei platforme de învățămînt—cercetare—producție, cit și a planurilor și programelor analitice. Toate facultățile au participat în ultimii ani prin reprezentanții proprii — cadre didactice de prestigiu — In comisii comune ale Ministerului Educației și învățămîntului și ministerelor de dublă subordonare, la realizarea planurilor de învățămînt de perspectivă. S-a urmărit, prin aceasta, situarea planurilor de învățămint In concordanță cu cerințele mereu mai complexe ale pregătirii specialistului, cu dezvoltarea industriei și cu modificările apărute in invățămlntul preunl- versltar.Etapa pe care o străbate în prezent economia națională implică mai mult ca oricînd știința și tehnologia in întreaga viață economico-socială. Congresul al XIII-lea, Conferința Națională a P.C.R. din 1987, Congresul Științei și învățămîntului, Plenara din noiembrie au adoptat măsuri consacrate intensificării cercetării științifice și implementării rezultatelor a- cesteia în producție. în lumina acestor exigențe, cercetarea din Institutul politehnic ieșean cuprinde tema legate de : optimizarea unor elemente de construcții și industrializarea construcțiilor, valorificarea deșeurilor industriale In noi materiale de construcții, dezvoltarea unor tehnici și tehnologii de irigații moderne și folosirea rațională a fondului funciar ; automatizarea complexă și elaborarea de echipamente și tehnici de măsură evoluate, conduse prin microprocesoare, reducerea consumurilor energetice din rețele și sisteme ; diagnoza prin analiza răspunsului la vibrații a stării de funcționare a mașinilor, cercetările în domeniul rulmenților și angrenajelor în condiții-limită de funcționare, realizarea roboților industriali, inclusiv a celor cu elemente de inteligență artificială ; dezvoltarea tehnologiilor de obținere a celulozelor prin metode neconvenționale ș! valorificarea deșeurilor din industria celulozei, cercetările in domeniul membranelor se- mipermeabile și medicamentelor cu acțiune retard, polimerilor semiconductor! șl mecanochimiei polimerilor ; cercetările în domeniul finisajului textil și in pielărie ș.a.în • actualul an Universitar procedăm la perfecționarea .întregii activități de cercetare științifică, in special a celei realizate sub forma contractelor economice cu beneficiari din municipiul Iași, din județ și din întreaga țară. în lumina cerințelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului; a îndrumărilor date de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și învățămîntului, ne propunem ca fondul de creație specific onorării contractelor economice să fertilizeze in mai mare măsură decît pină acum calitatea întregului proces de învățămînt universitar, fn fiecare contract economic, optim soluționat, vedem un argument suplimentar de perfecționare a sistemului de pregătire a viitorilor specialiști. Sîntem preocupați ca soluțiile ingenioase conferite problemelor analizate, puterea de pătrundere în esența fenomenelor, transformarea rezultatelor cercetării în aplicații cu un grad sporit de eficiență tehnico-economică să se regăsească în cursuri. în activitățile de laborator și seminarii, in programele studențești de practică, devenind un bun comun al întregului învățămînt.

Aspect de la Muzeul județean de istorie din Sibiu Foto : S. Cristian

„PE FLAMURA NOASTRĂ TREBUIESC 
SCRISE VOINȚELE NOASTRE 'Subliniind rolul educativ al literaturii, înaltul conținut patriotic' al o- perei înaintașilor scrisului românesc, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că marile lor creații s-au inspirat din năzuințele poporului, din idealurile și luptele purtate de-a lungul timpului pentru înfăptuirea aspirațiilor sale. „Suflet în sufletul neamului lor", scriitorii români au lăsat, în opera lor, mărturii nepieritoare despre implicarea scrisului românesc in toate marile momente ale istoriei. Idealurile care au însuflețit poporul în marile lui lupte pentru o viață liberă au fost și idealurile oamenilor de cultură, ale scriitorilor. In literatura lor, conștiința unității și necesitatea unirii tuturor românilor sint prezențe statornice, de prim- plan. Ei au scris aceste pagini cu sentimentele și așpirațiile celor mulți, dînd astfel glas, în opere în proză, în cîntece și versuri, in articole și studii, vrerilor întregii noastre națiuni. Mari poeți ca Octavian Goga sau Lucian Blaga, intelectuali și scriitori de înaltă ținută patriotică precum Titu Maiorescu sau C. D. Gherea, N. Iorga. E. Lovinescu, Ion Agârbiceanu, Mihail Sadoveanu și mulți alții, practic, toți oamenii de condei ai țării și-au pus talentul in slujba independenței, unității și unirii, conștienți că astfel servesc poporul, cauza demnității Iui. Firește, unui poet ca M, Eminescu atari idealuri i-au mobilizat intens conștiința patriotică. Mihai Eminescu și opera sa, preocupată de „toate chestiunile vitale ale națiunii", cum singur mărturisește, reprezintă un model de creator angajat în slujba celor mal arzătoare interese ale poporului.

Zbuciumul unei istorii. ° cit de scurtă privire asupra cronologiei domniilor in cele trei țări române, încă de la ctitorirea lor, conferă oricui și imaginea unei precipitate instabilități sociale și politice, chiar și numai din acest punct de vedere. După Dragoș, observă Eminescu, „urmează 6 Domni în răstimp de 50 de ani, pentru fiecare media de 8 ani — puțin pentru o țară care începe". Aceasta datorită, în primul rînd, intereselor externe, dar și intereselor descentralizatoare ale marilor boieri : „Despot Vodă ucis cu buzduganul. Lăpușneanu otrăvit cu sila, Bogdan gonit la Moscova, Ion Vodă ucis de turci, Petre Șchiopul ca văi de sufletul lui, Aron Vodă moare în temniță, RăZvan în țeapă, încercarea Movi- leștilor de a fonda o dinastie se sparge prin luptele între fiii lor și așa mai departe — aproape toți sfir- șesc rău".Ne amintim cum, la un ospăț de legendă. Vlad Tepeș îi întreabă pe boierii de față cam cîți domni își amintesc ei să fi clrmult destinele țării, de cînd se știu. Și răspunsurile vin în funcție de vîrsta acestora : 7 ori 20, ba 30 1 „Vina o poartă rușinoasele voastre dezbinări", replică tăios voievodul. Lupta pentru domnie devenea din ce în ce mai aprigă și Imperiul otoman o susți

nea, convenindu-i concurenta din cel puțin două motive: își întărea astfel dominația politică și avea posibilitatea stoarcerii unor profituri fabuloase : tribut, daruri pentru sultan și înalții demnitari de la curte ete.Căci, lntorcînd vorba lui Mlrcea: „Ce-i mina pe ei în luptă... pe-au voit ?, răspunde tot Eminescu : „Farmecul bogăției și al frumuseților aruncate cu prisos în aceste țări". Apoi, geografia tării și strategia așezării ca „locuind pe un teritoriu strategicește nefavorabil șl înconjurați de seminții străine nouă prin limbă și origine". De aceea, prima coordonată a spiritualității acestui popor este dată de realitatea dramatică de a se întemeia în luptă : „Atunci, cînd neamurile sălbatice porniseră di- 
Mihai Eminescu despre 

independența, suveranitatea 
și unitatea poporului român

spre mlază-noapte șl răsărit, ca să-și risipească comorile adunate Ia miază-zi și apus, atunci poporul român nu era zămislit ; atunci însă, cînd aceste popoare răsfățate la biruințe și stăpîniri se pierd de pe fața pămintului, atunci se ivește încetul cu încetul din Hemu și din Carpați un popor tînăr și plin de putere războinică, poporul român, gata de a începe lupta pentru păstrarea individualității sale'ăm ■>!.- ri ■ Și vitejia a fost răsplătită; pentru că „atunci ■ la hotarele Europei rămâne un popor mic, care se închină, dar nu se supune, o mină de oameni, care prin bărbăție și înțelepciune știu să păstreze sfințenia pămintului de sub picioarele lor". Observația cuprinde tot adevărul istoriei noastre.Astăzi conștiința europeană recunoaște tot mai convingător postulatul de rigoare științifică al lui N. Iorga despre meritul istoric al vitejiei și diplomației poporului nostru, care secole a ținut piept la porțile Dunării unei invazii ce, ăltfel, ar fi fost stînjenitoare dezvoltării Occidentului.Experiența trecutului istoric trebuia să reprezinte elementul de permanentă referință pentru contemporaneitate.Ideea este atît de sugestivă, tncît o vom relntilni peste decenii la Lucian Blaga. Mai întit, la Eminescu „crepusculul unui trecut apus aruncă prin întunericul secolelor razele lut cele mai frumoase, și noi, agenții lumii viitoare nu sîntem decît reflexul său". Și la poetul „mira- bilei semințe": „Discul solar se vede încă înainte de a răsări. Discul solar se vede cîtva timp și după ce apune. Fizica lămurește perfect acest fenomen. Privind însă lucrurile in- 

tr-un fel mitic, totul se petrece ca și cum soarele și-ar arunca discul înainte și în urma sa".
Domnitorii libertății noas

tre. Ca Poezie, evocarea acestora este deosebit de frecventă și in publicistica eminesciană, pe aceeași coordonată cunoscută a antitezei romantice dintre trecut și prezent. „Fără îndoială, că suportăm urmările generației trecute, dar păcatele, inepțiile ei, nu calitățile" se formulează altfel Ideea cunoscută din Epigonii. De aceea, recurgerea la Istorie devine o lege a prezentului.Despre sentimentul trecutului, chezășia sigură a patriotismului Eminescu spunea : „fără cultul trecutului nu există iubire d^ țară". Memoria este 

expresla imediată a tinereții spirituale a unui popor. Și poporul nostru, cum o spunea nu o dată Eminescu. este spiritual tinăr. Este impresionant cum in argumentație gindltorul reia de mai multe ori ca sprijin unul din miturile cele mai semnificative din cite a păstrat poporul nostru, cel al tinereții fără bătrinețe și al vieții fără de moarte. ■- „Cam astfel poate fi geniul nelm- ! bătrihit al istoriei românilor. Dacă ■ ■ • facest geniu ar veni astăzi sub forma lui Mircea cel Bătrln și ar zice: „eu v-am dat independența țării, căci după ce am Infrînt oștile turcești, m-am supus împăratului sub condiții, care au trebuit să vă păstreze țara și naționalitatea", mulți ar lua in rîs pe bătrln. Dacă același geniu sub forma lui Cuza Vodă ar zice..." Dar, cum spunea și Eminescu, existau oameni in țară care „cu toată corupțiunea domnitoare, cu tot virusul demagogic care purifică România, totuși o iubesc, pentru gloria ei trecută, pentru chiar suferințele ei pline de amărăciune, o iubesc pentru că e mama lor, oricum ar fi.Acești oameni au fost in război, mulți au murit acolo de foame și frig, mulți de gloanțe, mulți au fost răniți".In numele acestora, Decebal, Ștefan cel Mare, Mihal. Viteazul, Cuza Vodă și alți domnitori sînt mereu evocați și invocați, pentru că, Încă o dată, fără conștiința istoriei patriotism nu există.
Contemporani cu marile 

evenimente. Referitor la cultul trecutului se impune să observăm care a fost poziția gln-

dltorului față de marile eveniment» social-politice înaintașe ori contemporane. O primă constatare este aceea că ideologicește Eminescu nu se contopește cu „Junimea". Era prea originală gîndirea sa, să se circumscrie uneia de cerc. Epigonis- mul a fost o ipostază permanent respinsă de poet.O evocare a gloriei patruzeciop- tiste o aflăm în chiar poezia Epigonii, prin metafora poeților „ce-au scris o limbă, ca un fagure de miere". 1848 este considerat, ca și 1859, moment crucial al modernizării vieții sociale și politice în Principate.„Am dovedit din fir a păr că toate, dar toate reformele liberale, sint introduse in țară... de 1848“ sau „Intr-unui din numerele trecute am dovedit cu acte gospod, precum se zicea mai înainte, că întreaga reformă constituțională a României, punct cu punct, a fost votată de către adunarea mumă din Moldova, numită divan ad-hoc și că acele puncte au devenit programa întregii dezvoltări ulterioare a statului român".
Cu arma în mină. De’* contemporan altul eveniment epocal, j războiul de independență, lirica lui Eminescu nu-1 reflectă in mă- j sura in cară au făcut-o alți con- j temporani, și in primul rind Alecsandri ori Coșbuc. Cunoaștem 4 insă suficient atitudinea lui față de i războiul de independență, mai ales din publicistică. Și din acest punct de j vedere Eminescu se face ecoul ma- s rilor conștiințe ale vremii.In primul rind, ginditorul afirmă ■, repetat că „după trei sute de ani de . dezarmare, de robie și de rușine, J națiunea română își tedobîndește cu y arma . în mină „gloria străbună". Ast- j fel, românii câre au biruit „au dove- i dlt lumii că sint adevărați urmași , ai străbunilor lor". Adevărul istoric | al afirmației lui Eminescu este de i necontestat. Efortul tuturor acțiuni- lor diplomatice, ampla mișcare culturală, politică etc. internă și internațională de reciștigare a independenței se dovediseră doar parțial eficiente. Soluția angajării In luptă pentru redobindirea acestui drept devenise iminentă.Cucerirea independenței se descoperă și pentru Eminescu ca finalizarea unui proces Istoric de veacuri. „Nici aceasta n-a venit ex-abrupio. In mod fragmentar ca din senin, ct ca toate tendințele adevărate a fost pururea prezentă și întunecată numai uneori de nevoile momentului". „Suma vieții noastre istorice", independența, se constituia ca un ideal peren al tuturor marilor noastre epoci. Urmașii oștilor domnești se reintîlneau sub meterezele Grlvițet sau ale Plevnei cu dorobanții și călărașii noii Românii, fn vitejia șt dorința libertății : „Astăzi, ostașii noștri se aruncă cu bărbăție In luptă ; pămintul se cutremură sub picioarele lor ; cad și iarăși cad, șt totuși merg înainte ; lumea întreagă este uimită".

• Cea mai frumoasă zi. Cercetări In- treprinse in preajma împlinirii a șapte decenii de la făurirea statului național unitar român, prin istoricele hotăriri de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, au identificat noi mărturii de epocă, care întregesc fondul documentar privitor Ia desfășurarea mărețului eveniment. Dr. Paul Abrudan din Sibiu a trimis redacției noastre citeva dintre aceste noi izvoare documentare ce atestă amplitudinea participării populare la istorica înfăptuire de acum 70 de ani, intensitatea și profunzimea slmțămintelor patriotice cu care milioane și milioane de români au trăit evenimentele din toamna fără egal a anului 1918. Dintre documentele trimise am selectat pentru grupajul de față 2 fotografii și citeva fragmente de consemnări memorialistice.„Una dintre fotografii — făcută la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, după cum este notat pe spatele acesteia — reprezintă delegația comunei Apoldu de Jos, județul Sibiu, condusă de preotul loan Popa, delegație alcătuită din bărbați și femei, care a primit mandatul locuitorilor să-i reprezinte la. Adunarea Națională — ne scrie colaboratorul nostru. Gătită sărbătorește, cu panglici, eșarfe și cocarde tricolore, delegația, in frunte cu steagul național, împreună cu mulțimea celorlalți soli veniți din toate părțile Transilvaniei, a aprobat cu nespusă bucurie hotărî- rea adoptată de forul oficial — Marea Adunare Națională — privind unirea Transilvaniei cu România. Această piesă rară a fosț găsită de profesorul loan Cimpineanu in locuința lui Ilie Nicoară din Apoldu de Jos. Cea de-a doua fotografie, realizată tot la 1 decembrie, la Alba Iulia, se referă la delegația din Singătin, județul Sibiu, formată din patru bărbați — loan Munteanu, președintele consiliului național român din localitate, Ilisie Cosma, Dumitru Bozan șl Gheorghe Bozan —, toți îmbrăcați în haine de sărbătoare, cu panglici și eșarfe tricolore, delegație care a participat la Adunarea Populară de pe Platoul Romanilor, unde, alături de ceilalți o sută de mii 

de delegați, a susținut șl aprobat actul unirii Transilvaniei cu Patria-Mamă".Prezentăm în continuare citeva fragmente memoria- • listice. Cel dinții aparține căpitanului Vasile Barbu și este datat „Sibiu 1926“ : „La 23 noiembrie 1918, Consiliul național român din Alba Iulia a cerut Consiliului național român din Sibiu să-i trimită, pe ziua de 28, o companie de voluntari, care să-și dea concursul la menținerea ordinii și siguranței Marii Adunări Naționale, ce urma să se țină la 1 Decembrie 1918. Președintele Andrei Bârseanu și maiorul Valeriu Liuba mi-au încredințat mie această misiune. Am pregătit subunitatea, după care ne-am îmbarcat în tren. Ajuns la Alba Iulia, m-am pus la dispoziția căpitanului Florian Medrea, comandantul gărzii naționale locale. Pentru îndeplinirea acestei misiuni au mai trimis subunități consiliile naționale din Zlatna, Abrud, Ighiu, Țelna, Săsciori, Sebeș, Blaj, Cluj, Mediaș, Dumbrăveni, Săliște, Orlat etc. După o scurtă consfătuire am ajuns la concluzia că noi, militarii, aveam de soluționat trei probleme : organizarea afluirii și grupării maselor populare, menținerea ordinii pe timpul adunării și luarea măsurilor pentru siguranța exterioară. Pe această bază s-a trecut la repartizarea forțelor : subunități care să păzească gările și căile de acces, care să îndrume coloanele pe Platoul Romanilor, să le fixeze locul pentru a ocupa întil terenul dinspre vest, care să asigure accesul spre sala Adunării Naționale, și apoi alte subunități care să facă siguranța exterioară, dispuse pe două linii de centură.O grijă deosebită a constituit pentru garda națională din Alba Iulia cazarea în oraș și în comunele din apropiere a coloanelor ce sosiseră cu trenuri speciale sau cu căruțele de la mari depărtări, încă din 30 noiembrie. Locotenentul Ovidiu Gritta, cu subalternii săi, a făcut față acestor cerințe. In ziua de 30 noiembrie și în noaptea de 1 Decembrie 1918 au sosit numeroase trenuri cu români din Banat, Crișana, Maramureș, Tîrgu-Mureș, Cluj, Brașov, Sighișoara și Valea Jiului. Au sosit lungi convoaie de căruțe de pe Mureș și Tirnave, dinspre Sibiu, Deva, Hunedoara și Zlatna. Soseau coloane interminabile de țărani, în hainele lor albe, cu drapele naționale, în frunte cu preoții și învățătorii satelor, pe jos, din toate părțile, cîntînd „Deșteaptă-te române" și „Pe-al nostru steag". în ziua de 1 decembrie am participat și noi la Adunarea Populară a celor peste o sută de mii de reprezentanți ai românilor, care a aprobat, cu nespusă bucurie și entuziasm, unirea Transilvaniei cu România. La 2 decembrie, cînd, dăpă îndeplinirea misiunii, ne-am reîntors la Sibiu, am fost felicitați de președintele Andrei Bârseanu și maiorul Valeriu Liuba".Cea de-a doua relatare aparține lui Ioan Boca din Cizer-Sălaj și a fost făcută in anul 1946 : „La sfîrșitul lunii octombrie 1918, cînd s-a declanșat revoluția in Imperiul austro-ungar, eu mă aflam acasă de vreo cîteva zile, venit de pe frontul din Italia, cu armament și echipament militar asupra mea. Sătenii, nemulțumiți de suferințele îndurate pe timpul războiului și de asuprirea străină, s-au ridicat la

Delegațiile din comuna Apoldu de Jos și din comuna Singătin care au participat la adunarea de la Alba 
Iulia, din 1 Decembrie 1918luptă, tntrtnd pe moșia lui Papp Gyula șl alungln- du-i pe funcționarii unguri de la primărie. Pe la mijlocul lunii noiembrie, sub îndrumarea și conducerea preotului Coriolan Osian, s-a ținut adunarea generală a sătenilor, care a alcătuit consiliul și garda națională română locală. Eu am fost desemnat comandant al gărzii naționale. In ultima decadă a lunii noiembrie s-a ținut adunarea locuitorilor, unde cu toții au subscris actul de adeziune privind unirea Transilvaniei cu România și a fost aleasă o delegație — din care am făcut și eu parte — care să reprezinte Cizerul la Adunarea Națională de la Alba Iulia. Atît pe drum, cit și la adunarea de la Alba Iulia, eu am purtat drapelul tricolor, care mi l-au dat femeile din comună înainte de plecare. Ajunși la Alba Iulia, am luat parte la Marea Adunare Populară de pe cimpul lui Horea, la 1 Decembrie 1918. Pe Ia orele 12,30 au venit delegații adunării oficiale, care au vorbit despre însemnătatea unirii pentru destinele poporului nostru și au citit Rezoluția prin care s-a hotărît unirea Transilvaniei cu Patria-Mamă, document pe care l-am aprobat și susținut cu multă bucurie și trăire sufletească".Următorul fragment este desprins din amintirile scrise în 1930 de Titu Morariu din comuna Berghin- Alba : „Spre sfîrșitul lunii noiembrie 1918 s-a întrunit adunarea tuturor locuitorilor, unde s-a hotărît și subscris actul de adeziune la unirea Transilvaniei cu românii de dincolo de Carpați. Tot atunci ne-am pregătit pentru adunarea de la Alba Iulia. Ne-am făcut steaguri tricolor și s-au gătit căruțele pentru drum. In dimineața zilei de 1 decembrie am pornit cu tot satul spre Alba Iulia. împreună cu noi, românii, care cîntam cîntece naționale, se afla fanfara sașilor. Aceștia au venit cu noi la vechiul Bălgrad. Ziua de 1 Decembrie 1918, cînd, pe Cimpul lui Horea, am aprobat din toată inima hotărîrea privind unirea Transilvaniei cu Patria-Mamă, a fost cea mai frumoasă pentru noi toți".

• Muncitorimea română - adine 
pătrunsă de conștiința de neam. Revista „Magazin istoric" publică in numărul său omagial din decembrie 1988 cîteva însemnări inedite ce au aparținut lui Laurențiu Oanea, unul din cei opt notari ai Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia. După cum menționează Dan Demșea, cel ce prefațează însemnările, acestea se referă la cele două ședințe ținute la Alba Iulia in după-amiaza zilei de 30 noiembrie 1918 pentru stabilirea textului definitiv al rezoluției ce trebuia supusă 'deliberării Constituantei românești : „Entuziasmul maselor era mare ; lumea, înflăcărată de cel mai justificat patriotism, s-a opus la discuțiunea pe puncte a proiectului de rezoluție și striga într-un glas : -Vrem unirea fără condițiuni; problemele sociale și economice să rămină în sarcina organelor de executare»". într-o altă ședință s-au prezentat detalii privind încercările cercurilor ce se cramponau de vechile stări de lucruri de a împiedica tinerea și reușita Marii Adunări Naționale, ca și demna conduită a muncitorimii române. Reflec- tînd adevăratele simțăminte ce stăpîneau inimile muncitorilor români, conducătorii socialiști pre- zenți la Alba Iulia „au dat asigurări că masa muncitorimii române este pătrunsă de conștiința nealterată de neam, că nu sș uită suferințele și umilirile, nici practicile din trecut, că solidaritatea lor cu întreg poporul românesc în acest mare moment istoric va fi și va rămîne întreagă și neclintită". O mărturie de preț, atestînd că sub flamura unirii se aflau, uniți în cuget și-n simțiri, toți românii, că muncitorii români, dorind fierbinte libertatea socială și națională, o ohînduire mai bună și mai dreaptă, voiau să o edifice numai in România întregită.

Grupaj realizat de Silviu ACHIM

Era independenței. IndePen- dența înseamnă pentru Eminescu începutul unei emancipări plenare, economice, sociale, politice, culturale. Pentru a se Împlini, ea avea nevoie in primul rind de suveranitate, principiu fundamental al dezvoltării și cirmuirii oricărui stat.„Nimeni nu trebuie să fie aicea stăpin decit popoarele înșele și a trece suveranitatea în alte brațe decit în acelea ale popoarelor, e o crimă contra lor". Iar mai încolo : „pe flamura noastră trebuiesc scrise pur și simplu voințele noastre".Se exprimau politic principii al» tradiționalei ospitalități populare, conform căreia „nu-i-e permis nimănui a fi stăpin în casa noastră, decit In marginile în care noi ii dăm ospe- ție". Acesta-i laitmotivul marii majorități a articolelor ce pun in dezbatere împlinirea independentei. „In sine vorbind, puterile n-au avut nici un drept de a se ocupa de noi fără de noi, nici un drept de a pune condiții pentru independența noastră".Modern este Eminescu și prin gîndirea problemei suveranității in legătură cu creșterea rolului țărilor mici și mijlocii. Sîntem „un popor mic", dar „in această operă, ce para a se pregăti, românii trebuie să joace un rol eminamente activ". „Voim dar să trăim bine cu toți vecinii, cu toată lumea", spune nu o dată ginditorul. Aceasta era tradiția noastră.Formarea națiunii și întreaga problematică ridicată de acest fenomen complex constituie un aspect central al evoluției tevr> riei unui popor. El înrîurește puternic întreaga dezvoltare socială, structurindu-se ca un proces de sinteză pentru fenomenele caracteristice dezvoltării într-o anumită epocă. Cum se scrie astăzi în Programul Partidului Comunist Român „poate nici unul dintre procesele istorice nu exprimă cu atîta forță specificul dezvoltării fiecărui popor, trăsăturile sale distinctive". Așa cum s-a putut deja observa, Eminescu a intuit cele două mari coordonate ale procesului, atît de specifice societății românești : Împletirea luptei pentru libertate șl emancipare socială cu cea de eliberare națională, de cucerirea dreptului de afirmare ca națiune suverană.
Dumitru TIUT1UCA
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Domnului RANASINGHE PREMADASA
Președintele Republicii Democratice Socialiste Sri LankaCOLOMBOCu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka, imi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul srilankez prieten.Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare statornicite intre țările noastre vor cunoaște și în viitor o dezvoltare ascendentă pe multiple planuri. în interesul reciproc al popoarelor român și srilankez, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România
E

Cronica zileiîn zilele de 19—23 decembrie a.c., o delegație de activiști ai Partidului Muncitoresc Unit Polonez, condusă de tovarășul Andrzej Dobruckl, adjunct al șefului Secției politică economică și socială a C.C. al P.M.U.P., a efectuat, la invitația C.C. al P.C.R., o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.Membrii delegație^ poloneze au avut convorbiri la " Comitetul județean Comitetul de Stat ... _____________Comitetul pentru problemele con-C.C. al P.C.R., Argeș al P.C.R.. al Planificării,

siliilor populare, au vizitat Întreprinderi industriale, șantiere de construcții de locuințe, precum și o- biective social-culturale din Capitală și județul Argeș.La încheierea vizitei, membrii delegației de activiști ai P.M.U.P. au fost primiți de tovarășul Ion Sîrbu, secretar al C.C. al P.C.R. La convorbirea care a avut loc, desfășurată într-o atmosferă prietenească, a fost prezent Jerzy Wozniak, ambasadorul Republicii Populare Polone la București.

„Galele Amfiteatru” 
la a X-a edițieîn cadrul manifestărilor organizate în cinstea celei de-a 41-a aniversări a proclamării Republicii, vineri a început, în tabăra studențească de la Slănic Moldova, ediția a X-a a „Galelor Amfiteatru", acțiune politico-educativâ și cultural- artistică organizată de Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România.Manifestarea, concepută într-o arie tematică largă — cuprinzind expuneri pe probleme ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru, dezbateri pe teme de știință, literatură, dramaturgie, muzică, film, artă plastică, sport, spectacole realizate cu participarea celor mai bune formații artistice studențești laureate ale ultimei ediții a Festivalului artei și creației studențești, integrat Festivalului național „Cîntarea României" — se constituie într-un nou prilej de reafirmare a celor mal calde de profundă gratitudine noștință ale tineretului din țara noastră pentrulele condiții de muncă, învățătură și viață create studenților prin grija partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a hotărîrii ferme de făptui tinerei recentasecretarul general ședința comună a tetulul Central al munist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești.

sentimente și vie recu- universitar excepționa-

tv
13,00 Telex
13,05 La sfirșit de sâptămtnă (color)
14,45 Săptămlna politică
15,00 închiderea programului

19,00 Telejurnal
19.20 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver

suri patriotice, revoluționare (co
lor)

19.30 Teleenciclopedia (color)
20,00 Șlagărele anului 1988 (color)
20,50 Film artistic (color). „Pentru 

mă Iubești..."
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

a face totul pentru a în- exemplar sarcinile ce revin generațiiExpunere
că

universitare din prezentată de al partidului la Plenarei Comi- Partidului Co-

DINAMICA PERFECȚIONĂRII ȘI EXIGENȚELE
CONDUCERII ȘTIINIIFICE

(Urmare din pag. I) conducerii

• REPORTAJE • NOTE • INFORMAȚII
Inscripții noi pe o poartă 
maramureșeană„Cîtu-i Maramureșu / Nu-i oraș ca Sighetu I" — horesc, în zi de sărbătoare, maramureșenii.Orașul e frumos. Intr-adevăr,, vegheat de cele două dealuri de la extremitățile lui — Dealul Cetății și cel al Doboieșului. Faima Sighetului e veche, o atestă documente din secolul al XIV-lea vorbind despre aceas- ,tă așezare ca una de 1 majoră impdrtanțâ e- conomică și socială pe plaiul Maramureșului. Spre ei coborau, aduse cu plutele, sarea de la Ocna Șu- gatag, Coștiui, Rona și lemnul pădurilor din care se făureau vestitele porți ale Maramureșului și mobila bine cunoscută și ea nu numai în partea locului, ci și în întreaga Transilvanie, Orașul iși avea — în timpurile trecute — șl funcția lui comercială zonală îndeplinită cu un anumit dinamism, pină în pragul celui de-al doilea război mondial — dovadă puzderia de du- ghene negustorești (astăzi de tristă a- mintire), mai mult decit modeste in alcătuirea lor precară, bătute de vîntul improvizațiilor pe cior. De aceea,

lui combinat de prelucrare a lemnului, iar după anul 1965, prin amplasarea aici a puternicei platforme Industriale formate din întreprinderea mecanică, uzina de piese de schimb auto „Maramureșeană", întreprinderea de tricotaje „Unitatea", întreprinderea „Par- plast" și altele, alături de care au căpătat impuls viguros unitățile cooperației meșteșugărești „Ma- ra“, „Sigheteana" și „Arta maramureșeană".Ne spunea primarul municipiului, tovarășa Aurelia Tecușanu :— Sighetul a fost,
Insemnări 

despre orașul 
Sighetu Marmației

SĂLAJ : Luna științei și tehniciicheiat sulta acțiunilor desfășurate In întreprinderile Industriale din Sălaj în cadrul „Lunii științei șt tehnicii sălăjene", organizate de consiliul județean al sindicatelor. Schimburile de experiență, mesele rotunde, dezbaterile, comunicările prezentate pe tema Înnoirii șl modernizării tehnologiilor de fabricație s-au dovedit a fl deosebit, de utile, relevînd preocupările și realizările în acest domeniu deosebit de important al activității economice. (Eugen Teglaș),

„Realizări șl perspective în direcția modernizării și înnoirii proceselor și tehnologiilor de fabricație în unitățile, industriale din județul Sălaj" — este tema sesiunii de comunicări tehnico-științifice care a avut loc la Centrul de cultură și creație „Cîntarea României" al sindicatelor din municipiul Zalău, cu participarea a numeroase cadre de conducere din întreprinderile industriale ale județului Șă- laj, cercetători și specialiști din județ, din București și Cluj-Napo- ca. Sesiunea de comunicări a în-

struindu-se pe ei înșiși ca muncitori specialiști sau ca lucrători agricoli de înaltă calificare, construit și temelii, ca podari ce trîndu-i cu trea de 1 istorice valoroase, ca- re-i confirmă existența de peste șase secole, făurindu-i chip nou, modern. 11 gospodăresc bine, de vreme ce, pentru realizările deosebite obținute în întrecerea socialistă între localitățile țării, municipiul a fost distins cu „Ordinul Muncii" clasa a IlI-a. Ați străbătut noile sale cartiere de blocuri pastelate — în două decenii au fost construite aproape 8 000 de apartamente — i-ați văzut noile edificii social-culturale, ați Întâlnit la orele prinsului, cînd se termină cursurile celor 4 licee industriale șl ale celor 11 școli generale, miile și miile de elevi. Orașul se umple de tinerețe — este o plăcere priveliștea Imaginea de viitor a orașului, vie a forței lui creatoare.Primarul Sighetu- lui ne-a mal furnizat și alte numeroase date semnificative privind acțiunile oamenilor muncii de aici referitoare la modernizarea .continuă a zestrei lor industriale, despre efortul lor- creativ da căutare, cercetare și aplicare în producție de noi și noi tehnologii, pentru propria lor perfecționare profesională, umană, ne-a înfățișat proiectele de viitor vizînd mai puternica dezvoltare industrială a orașului, dar și dezvoltarea urbanistică a lui, in continuare. Ne gfn- deam, străbătând din nou orașul, admirin- du-i noile construcții edilitare, oprindu-ne Iarăși îndelung in unitățile de pe platforma industrială, că de-abia acum iși capătă cu adevărat confirmarea cele două versuri amintite la începutul acestui reportaj, pe care sighe- tenii le horesc cu mîndrie in' zilele de sărbătoare : „Cîtu-1Maramureșu / Nu-i oraș ca Sighetu !“.
Dumitru MANOLE

și-au re- l orașul din buni gos- sînt, păs- i grijă zes- monumente
ARGEȘ : O nouă fabrică de pîineRecent, în municipiul- fost pusă în funcțiune obrică de pîine cu o capacitate de 20 tone franzeluțe și 10 tone specialități in 24 de ore. Noua unitate — precizează Virgil Buicules- cu. directorul întreprinderii de panificație Argeș — dispune de utila-

Pitești a nouă fa- je moderne de fabricație românească șl personal de înaltă calificare. Principalele operațiuni de lucru, ca transportul făinii, fră- mintatul, modelarea, divizarea aluatului, se realizează mecanizat. (Ghcorghe Cirstea).
CONSTANȚA : Pentru locuitorii de la sateîn numeroase localități rurale din județul Constanța au fost înființate noi unități prestatoare de servicii, s-au amenajat spații comerciale, iar altele urmează a fl date in folosință pină la sfirșitul anului. în comuna Basarabi vor fi amenajate diverse unități comerciale pe o suprafață de peste 3 000 mp, ce se vor adăuga celor 22 unități comerciale și 26 unități de producție și prestări servicii.

diverse profiluri, existente în prezent. Este vorba despre un magazin tip „Materna", „Electrice", „Marochinărie", „Fierărie" șl „Articole cultural-sportive". în localitatea Crucea s-a deschis un atelier de prelucrat piei de animale, iar in comuna Ovidlu funcționează deja o nouă și modernă patiserie, unde se desfac produse realizate in laboratoarele proprii. (Lucian Cristea).

pină In 1948, cel mai mare oraș din județ. Număra, atunci, în jur de 24 000 de locuitori, care erau o- cupați în atelierele meșteșugărești și in agricultură. Sigur, intre timp i-a luat-o înainte Baia Mare, prin dezvoltare industrială mai puternică. Dar este interesant de meditat asupra transformărilor a- dînci petrecute structura lui nomică după 1965, perioadă în i-au fost alocate, tru implantarea moderne peste 3 lei. Populația s-a dublat — numără astăzi 48 000 de locuitori. Gîndiți-vă, acest fapt s-a petrecut în doar două decenii. Foștii tăietori de păduri sau micii meseriași și-au restructurat el înșiși statutul profesional, optînd pentru meserii pretențioase, necunoscute in partea locului pină atunci — mecanici, electricieni, automatiști, electro- nisti, economiști. La rîndul lor, cei din a- gricultură — zootehnia și pomicultura predomină ! — sintdintre oamenii 'pasionați de aplicarea feh- '’> nologiilor înaintate într-un careareStau țațele munci!

aceasta, estecertitudinea
cuPiși . Brunea Fox, investi- gind într-un raid reportericesc, numea Sighetu „un oraș al iluziilor". Iluzii deșarte, desigur, ale altei lumi, care nu se putea smulge din brațele sărăciei lucii, chiar da'că Sighetu. o vreme, pină nu au intrat Intr-o exploatare mai _L.____gățiile subsolului maramureșean dinspre Baia Mare, a fost socotit cel mai mare oraș de la apa Izei șl Tisei. * 'locul tarea Băii părea tr-un cui din care ^nsă revoluția socialistă l-a smuls energic, pro- iectîndu-i drum larg, de generoasă dezvoltare, în care iluziile trecute nu*și mai a-- veau nici un rost. O- rașul de la extremitatea nordică a țării — ca atîtea alte așezări asemănătoare de pe pămîntul românesc — și-a descoperit vocația industrială o dată cu construcția mare-

BUZĂU : »'Coralis *88în. eco- anul care pen- unei industrii, miliarde
deRecent, pe scena Centrului cultură și creație „Cîntarea României" al sindicatelor din municipiul Buzău s-a desfășurat prima ediție a reuniunii corale interjudețene „Coralis ’88", manifestare complexă organizată de consiliul județean al sindicatelor, dedicată celei de-a 70-a aniversări a făuririi statului național unitar român și zilei Republicii. Numeroasele piese din literatura corală românească și universală interpretate la un Înalt nivel calitativ de corurile din Buzău, Focșani, Brașov, Bacău, Rimnicu

Sărat șl altele au pus In evidență aportul muzicii corale camerale la educarea estetică a oamenilor muncii, in contextul efortului general de autodepășlre ce caracterizează întreaga noastră viață cultural-ar- tistică. Reuniunea s-a încheiat cu o interesantă dezbatere metodică pe tema „Valorificarea folclorului muzical in creația corală cultă", la care șl-au adus contribuția compozitori, muzicologi, etnografi șl dirijori din Capitală șt din orașe cu tradiție in muzica corală camerală. (Stelian Chiper).

ca vechimea în muncă, ci se cucerește prin racordarea profundă și permanentă la cerințele dezvoltării intensive, ale progresului multilateral.— Ce Înțeleg dați competitive ?— Racordarea fermă,Ințifice, la dinamica mediului, care pune multiple probleme de studiere a cererii de produse pe plan intern și internațional, efortul de adaptare la cerințele in continuă schimbare. încep astfel să prevaleze studiile de previziune, de prognoză, care se cer elaborate și la nivelul unităților.—’...ceea ce solicită ridicarea continuă a competenței...— Exact. Pentru a fl cu adevărat competitivă, conducerea Întreprinderii trebuie să pună in valoare o serie de factori esențiali, in primul rind contribuția factorului uman. Pa acest plan se detașează preocuparea tot mal accentuată privind in-• vestiția in pregătirea și perfecționarea personalului muncitor, ținind seama de impactul revoluției tehnico-științifice, ai noii revoluții agrare, care solicită noi tipuri de ........ ..................-__________cunoșțințe, noi orientări profesio- nu numai să-și exprima părerea, ci 
m m *1 J * '••v» z. .-1 ... X —- 3 zX• —■ : « 1 — ii _  _ . .1: _ ț.fc_ —. j®_ . * »...

pe baze ști-
Cum se contracarează 

incompetența ?— Evident, competența constituie un atribut esențial al actului de conducere. Cu cit omul este mai priceput, cu atit există garanția că o decizie a fost înțeleasă mai bine și se va finaliza mai repede și mai eficient. N-ar fi rău. dacă despre știința conducerii, care presupune competență, informare, cultură șl curaj, curajul de a lupta pentru nou, s-ar învăța ceva mai mult în șco'ală, în facultate. Fiecare .absolvent, în fond, este un potențial factor de conducere la diverse niveluri. Cel mai propice cadru de testare și afirmare a competenței îl oferă au- toconducerea muncitorească, în activitatea .căreia fiecare este chematnale, rriodificări de ordin ^fcrierâj ale ,să participe efectiv la înfăptuirea profilului spiritual. De ăc£eaj deciziilor. Mă refer în special la ne-aproape In totalitatea cercetărilor noastre în unități economice și sociale, acțiunile încep șl se susțin cu programe de perfecționare a echipelor de conducere În sensul cuprinzător al termenului. Alți factori care concură la conducerea competitivă sint legați de producerea și asimilarea elementelor revoluției tehnico-științifice și de dezvoltarea activității de concepție proprii. Față de importantele sarcini din Expu- îere, fiecare unitate economică trebuie să devină tot mai mult un sediu al activității de cercetare, in conexiune organică cu învățămln- tul superior, cu activitatea institutelor de profil. Folosirea în comun a specialiștilor, deci a fondului de competență, e de natură să favorizeze accelerarea Implementării în producție a soluțiilor elaborate. în activitatea de concepție este semnalat, în ultima perioadă, deProgresul marcant produs de asistarea informativă, cu ajutorul calculatoarelor, a lucrărilor de cercetare și proiectare, cu rezultate în planul creșterii eficienței și calității muncii de conducere.— Bănuiesc insă că, în datele sale concrete, procesul de afirmare a conducerii competitive nu e deloc atit de lin cum ar putea să pară din tabloul ,;ideal“ inte...— Bineînțeles, terenul unde se vechiul. Iată, de de modernizare, trebuie învinsă o înțelegere îngustă, potrivit căreia această acțiune nu e văzută ca un proces de profunzime vizînd toate, și nu doar unele laturi ale activității dintr-o Întreprindere. Producția, produsele, tehnologiile se cer modernizate, dar acest lucru are șanse minime de reușită dacă nu se depun eforturi intense în planul modernizării conducerii întreprinderii, al activității d:. concepție. Viziunii exclusiv tehnic-tehnologice trebuie să i se asocieze într-o mult mai mare măsură o judecată economică a procesului de modernizare, o permanentă evaluare a factorilor de eficiență.— Dacă avem in vedere marile resurse regenerative ale competentei, cum poate fi sporită această valoare socială dinamică și competitivă ?— Valorificarea optimă a tuturor factorilor conducerii competitive este și va fi influențată în mod hotărîtor de profesionalizarea sa. înțeleg prin aceasta o continuă înnoire a sistemului de pregătire și perfecționare, în varii modalități, capabil să ofere cunoștințe noi în domeniul profesional, științific, economic, cît șl în cel politico-ideologic, în măsură să lărgească orizontul de cuprindere șl Înțelegere a fenomenelor complexe ale dezvoltării pe plan intern și internațional.Reținem, în lumina acestei convorbiri, o primă concluzie a anchetei noastre : competența nu se primește în dar, nu se adaugă automat

schițat mai ina-ea pretutindeni pe Înfruntă noul cu pildă, in acțiunea A trebuit și mai

cesitatea dialogului dintre compe
tențe, la crearea acelui climat capabil să pqlarizeze ideile șl inițiativele întregului colectiv. în întreprinderea noastră se practică peste 40 de meserii, ca să nu mai vorbesc despre diferitele specialități. în fața oricărei situații nou create apelăm la acest vast rezervor de competență. Cine poate cunoaște mai bine cum trebuie acționat în cutare situație decit cei confruntați direct cu dificultățile ? Cele mai grele probleme așa le rezolvăm : stabilind soluțiile prin dialog deschis, nu prin „rezolvări de cabinet". Dar pentru ast'a, cadrele de conducere nu se pot rezuma la a da simple dispoziții. Trebuie să pui umărul, să-ți demonstrezi competența. Personal nu cred că se poate altfel. Cum să te pronunți asupra unei soluții tehnice, cum s-o oferi oamenilor dacă n-ai lucrat efectiv, dacă n-o stăpi- nești practic ? Mie, la începuturile meseriei, cînd îmi făceam ucenicia la Borzești, mi-a fost de mare folos că am dat peste un maistru, nea Mateescu, îl pomenesc și azi, care mi-a pus în brațe o trusă de scule și mi-a zis : „Dacă vrei să devii un inginer adevărat, nu unul cape în- vîrte hîrtii, vino să lucrezi în echipa noastră".Opinia-mărturisire de mai sus, aparținînd ing. Mihai Manea, directorul întreprinderii electrocentrale din municipiul Zalău, i-a fost împărtășită, ca- o profesiune de credință, „dintr-o răsuflare", corespondentului „Scînteii" din județul Să- 'laj, Eugen Teglaș. De altfel, intr-o unitate fruntașă, care și-a depășit și in acest an toți indicatorii de plan, realizînd o producție suplimentară de aproape 30 000 MWh energie electrică pe bază de cărbune, competența se demonstrează ipso 
facto. Dar, în aceeași notă de franchețe a dialogului, răspunzînd la o întrebare cu privire la relația dintre competență și răspundere, interlocutorul n-a ocolit nici reversul, excepția :— Regret că trebuie să apelez la un exemplu negativ. Aș vrea să arăt însă cum în absența competentei se instalează. Inevitabil, lipsa de răspundere. Unui cadru de conducere, care răspundea de partea de investiții, l-a revenit sarcina să procure, în vederea unor lucrări, un anumit tip de țeava. Negăsind-o pentru moment și fără să respecte calitatea tehnică necesară, a adus teavă necorespunzătoare in ce privește parametrii de presiune. La întrebarea noastră de ce a acceptat un material care contravine exigentelor tehnice,, conducînd la pericol de avarie, a răspuns cu o Incredibilă ușurință : „Ce mare lucru ? ! Schimbăm înscrisul de sîntem acoperiți !“.— Cum vă explicați — Prin două motiveîntre ele : incompetență profesională și crasă lipsă de răspundere. Insul, de altfel, nu lucrase in viața lui în energetică, unde rigorile sint

pe țeavă șiintîmplarea ? strîns legate

de un tip special. Evident, colectivul l-a înlăturat fiindcă nu mai avea încredere in el.Cazul indeamnă la reflecții. Cum apare si cum se contracarează in- ’ competența ? A fost nevoie de un fapt atit de grav pentru a se constata că respectivul era lipsit de o elementară competență și de o elementară etică profesională ? Datorită cărui ciudat „concurs de împrejurări" a putut fi pus și menținut într-o muncă de conducere din- tr-un sector unde nu lucrase niciodată ? Trecînd de acest caz și de întrebările specifice pe care ie generează, trebuie menționat că astfel de „scurtcircuite" ’sint inevitabile, mai devreme sau mai tîrziu, acolo unde și atunci cînd se încalcă prevederile legii în legătură cu selecționarea și promovarea cadrelor, cînd nu se exercită controlul asupra muncii dintr-un domeniu sau altul. Asemenea „circumstanțe" favorizează apariția incompetenței, soră geamănă cu iresponsabilitatea. Organele colective de conducere dispun de toate atribuțiile și mijloacele ‘necesare pentru a preveni șl înlătura manifestările de nepricepere sau indiferentă, cu o singură și esențială condiție : de a-și exercita consecvent aceste atribuții, de a folosi prompt aceste mijloace. Dar se procedează întotdeauna cu răspunderea și fermitatea necesare 1Iată un alt caz. semnificativ pentru problema pusă în discuție, sesizat de corespondentul „Scînteii" din județul Satu Mare, Octav Grumeza. Participînd de curînd la adunarea generală a organizației de partid nr. 54 din cadrul întreprinderii de utilaj minier, el și-a notat critica plină de amărăciune exprimată în cuvîntul comunistului Gavril Horin- car : „Am mai spus-o, nu e pentru prima oară cînd, datorită amplasării greșite, insuficient verificate a unor utilaje pe fluxul de producție, în unele ateliere, sîntem puși în situația să facem de două ori o fundație. Mai concret, treburile merg cam așa : facem fundația, apoi o stricăm pentru că se constată ulterior că s-a greșit amplasamentul respectivei mașini. Nu vede nimeni cum se risipesc cimentul, energia, forța de muncă ?“.La două' zile de la adunare, corespondentul a discutat problema cu secretarul comitetului de partid pe secție, Gheorghe Negrea ; fusese si el la acea adunare și confirma justețea criticii. Mai mult, știa că pe undeva, la atelierul 618 proiectare, cineva (dar cine anume ?) a inversat două cărți tehnice, în consecință amplasîndu-se o mașină pe fundația... celeilalte. Iar de aici... Numai că, deși secretarul cunoștea cum stau lucrurile, nu Întreprinsese nimic pentru clarificarea situației și stabilirea răspunderilor. Să nu fi avut timp ? Dar vorbitorul din adunare precizase limpede că nu era pentru prima oară cînd fuseseră semnalate astfel de neajunsuri.Indiferent de posibile explicații șl justificări, în astfel de cazuri „tăcerea" devine, cu sau fără voie, aliata erorilor. S-a și văzut : netrasă Ia răspundere, Incompetența acționează netulburată și fără remușcări. Recidivează. Firește, o astfel de atitudine contrastează flagrant cu spiritul de răspundere, cu spiritul combativ pe care îl reclamă recentele documente programatice ale partidului în primul rind de la organizațiile de partid, de la organele de conducere colectivă. Cazurile de incompetență, cînd se manifestă, trebuie temeinic analizate și supuse fără întîrziere dezbaterii critice, tocmai pentru a se crea un puternic curent de opinie împotriva unor asemenea abateri de la conduita etică și profesională, pentru a se preîntâmpina eventuala recidivă a muncii superficiale, de mîntuială. Este, totodată, modalitatea de a crea și de a consolida climatul politico-moral propice, indispensabil muncii de calitate, stimulării creativității.Dar despre acest climat al competenței, care constituie o adevărată probă a conducerii științifice, eficiente — într-o viitoare anchetă.
Victor VANTU

sistematică bo-
împins deci pe doi de dezvol- impetuoasă a Mari, Sighetu să Intre ln- veritabil crepus-

domeniu empirismul nicidecum mărturie rezul- minunate ale Recon-

MUREȘ : In sprijinul forestierilor

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Bădăranii — 18; (sala Amfi
teatru) : Torquato Tasso — 18; (sala 
Atelier) : Ultimul set — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Gheorghl Dimitrov 
(R.P. Bulgaria). Solist : Dan Grlgore 
— 18
• Opera Română (13 18 57) : Giselle
— 18

• Teatrul de operetă (13 63 48) : Lo
godnicul din lună — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18: (sala Grâdina 
Icoanei, 11 95 44) : Clinele grădinaru
lui — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie 
drăguță cu o floare șl ferestre spre 
Nord — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Lewis și Alice — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Slugă la doi stăplni — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unui lndră-

gostlt — 18; (sala Studio) : Iva-Diva
— 18,30
• Teatrul Giuleștl (14 72 34, sala Ma
jestic) : Arta conversației — 18; (sala 
Giuleștl, 18 04 85) : Milionarul sărac
— 18
• Teatrul satlrlc-muzlcal ,,C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Varietăți pe portativ — 19
S Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cîntă, clocîrlie ! 
— 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, tn 
Orășelul copiilor — sector 4) : Nu 
vorbiți in timpul spectacolului — 10

■

în nu loc.

dv.

Pentru Îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale lucrătorilor forestieri in sezonul rece, în cele 8 sectoare de exploatare a lemnului din cadrul IFET Mureș — Reghin au fost modernizate 15 cabane spațioase. Totodată, cele 26 magazine amplasate în zonele de exploatare a lemnului au fost dotata cu silozuri pentru conservarea legumelor și fructelor. în suita acestor preocupări, reținem șl faptul că pe platforma din Ierbuș a lntre-

prinderii a fost construită o cantină cu gospodărie-anexă. Pentru diminuarea efortului fizic și creșterea productivității .mțjncji, platforma de depozitare șl prelucrare a. lemnului dp'la'BistrarMureșului a fost modernizată ,‘jjf cjotată cu utilaje mecanizate de incărcare- descărcare, iar în localitatea Lunca Bradului a fost construită o modernă fabrică de cherestea, care valorifică superior „aurul verde" al pădurilor mureșene. (Gheorghe Giurgiu).
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A apărut:

Almanahul
Scînteia“

1989
Lectura așteptată de 
cititorii

toți

ț — O bibliotecă într-o carte, 
ț o carte pentru biblioteca

ț — 400 de pagini bogat ilus-

Moderna zonâ a municipiului lași, cuprinzind complexul hotelier „Moldova 
ansamblul de locuințe „M. Kogălniceanu" și noul teatru pentru copii 

„Luceafărul"
Foto ; Gheorghe ZAIȚ, corespondent voluntar

• Circul București (10 41 OS): Stelele 
circului — 13,30; 18,30

cine a
• Chlrița tn Iașlî SCALA (11 03 72) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Hanul dintre dealuri : FEROVIAR 
(50 51 40 — 9; 11; 13; 15; 17; 19; STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 18

• Cucoana Cblrlța : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Miracolul: VOLGA (79 71 26) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, LIRA (317171) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Zlmbet de soare : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 17; 19
• Muzica e viața mea : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Evadarea : AURORA (35 04 66) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Tatăl lui Serloja : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Unde riurile curg repede : FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ȘAH. în runda a 5-a a turneului internațional de șah „Solaris ’88“, ce se desfășoară in orașul iugoslav Si- benik, au fost consemnate următoarele rezultate : Doncev — Jallan remiză ; Makulski — Smaghtn 1—0 ; Dvojris — Cvitan 1—0 ; Levitina — Mikan 0—1 ; Suetin — Elianov 1—0; Gunavan — Dumpor remiză ; Ko- ciev — Henkin remiză ; Moiseev — Vasiukov 0—1 ; Sale — Petronici remiză. în clasament, pe primele locuri se află Makulski, Rukavina și Dvojris cu cite 4,5 puncte, urmați de Rozul — 4 puncte (1).
IAHTING. în cursa de iahturi „Ruta descoperirilor geografice", ce se desfășoară în oceanul Atlantic, pe distanța de 3 800 mile (7 000 km), cu sosirea la Santo Domingo (Republica Dominicană), după 15 zile de navigație conduce ambarcațiunea spaniolă Fontavella, urmată de Co- modore (Belgia), Maiden Great (Anglia) etc.
HANDBAL. într-un meci international amical de handbal masculin disputat la Arles (Franța), selecționata Franței a întrecut cu scorul de 27—14 (15—7) formația Austriei.
TENIS. în optimile de finală ale turneului internațional de tenis pentru juniori dotat cu trofeul „O- range Bowl", care se desfășoară la Miami Beach (Florida), olandezul Jan- Siemerink l-a învins cu 6—7, 6—4, 6—1 pe americanul AlexisHombrecher, elvețianul Marc Ros- set a dispus cu 6—2, 6—1 de Mark Palus (S.U.A.), iar danezul Frederick Fetterlein a cîștigat cu 6—2, 6—2 partida cu vest-germanul Mark Zejda.
HOCHEI, • Turneul internațional de hochei pe gheață „Cupa Izvestia" s-a încheiat la Moscova cu victoria reprezentativei U.R.S.S. (8 puncte), urmată în clasamentul final de Suedia (6 puncte), slovacia, selecționata olimpică nadei și Finlanda. în ultima competiției s-au înregistrat toarele rezultate : U.R.S.S. -hoslovacia 6—1 (0—1, 2—0, 4—0) ; Suedia — Finlanda 4—3 (2—1, 0—0, 2—2). • La Katowice s-a disputat meciul internațional amical de hochei pe gheață dintre selecționatele Poloniei și Austriei. Hocheiștil polonezi au obținut victoria cu scorul de 7—1 (3—0, 2—1, 2-0).

Ceho- a Cazi a urmă- - Ce

• Soluție de urgență : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Declarație de dragoste — 9; 11; 13, 
Și asta va trece — 15; 17; 19 : BU- 
ZEȘTI (59 43 58)
• Azilul de noapte: UNION (13 49 04) 
— 9* 11; 13’ 15* 17’ 19
• în plină iarnăVIITORUL (10 67 40) 
~ 15; 17; 19
• Vraciul î COSMOS (27 54 95) — 9; 
12; 15; 18
• Gheața
(83 50 13) —
• Patrula
(85 77 12) —
• Hello,
(15 87 67) —

verde : CULTURAL
9; 11: 13: 15; 17; 19
de noapte : FLAMURA
9; 11; 13; 15; 17; 19

Dolly ! : LUCEAFĂRUL 
9; 12; 19; 18

BASCHET. La Moscova, în meci pentru turneul final al „Cupei campionilor europeni" la baschet masculin, echipa B.C. Barcelona a întrecut cu scorul de 77—70 (44—32) formația Ț.S.K.A. Moscova,FOTBAL. • în meci retur pentru sferturile de finală ale „Cupei Iugoslaviei" la fotbal, echipele Steaua Roșie Belgrad și Partizan Belgrad au terminat la egalitate : 1—1. învingători cu 2—1 in primul joc, fotbaliștii de la Partizan s-au calificat pentru semifinalele competiției. • Tradiționalul turneu internațional de fotbal pentru „Cupa Jawaharlal Nehru" se va desfășura între 17 șl 23 ianuarie 1989, in diferite orașe din India. La competiție și-au anunțat participarea selecționatele olimpice ale U.R.S.S. și Braziliei, precum și alte șase e- chipe din Franța, Danemarca, R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană și India. • Meciuri internaționale amicale : Zambia — Egipt 2—1 (1-0). Italia — Scoția 2—0 (0—0), Maroc — Guineea 1—0 (0—0).
Administrația de Stat 

Loto-Pronosport 
informează:

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 23 DECEMBRIE 19MExtragerea I : 42 62 49 27 6 83 17 20 73.EXTRAGEREA A II-A : 63 72 31 75 '25 70 23 8 14.FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :713 054 LEI, din care 99 312 lei, report la categoria 1.
vremea

Instltutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 24 decembrie, ora 20 — 27 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea 
se va răci îndeosebi în regiunile esti
ce, iar cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai accentuate In prima parte a in
tervalului, Îndeosebi In estul țării. 
Temporar, la Început, vor cădea pre
cipitații spb formă de ploaie, lapovițâ 
și ninsoare. Vîntul va sufla slab pină 
la moderat cu intensificări trecătoare, 
cu viteze de pină Ia 55—60 km pe oră. 
Temperatura aerului tn scădere trep
tată. Minimele vor fl cuprinse Intre 
minus 10 șl zero grade, mal ridicat» 
In prima noapte, iar maximele, tn ge
neral. Intre minus 2 șl plus 8.'La în
ceputul Intervalului, local, se va pro
duce polei. în București : Vremea se 
va răci ușor și treptat, iar cerul va 
fi variabil, mai mult noros la Începu
tul intervalului cînd, temporar, vor că
dea precipitații sub formă da ploaie, 
lapovlță și ninsoare. Vint Slab pină la 
moderat. Temperaturile 
cuprinse Intre minus 3 
iar cele maxime Intre 
Condiții de polei.

minime vor fi 
șl zero grade, 
3 și T grade.



lucrările Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). — Încheind dezbaterile asupra 

majorității punctelor înscrise pe ordinea de zi a celei de-a 43-a sesiuni, 
Adunarea Generală a O.N.U. și-a întrerupt lucrările.La începutul Iul februarie 1989, Adunarea Generală urmează să se reunească pentru dezbaterea unor aspecte privind problema cipriotă, negocierile de pace dintre Iran și Irak, dialogul Nord-Sud, situația economică a țărilor în curs de dezvoltare și alte puncte de pe ordinea de zi. (Luînd cuvîntul In cadrul ultimei ședințe, președintele sesiunii Adunării Generale, Dante Caputo, a făcut o trecere în revistă a progrese

lor Înfăptuite în cursul acestui an.

în același timp, vorbitorul a atras atenția că, atit timp cît nu se vor adopta măsuri pentru corectarea actualei situații economice și. sociale internaționale, care afectează două treimi din întreaga omenire, orice progres în domeniul securității internaționale va continua să fie. precar. în ultimul timp, a spus el, a devenit și mai clară hotărîrea țărilor în curs de dezvoltare de a se adopta norme de cooperare economică internațională corespunzător noilor circumstanțe.

Dezvoltarea relațiilorBEIJING 23 (Agerpres). — Primul- mlnistru al Indiei, Rajiv Gandhi, și-a încheiat vizita oficială în China, anunță agenția China Nouă. în comunicatul pentru presă se arată că părțile au procedat la un schimb de păreri cu privire la un cerc larg de probleme ale relațiilor reciproce, precum și în legătură cu probleme

intre China și Indiainternaționale de interes comun. Cele două țări au convenit să dezvolte legăturile bilaterale pe baza celor cinci principii ale coexistenței pașnice.Premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Li Peng, a acceptat invitația de a face o vizită în India.
ORIENTUL MIJLOCIU

Guvernul cehoslovac este gata să înceapă negocieri 
în problema eliminării sau neamplasării armelor chimice 

în Europa centralăPRAG A 23 (Agerpres). — în cadrul unei ședințe a Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, analizîn- du-se, între altele, problema interzicerii și lichidării armelor chimice, s-a relevat — informează agenția C.T.K. — că guvernul R. S. Cehoslovace este gata să înceapă imediat negocieri în problema eliminării sau neamplasării armelor chimice in Europa centrală și instituirii măsurilor corespunzătoare de con

trol. Asemenea tratative ar contribui la accelerarea progresului pe calea interzicerii totale a armelor chimice. Prezidiul C.C. al P.C.C. — se arată în continuare — declară că R. S. Cehoslovacă nu posedă, nu produce și nu depozitează arme chimice „ pe teritoriul său și nici nu dispune de instalațiile ce ar putea fi folosite pentru producerea unor asemenea arme.
În favoarea dezvoltării tendințelor 

pozitive din viața internaționala

TUNIS 23 (Agerpres). — Președintele tunisian Zine El Abidine Ben Aii s-a întilnit cu Yasser Arafat, președintele Comitetului E- xecutiv al O.E.P. Potrivit agenției A.P.S., au fost discutate ultimele e- voluții pe plan palestinian și din actualitatea internațională.CAIRO 23 (Agerpres). — Vlce- premierul și ministrul de externe al Egiptului, Esmat Abdel Meguid, a avut convorbiri cu Mahmoud Abbas, membru al Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, aflat la Cairo. Au fost discutate evoluțiile în problema palestiniană după sesiunea extraordinară a Consiliului Național Palestinian și dezbaterile din Adunarea Generală a O.N.U. de la Geneva.CAIRO 23 (Agerpres). — Șeful statului egiptean, Hosni Mubarak, a adresat președintelui Siriei, Hafez Al-Assad, invitația de a vizita E- giptul — transmit agențiile Q.N.A. și M.A.P.în teritoriile de pe Malul vestic al Iordanului și Gaza, ocupate de

Israel, s-a menținut încordarea. în contextul puternicelor manifestații de protest palestiniene de vineri împotriva ocupației, forțele israeliene au adoptat noi măsuri opresive împotriva locuitorilor arabi. Postul de radio Israel, citat de agenția MENA, a anunțat că autoritățile de ocupație au impus noi restricții de circulație în sectoare din Rafah și Nablus.Orașul Nablus, care numără 120 000 de locuitori, a fost declarat de forțele israeliene zonă militară închisă. (Agerpres)BEIRUT 23 (Agerpres). — Aviația militară israeliană și-a reluat zborurile în spațiul aerian al Libanului. Aparate de luptă israeliene au survolat, vineri, la joasă altitudine, în cadrul unor zboruri de recunoaștere, sectoare ale regiunii sudice libaneze. Agenția MENA informează că avioanele au fost semnalate deasupra orașului Saida și a taberelor de refugiați palestinieni din zonă, simulind atacuri cu rachete. Artileria antiaeriană locală a fost nevoită să intre în acțiune.

Convorbiri economice 
albanezo-bulgareTIRANA 23 (Agerpres). — Președintele Prezidiului Adunării Populare a R.P.S. Albania, Ramiz Alia, l-a primit, la Tirana, pe ministrul bulgar al relațiilor economice externe, Andrei Lukanov, informează agenția A.T.A. în cursul întrevederii a fost evidențiată necesitatea intensificării eforturilor in vederea creării unei atmosfere de înțelegere și încredere între statele din Balcani, pentru întărirea prieteniei dintre popoarele balcanice.între Albania și Bulgaria au fost semnate un acord privind cooperarea economică, industrială și tehnică, precum și un protocol privind schimbul de mărfuri și plățile pe anul 1989 — transmite agenția albaneză de știri.

AMERICA CENTRALĂ

Conferință regională 

la nivel înaltSAN SALVADOR 23 (Agerpres).— într-o declarație făcută la San Salvador, ministrul Salvadorian al relațiilor externe, Ricardo Acevedo, a confirmat organizarea în capitala țării, în zilele de 15 și 16 ianuarie, a Conferinței regionale la nivel înalt consacrate continuării eforturilor de pace în America Centrală— transmite agenția Efe.

După semnarea acordurilor privind 
reglementarea situației din sud-vestul AfriciiNAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). — Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Javier Perez de Cuellar, a salutat semnarea acordurilor dintre Angola, Cuba și R.S.A. privind reglementarea situației din sud-vestul Africii. El și-a exprimat speranța că aceste acorduri vor fi traduse cu succes în viață, ceea ce va duce la realizarea păcii în Africa de sud-vest și la accesul Namibiei la independență.MOSCOVA 23 (Agerpres).— Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a trimis conducătorilor Angolei, Cubei șl președintelui Organizației Poporului din Africa de sud-vest mesaje în care relevă însemnătatea semnării acordurilor privind reglementarea situației din sud-vestul continentului african. Semnarea acordurilor — se arată în mesaje — reprezintă un prim, dar foarte important pas spre asigurarea păcii și securității în

Africa australă, transmite agenția T.A.S.S.WASHINGTON 23 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității de Casa Albă și citată de agenția T.A.S.S., președintele Ronald Reagan a apreciat că, prin semnarea acordurilor privind reglementarea situației din sud-vestul Africii, s-au creat premise pentru a se pune capăt violenței care a devastat peste 13 ani regiunile de la granița dintre Angola și Namibia, provocind mari suferințe omenești și pagube materiale. Șeful executivului american și-a exprimat satisfacția în legătură cu faptul că, în urma acestor acorduri, Namibia fși va dobindl independența.HAVANA 23 (Agerpres). — Adunarea Națională a Puterii Populara din Cuba, aflată in sesiune ordinară, a salutat Acordul tripartit și Acordul cubanezo-angolez privind Africa de sud-vest. semnate joi la sediul Națiunilor Unite — transmite agenția Prensa Latina.
CONCLUZIA UNUI RAPORT AL C.E.P.A.L

1988, un an cu rezultate negative pentru 
economia statelor latino-americane

Datoria externă reprezintă „nodul gordian" al situației 
din regiune

BERLIN 23 (Agerpres). — Republica Democrată Germană nu va slăbi eforturile in vederea continuării procesului de dezarmare, a declarat Erich Honecker, secretar general al C.C al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., la o întilnire cu membrii Secretariatului Consiliului Central ' al Uniunii Tineretului Liber German. R.D.G., a spus el, lși va

aduce contribuția la dezvoltarea tendințelor pozitive din cadrul relațiilor internaționale, ducînd o politică a dialogului. Conștientă de responsabilitatea sa in centrul Europei, a relevat E. Honecker, R.D.G. va merge mai departe in direcția salvgardării păcii și consolidării forțelor rațiunii și realismului.
Pentru lichidarea rachetelor nucleare

I

cu rază scurtă de acțiuneHAGA 23 (Agerpres). — Necesitatea unei a treia „opțiuni zero" prin care să fie lichidate și rachetele nucleare cu rază scurtă de acțiune, după eliminarea celor cu rază medie și mai scurtă, a fost subliniată de Relus Ter Beek, expert in problemele apărării al Partidului Muncii din Olanda, lntr-un interviu
acordat presei, citat de agenția A.D.N. Totodată, el a relevat că partidul său respinge ideea legării eventualelor negocieri asupra eliminării armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune de tratativele a- supra reducerii forțelor armate și armelor convenționale.

berlinul occidental: Protest față de participarea 
unei formațiuni neofasciste la viitoarele alegeriBERLINUL OCCIDENTAL 23 (A- gerpres). — în pofida protestelor o- piniei publice, Comisia electorală din Berlinul occidental a hotărît să permită formațiunii neofasciste autointitulate „Partidul libertății" participarea la alegerile ce vor avea loc în Berlinul occidental în luna ianuarie 1989, informează agenția A.D.N. Anterior, Comisia electorală din districtul vest-berlinez Wedding

respinsese cererea respectivei formațiuni neofasciste.într-o declarație a Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental este exprimat protestul energic împotriva participării neonaziștilor la alegerile din ianuarie și se cere primarului Berlinului occidental să acționeze în vederea anulării acestei măsuri și a interzicerii tuturor grupărilor fasciste și neofasciste.

ÎN DEZBATERILE DIN KNESSET

Critici la adresa poziției noului guvern israelian 
față de situația din regiuneTEL AVIV 23 (Agerpres). — în cadrul dezbaterilor din Knesset pe marginea declarației politice a noului guvern israelian de coaliție, conducători ai partidelor de opoziție au criticat poziția cabinetului față de situația din regiune.Astfel, liderul partidului Shinui, Amnon Rubinstein, și-a exprimat dezamăgirea că programul noului guvern exclude Organizația pentru Eliberarea Palestinei ca partener de negocieri. „Noul guvern, a spus el, ignoră schimbările politice produse

în lume privind conflictul din O- rientul Mijlociu, care sporesc posibilitatea demersurilor pentru pace în regiune".Președintele Partidului Drepturilor Cetățenilor- (R.A.T.Z.), Shulamit Aloni, a susținut, de asemenea, necesitatea negocierilor cu Organizația pentru Eliberarea: Palestinei. „Israelul. a adăugat vorbitorul, trebuie să trateze cu reprezentanții palestinieni. care sînt respectați în întreaga lume și care au acceptat dreptul Israelului la existență".

Evoluții politice 
în ZimbabweHARARE 23 (Agerpres). — La Harare a avut loc o întîlnire între Robert Mugabe, președinte și prim- secretar al Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe — Frontul Patriotic (ZANU—FP), președinte al Republicii Zimbabwe, și Joshua Nko- mo, liderul Frontului Patriotic — fosta Uniune a Poporului African din Zimbabwe (FP—ZAPU). Cu acest prilej, a fost discutată realizarea acordului de unificare a celor două partide, încheiat cu un an în urmă. într-o declarație făcută presei, Robert Mugabe și-a manifestat deplina satisfacție față de unificarea celor două partide, precum și față de unitatea strînsă a întregului popor Zimbabwean — relatează agențiile T.A.S.S. și China Nouă.

Conflict între Austria 
și C.E.E.VIENA 23 (Agerpres). — Vicecancelarul șl ministrul de externe al Austriei, Alois Mock, a -protestat in legătură cu noile dispoziții ale autorităților C.E.E. privind intensificarea transportului de mărfuri ale țărilor membre pe drumurile Austriei. El a relevat că sporirea volumului acestor transporturi și efectuarea lor cu autocamioane-trailer de 48 de tone dăunează mediului înconjurător din zonele turistice ale Austriei — Tirol și Salzburg. Ară- tînd că autoritățile comunitare cer „lichidarea actualelor piedici administrative și tehnice" în transporturi, Alois Mock relevă că aceasta înseamnă de fapt „libera circulație a mărfurilor C.E.E. pe șoselele Austriei", ceea ce contravine intereselor naționale.

16 milioane de șomeriBRUXELLES 23 (Agerpres). — în prima jumătate a acestui an, numărul șomerilor înregistrați oficial în cele 12 țări membre ale Pieței comune a fost, în medie, de 16 milioane, informează agenția A.N.S.A., citind un raport al Comisiei executive a C.E.E. dat publicității la Bruxelles.

In țările Pieței comuneîn cercurile comunitare se apreciază că aproximativ aceeași medie a șomajului s-a menținut în C.E.E. și în cea de-a doua parte a anului i988, cel mai mare număr da șomeri- . inregistrindu-se în Spania, Italia, Marea Britanle, Franța șl R.F. Germania.

SANTIAGO DE CHILE 23 (Agerpres). — Cu o creștere minimă a produsului intern brut, o scădere a producției pe locuitor și, ca o consecință a acestora, agravarea problemelor sociale, 1988 a reprezentat un an cu rezultate negative pentru economia statelor latino-americane. Aceasta este concluzia unui raport preliminar elaborat de Comisia Economică a O.N.U. pentru America Latină și Caraibi (C.E.P.A.L.).în document — relatează agenția I.P.S. — se precizează că rata de creștere a produsului intern brut a
★CIUDAD DE MEXICO .23 (Agerpres). — Fostul ministru de externe mexican, Alfonso Garcia Robles, laureat al Premiului Nobel pentru pace, s-a pronunțat, intr-o declarație făcută la Ciudad de Mexico, pentru soluționarea urgentă, prin dialog, a datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare — relatează agenția Efe. El a propus să se renunțe fără intîrziere la cursa înarmărilor pentru ca fondurile astfel economisite să fie alocate pentru dezvoltarea so- cial-economică a statelor „lumii a treia". Pentru ca pacea șl securitatea să fie durabile pe planeta noastră — a spus Garcia Robles — tre-

fost de numai 0,7 Ia sută și se înregistrează o agravare a șomajului și a inflației, cu variații de la țară la țară. Raportul subliniază că datoria externă reprezintă „nodul gordian" al situației din regiune, care nu va putea fi soluționată pe termen scurt. Pentru 1989, C.E.P.A.L. subliniază necesitatea avansării pe calea unei soluționări a problemei datoriei externe prin asumarea responsabilității atit a statelor debitoare, cît și a celor creditoare. în caz contrar, subliniază documentul, întreaga regiune va fi confruntată cu efectele recesiunii.
★bule să se renunțe la acumularea de noi arme, la cursa înarmărilor.WASHINGTON 23 (Agerpres). — Potrivit unor date comunicate de Banca Mondială, în fruntea listei țărilor în curs de dezvoltare confruntate cu cele mal mari datorii externe se află Brazilia — cu 120,1 miliarde dolari. Ea este urmată de Mexic cu 100 miliarde, Argentina — 59,6 miliarde și Venezuela — 35 miliarde.în 1988, datoria externă totală a țărilor în curs de dezvoltare a crescut cu 3 la sută, ajungînd la 1320 miliarde dolari de la 1281 miliarde - in 1Ș87.

O dramă caUrmările tragice ale șomajului sînt evidențiate și de cazul unui șomer din Koln care, potrivit agenției A.D.N., ș-a sinucis împreună cu cele două fete ale sale, in vîrstă de 3 și de 5 ani, aruncîndu-se de pe terasa unui bloc. Vecinii sinucigașului au relevat că acesta, de

atîtea altele...meserie tapetar, rămăsese în vară fără slujbă. Datorită problemelor financiare astfel apărute, în familia lui au început să izbucnească tot mai frecvent certuri, provocînd o situație care l-a determinat să recurgă la acest act disperat.

-AGENȚIILE de presă]
® - pe scurt

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE

LA BEIJING au Început lucrările sesiunii Comitetului Permanent al Adunării Naționale Populare a R.P. Chineze. Membrii Comitetului Permanent vor dezbate raportul cu privire la actuala situație economică și planul economic pe anul viitor. De asemenea, pe ordinea de zi se află examinarea și aprobarea unor proiecte de lege.

zonă a păcii, care să aibă cu restul Asiei de sud-est meroase planuri. legături pe nu-

Cînd îngrijirea 

pentru mulți un
In condițiile în care, in țările capitaliste, se adînceș- te procesul acumulării de bogății tot mai mari în mîi- nile unor grupuri sociale restrinse, în timp ce numărul săracilor este în continuă creștere, problema îngrijirii sănătății devine un lux pe care nu și-l pot permite cei cu venituri modeste. Ca și atîtea alte sectoare ale activității publice, domeniul ocrotirii sănătății este supus acelorași reguli - respectiv primatului banilor. „Cine are bani - se bucură de sănătate, cui nu-i are îi bate boala la ușă I" — sună un dicton cu largă circulație în țările capitaliste. Un dicton ce prezintă un adevăr dureros din aceste țări, unde, potrivit unei anumite propagande, fiecare cetățean ar trebui să se bucure de „șanse egale" și de „posibilități egale".Datele și faptele publicate de presa occidentală atestă că în țările respective o internare de cîteva zile

sănătății devine 
lux inaccesibil...
în spital pentru o simplă operație, o naștere șl chiar o banală „plombă" la o măsea costă sume pe care nu le pot plăti numeroși cetățeni. Există, desigur, în multe țări occidentale, diverse forme de asigurări pentru caz de boală, cînd o parte din preț este plătită de instituțiile specializate în acest domeniu. Dar sînt foarte mulți cetățeni care nu-și pot permite să achite taxele de asigurare, destul de piperate, și ca atare rămîn lipsiți de dreptul elementar care se cheamă „accesul la sănătate". Numai în Statele Unite, pentru a da un singur exemplu, există - potrivit relatării revistei „Newsweek" - „37 milioane persoane care nu se bucură de nici o formă de ocrotire a sănătății".Dar să lăsăm să vorbească înseși ziarele occidentale :

„TIME" : „In 13 comitate 
(din Texas) nu există 
nici măcar un doctor"Titlul de mai sus ar putea fi potrivit pentru oglindirea situației din domeniul ocrotirii sănătății dintr-u- na din cele mai sărace țări ale lumii — și nicidecum din STATELE UNITE, și mai ales din statul Texas, stat cu o suprafață de 692 403 kmp și o populație de circa 16 milioane de locuitori, stat cunoscut prin bogățiile sale și prin numărul mare de miliardari și milionari, magnați ai petrolului, pe carc-i posedă. „In prezent — scrie „TIME" — din cele 254 de co

mitate ale Texasului, 49 nu au nici 
un spital, iar în 13 comitate nu exis
tă nici măcar un doctor". Această afirmație este făcută de revista americană într-un studiu consacrat situației deosebit de grele în care se află instituțiile spitalicești din Statele Unite, ca urmare a creșterii uriașe a prețului îngrijirii sănătății, în studiul respectiv, intitulat cu umor tragic „Nu-ți rupe piciorul in 
Texas", revista „Time" scrie :De un secol, locuitorii din orășelul St. Ignatius (statul Montana), cu o populație care se ridică la 1 000 locuitori, au avut un spital, cu 18 pa

turi, unde îșl tratau bolile mai serioase. Dar, cu cîtva timp în urmă, spitalul a început să aibă dificultăți financiare. Mai întîi costurile pentru îngrijirea bolnavilor au crescut enorm ; apoi nu a fost ușor să fie atrași doctori în orășelul respectiv. Dar cea mai mare lovitură a fost primită în momentul în care, prin bugetul federal, s-au introdus limite la compensațiile bănești pentru îngrijirea bolnavilor asigurați, în special a bătrînilor. Ca urmare a pierderilor înregistrate, consiliul de conducere al spitalului a luat hotărîrea să-l închidă.Cazul spitalului din St. Ignatius nu este diferit de al celorlalte așezăminte spitalicești din restul Statelor Unite. Reducîndu-li-se fondurile federale, multe spitale și-au închis porțile. Din cele peste 300 spitale închise în Statele Unite din anul 1983, cele mai multe au fost din zonele rurale. „American Hospital Association" apreciază că aproape 70 Ia sută din spitalele care sînt încă

37 million Americans don’t have health- insurance protectionîn funcțiune au serioase probleme financiare. Comitetul special al Senatului pentru persoanele în vîrstă relata, în luna octombrie, că actuala criză a spitalelor amplasate în zonele rurale s-ar putea agrava. Comitetul a tras concluzia că la nivelul întregii țări există pericolul să se închidă alte ■ 600 din cele 2 700 spitale din zonele rurale. Și. de data aceasta unul din statele cel mai greu lovite a fost Texas. în ultimii cinci ani s-au închis 63 de spitale, 34 dintre acestea fiind amplasate în zonele rurale.în condițiile în care tot mal multe spitale din zonele rurale se închid paciențli sînt nevoiți să călătorească pînă la 100 de mile (160 km) pentru a găsi o îngrijire medicală corespun-

Fotografia de mai sus, publicată de revista „TIME", înfățișează un spital din Chicago care, împreună cu peste 300 asemenea așezăminte din Statele Unite, a fost inchis în ultimii ani din cauza dificultăților financiare

Don’t Break a Leg in Texas
4s federal money dries up, rural hospitals are failing fast

zătoare. Și atit timp cît aceste probleme nu vor ajunge pe primul plan al preocupării legislatorilor și politicienilor situația va continua să se înrăutățească — conchide revista „Time".
„NEWSWEEK" : 160 000 
de pacienți pe „listele 

de așteptare"Referlndu-se la dificultățile pe care le întîmpină sectorul îngrijirii sănă_ tății din EUROPA OCCIDENTALA, o altă publicație americană — revista „NEWSWEEK" — arată că, și în a- ceste țări, serviciile respective sînt „inabordabile". „Sistemele de sănătate (vest)europene, cîndva printre cele mai bune din lume, se află în prezent in stare de criză" — scrie „Newsweek". „Ele nu mai dispun de fonduri, ba, mai mult, sînt obiectul unor critici pe motiv că ar fi ineficiente și s-ar face vinovate de risipă". După ce arată că în țările vest-europenc sînt în curs o serie

de reforme în domeniul sănătății, revista scrie că acestea „vor încetini, dar nu vor opri criza. De ce ?“ — se întreabă „Newsweek" — care răspunde : „Pentru că nici un gu
vern (vest-european — n.r.) nu-și 
poate permite 'să acorde o îngrijire 
medicală modernă, gratuită tuturor 
cetățenilor".în continuare, referindu-se la situația din MAREA BRITANIE, revista scrie : Nicăieri nu s-au dovedit mai dramatice tensiunile din acest domeniu decît in Marea Brita- nie, unde listele de așteptare pentru cei ce urmează să fie supuși unor intervenții chirurgicale cuprind numele a 160 000 de pacienți I Adesea este nevoie să se aștepte un an și jumătate pînă la efectuarea unei operații. Serviciile sanitare întimpi- nă dificultăți în achiziționarea de echipament de înaltă tehnologie. Anual, mai mult de o mie de bolnavi de rinichi mor din cauză că lipsește aparatura necesară. Nu sînt cruțați nici cei mai tineri pacienți. Anul trecut, cititorii ziarelor britanice au urmărit cazul patetic al lui „Baby David" Barber, un copil în vîrstă de șase luni, a cărui operație pentru o boală de inimă a fost amînată de trei ori pentru că lipsea personalul mediu pentru îngrijirea postoperatorie. Revista evidențiază faptul că, în 1987, pentru prima dată, surorile medicale din Marea Brita- nie au părăsit saloanele bolnavilor pentru a protesta împotriva salariilor scăzute pe care le primesc.în legătură cu situația din ITALIA, „Newsweek" relevă: „Sistemul italian al sănătății publice suferă din plin durerile creșterii. Multe spitale publice se degradează. Absenteismul este larg răspindit în rindul personalului ^marilor spitale orășenești. La Bergamo există o listă de așteptare pentru intervenții chirurgicale care se întinde pe șase ani". Revista americană menționează, totodată, despre majorarea galopantă a prețurilor pentru îngrijirea sănătății în R.F. GERMANIA. „Dacă cheltuielile vor continua să crească în același ritm, au calculat experții, serviciile medicale vor avea nevoie în anul 2080 de întregul produs național al țării" — conchide „Newsweek"....Realități tragice, pe care unii nu le cunosc, iar alții — anumiți „avocați" ai drepturilor omului — le ignoră intenționat. Căci ei consideră că dreptul la sănătate este într-ade- văr un drept al omului, dar numai... al omului bogat 1

KimC. C.D. Co- Eduardministrul afacerilor
Ir alPRIMIRE LA PHENIAN.Sen, secretarul general al1 P.M.C., președintele R. P. reene, l-a primit, vineri, pe Șevardnadze,I externe al Uniunii Sovietice, aflat într-o vizită în capitala coreeană.

Iîn aceeași zi, la Phenian au Început convorbirile dintre Kim long Nam, ministrul afacerilor externe Ial R. P. D. Coreene, și ministrul sovietic de externe. Au fost abordate căile de extindere și întărire
Iîn continuare a relațiilor bilaterale, precum și probleme ale situației din regiunea Asiei șl Pacificului.

ADUNAREA DE STAT A R.P. 
UNGARE, întrunită la Budapesta, a adoptat bugetul de stat pe anul viitor. Au fost dezbătute, totodată, o serie de proiecte de transmite agenția M.T.I. lege.

DIN
SA-ȘI

PARTIDUL COMUNIST 
GRECIA CERE CA S.U.A. ____
RETRAGĂ TOATE OBIECTIVELE 
MILITARE DIN GRECIA. într-o declarație a Comitetului Central al partidului se cere guvernului să nu mai negocieze un nou a- cord privitor la bazele militare ale S.U.A.. apreciindu-se că prezența acestora pe teritoriul Greciei contravine intereselor naționale șle țării.

PREȘEDINTELE ALGERIEI, 
CHADLI BENDJEDID, A FOST 
REALES ÎN FUNCȚIA DE ȘEF 
AL STATULUI pentru un al treilea mandat, în cadrul scrutinului prezidențial desfășurat la 22 decembrie'. Potrivit geriei, mandatul de cinci anii Constituției Al- prezidențial este

DECLARAȚIE.I Thailandei,

I

Primul-minlstru al Thailandei. Chatichai Choon- havan. a declarat că țara sa „trebuie să acționeze cu mai multă hotărîre pentru relații mai strînse și mai constructive cu țările vecine care au ideologii diferite, pentru a asigura astfel Întărirea păcii în regiune". Premierul thailandez s-a pronunțat, totodată, pentru transformarea Indochinel într-o
DIN NOU

In ultimii doi ani, 
tarile industrializate au 
transportat în țările in 
curs de dezvoltare pes
te 3,5 milioane tone 
reziduuri industriale 
de inaltă toxicitate, 
scrie ziarul „Christian 
Science Monitor". Cor-

INTR-UN INTERVIU ziarului ecuadorian „La secretarul general al Socialist din Chile, Clodomiro Al- meyda, a arătat că principala sarcină a opoziției chiliene constă în coordonarea acțiunilor unor pături largi ale populației țării și in negocieri cu militarii. El a apreciat că unitatea tuturor forțelor democratice constituie cea mai importantă premisă pentru reinstau- rarea democrației in Chile.

acordat 'Hora", Partidului I
I
I
I

LA PARIS s-au Încheiat lucrările sesiunii de toamnă a Adunării Naționale a Franței, începute in octombrie anul acesta. Organul legislativ al Franței a adoptat bugetul de stat pe 1989, precum și o serie de proiecte de lege din diverse domenii. Sesiunea de primăvară a organului suprem al puterii de stat este programată să înceapă în aprilie 1989.
LA BAGDAD se desfășoară lu

crările celei de-a 68-a sesiuni a 
Consiliului Federației Generale a 
Camerelor de comerț, industrie și 
agricultură arabe. Sînt discutate 
aspecte ale relației cooperare eco- 
nomică-dezvoltare, rolul federației 
în sprijinirea și' consolidarea pro
gresului economic al țărilor arabe.

CONGRES EXTRAORDINAR AL 
PARTIDULUI SOCIALIST SENE- 
GALEZ. Biroul Politic al C.C. al Partidului Socialist Senegalez (P.S.S. de guvernămint) a anunțat că în zilele de 4 și 5 martie 1989 va avea loc un Congres extraordinar al partidului. Congresele P.S.S. au o periodicitate de patru ani, ultimul, al XI-lea, desfășurîndu-se în decembrie 1986.ANUL 1988 POATE FI CARAC
TERIZAT DREPT UN AN AL MO
BILIZĂRII PE SCARĂ MONDIA
LA LA ACȚIUNE ÎMPOTRIVA 
RĂSP1NDIRII S.I.D.A. (Sindromul 
imunodeficienței 
arată intr-un 
Organizației 
tatii (O.M.S.), 
la Geneva. De la 
flagel în continuă 
de . țări ale lumii 
nlcate la O.M.S.
cazuri de îmbolnăvire. Experții es
timează însă că în întreaga lume 
există peste 350 000 de bolnavi de 
S.I.D.A. și circa cinci milioane de 
oameni infectați cu virusul S.I.D.A.

dobindite), se 
comunicat al 

Mondiale a Sănă- 
dat publicității 
apariția acestui 

extindere, in 140 
au fost comu- 

peste 130 000 de

DESPRE DEȘEURILE TOXICE
porațiile chimice occi
dentale, scrie ziarul, 
se folosesc de situația 
financiară dificilă a 
multor țări din Asia, 
Africa si America La
tină pentru a le deter
mina să accepte depo
zitarea reziduurilor pe

teritoriul lor. Daci în 
majoritatea țărilor in
dustrializate costul în
humării unei tone de 
deșeuri toxice pericu
loase este de 1000 do
lari, într-o tară afri
cană el este de numai 
trei dolari.
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