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IA CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE IA C. C. Al P. C. RPentru producții agricole mari în acest an
Organizarea mai bună a întregii activități,

îmbunătățirea substanțială a stilului de muncă
in toate unitățile, la toate nivelurile!' Noul an ce trebuie cit șl în Pun in fata organelor și organizațiilor de partid, a organelor agricole, a lucrătorilor din agricultură sarcina îmbunătățirii substanțiale a organizării muncii, a stilului muncă, creșterea răspunderii la toate nivelurile, la toate cadrele, la toți lucrătorii. Aceasta este esența dezbaterilor ce au avut loc in aceste zile, a indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru de la C.C. a! P.C.R. pe probleme ale activității din economie.Așa cum s-a subliniat la Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central al Partidului Comunist Român, deși in anul 1988 s-au obținut rezultate importante in creșterea producției agricole, planul nu a fost realizat, manifestindu-se o serie de lipsuri în organizarea muncii, ceea ce s-a răsfrînt asupra calității lucrărilor executate și. in ultimă instanță, asupra nivelului producției. Pornind de la ceea ce a fost bun, ca și de la neajunsurile constatate, se impune mobilizarea mai puternică a capacităților, a spiritului de organizare, creșterea răspunderii tuturor lucrătorilor din agricultură pentru ca toate producțiile planificate să se realizeze și să se asigure, pe această bază, alcătuirea la nivel optim a fondului central al statului de produse agricole, Înfăptuirea programelor de autoaprovizionare în fiecare județ, în fiecare localitate. Realizarea fondului de stat, participarea mai activă a gospodăriilor populației la constituirea acestuia, la fondul de autoaprovizionare prin încheierea unor contracte ferme in această perioadă, prin îndeplinirea riguroasă a obligațiilor de către ambele părți contractante, trebuie să constituie cea mai importantă preocupare a consiliilor populare, a organizațiilor de partid de la sate.

agricol, producțiile mari obținute atit la cereale, toate celelalte sectoare
de

Se poate spune că deja campania agricolă de primăvară a inceput, in sensul că această perioadă este decisivă pentru asigurarea condițiilor de realizare la cel mai bun nivel calitativ lor agricole din această și în general din acest multe și deosebit de lucrările ce trebuie această perioadă, incepind cu ară-
al lucrări- primăvară an. Sînt importante făcute in

în puține nejustifi- de pre- fost in-
la termenele stabilite a tuturor lucrărilor pregătitoare. Nu situații au fost în mod cat prelungite perioadele gătire a unor lucrări, aucălcate termenele de reparare a utilajelor, de asigurare și verificare a semințelor și chiar de organizare și amplasare a culturilor pe ferme și pe sole. Trebuie să se respecte cu strictețe măsurile sta-

Organizațiile de partid de la sate, din toate 
unitățile agricole sint chemate să acționeze mai 
ferm și mai eficient pentru mobilizarea tuturor 
forțelor umane și folosirea chibzuită a mijloa
celor materiale in scopul realizării in cele mai 
bune condiții a sarcinilor ce stau in fața 
agriculturii in această perioadă

turile care au mai rămas de executat' — și ele trebuie încheiate in citeva zile pe întreaga suprafață — continuing cu pregătirea tractoarelor și utilajelor, asigurarea semințelor, de irigații, culturilor, angajarea lucrărilor in acord global pe ferme și în,formații de lucru, intensificarea muncii in grădinile de legume și livezi, îndeplinirea integrală a planurilor de fertilizare și aplicarea amendamentelor și. nu în instruirea temeinică mafiilor de muncă, crătorilor.Experiența anului bună cit și cea mai puțin subliniază importanța cu totul deosebită pe care o are pentru nivelul producției agricole executarea

pregătirea sistemelor stabilirea amplasării
ultimul rind. a tuturor for- a tuturor lu-trecut, atit cea bună.

bilite, întreaga acțiune de pregătire și desfășurare a campaniei să fie organizată pe bază de programe cu termene precise și cu răspunderi nominale din partea formațiilor. a cadrelor de conducere, a specialiștilor ; să se urmărească zilnic stadiul pregătirilor și să se analizeze periodic modul cum se lucrează, astfel incit controlul exercitat să fie eficient, să determine îndeplinirea riguroasă a obligațiilor ce revin fiecăruia. în întreaga perioadă de pregătire a campaniei de primăvară și a producției acestui an. răspunderi de importantă deosebită revin organelor agricole județene, precum și consiliilor agroindustriale. Cu cit aceste organisme, cei care lucrează in cadrul lor vor fi prezenți mai activ in unități în această perioadă, parti-

cipînd direct la organizarea muncii și rezolvînd problemele care apar, cu atit campania agricolă de primăvară se va desfășura în cadrul perioadelor stabilite și, ce este cel mai important, se vor crea condiții pentru o muncă făcută cu temeinicie, cu calm, se vor asigura in ultimă instanță lucrări de cea mai bună calitate.Fără a se suprapune organelor agricole de specialitate, organele și organizațiile de partid sint chemate să-și exercite mai activ, mai puternic rolul pe care îl au in mobilizarea tuturor forțelor umane, in folosirea deplină, chibzuită, a mijloacelor materiale, să exercite un control de esență, concret' și la obiect asupra îndeplinirii sarcinilor și să ceară tuturor comuniștilor să-și îndeplinească exemplar obligațiile ce le revin.Toate aceste sarcini, ca și întreaga activitate din zootehnie, din celelalte sectoare ale agriculturii vor putea fi îndeplinite, realizate în bune condiții, numai și numai în măsura in care organizarea muncii la nivelul unităților, al fermelor, al formațiilor de lucru, va cunoaște incă din această perioadă îmbunătățiri de substanță, numai și-numai în măsura în care organizațiile de partid, conducerile de unități se vor situa ferm în fruntea colectivelor de muncă prin exemplul de răspundere, de inițiativă, in măsura in care vor ști să mobilizeze capacitățile șl energiile specialiștilor, ale tuturor lucrătorHâr pentru a asigura pretutindeni — în această campanie de primăvară, in acest an agricol — o organizare temeinică a muncii, ordine și disciplină in executarea lucrărilor și respectareâ tehnologiilor de pro- ducție spre a se realiza în 1"~* cea mai așa ral Nicolae interesele economiei naționale.
cum al

în 1989 bună producție agricolă, a cerut secretarul gene- partidului, tovarășul Ceaușescu, așa cum cer
TIRGU MUREȘ

Climatul competenței, al performanței 
este climatul deschis permanent înnoirilorDezvoltarea de tip intensiv antrenează activitatea de conducere economico-socială pe două planuri convergente : pe de o parte, realizarea și implementarea în producție a elementelor de progres tehnic create de revoluția tehnico-științifică, iar pe de altă parte utilizarea metodelor și tehnicilor conducerii științifice. Sînt, de fapt, două fațete ale unuia și aceluiași proces de scientizare — așa cum s-a relevat în prima parte a anchetei noastre publicate în numărul 14 416. A utiliza știința pentru a acționa științific și a acționa științific pentru a beneficia de rezultatele științei, lată un vast și generos teren de afirmare a competenței și spiritului revoluționar. „Acum, in centrul întregii activități trebuie să stea 

înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă, de organizare și mo
dernizare a industriei și a celorlalte ramuri, pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii". Este o idee programatică din Expunerea secretarului general al partidului la forumul democratic de la sfîrșitul lunii noiembrie 1988. Este unul dintre imperativele actualei etape, de îndelungată perspectivă, ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. în acest context, un accent deosebit este pus pe electronică, robotică, automatică și implicit pe informatică, intrucit aceste revoluționează toate sectoarele i' științifice.

A gîndi științific, 
a acționa revoluționar

Pe această temă, a utilizării mijloacelor moderne în munca de conducere, corespondentul „Scinteii" din județul Dolj, a avut o bire cu ing. Dumitru directorul Centrului teritorial calcul electronic Craiova, dintre cele mai mari instituții acest profil din țară. Activitatea trului, inmănunchind peste 60 unități de informatică, dotate cu un număr apreciabil de calculatoare de mare capacitate, mini și microcalculatoare de uz general sau de proces și alte echipamente specifice, este orientată spre rezolvarea problemelor complexe, prioritare cu care se confruntă unitățile economico-sociale ale județului. Practic, centrul teritorial de calcul iși oferă serviciile unul număr de 130 de unități, cuprinzind un spectru foarte larg de probleme, de Ia cercetare-proiectare-producție asistate de calculator la servicii de uz public, învățămint și sănătate. Specialiștii în tehnica de calcul și informatică sint implicați, cu sporite’ eforturi, în materializarea programului județean de perfecționare a organizării muncii și modernizare proceselor de producție.— Cum se asigură competențele necesare utilizării acestei noi și importante înzestrări tehnico-științifi- ce 7 — l-am întrebat pe directorul centrului.
— Printr-un program de cursuri 

pentru perfecționarea personalului de

de

convor- Poenaru, de una cu cen-

domeniiactivitate, inclusiv cel al conduceriispecialitate. Ingineri, proiectanti. șefi de compartimente din întreprinderi sint inițiați pe larg in scopul utilizării tehnicii de calcul in conducerea 61 urmărirea producției.— Nu i-ați amintit pe conducătorii de unități. Directorii, de pildă, participă 7

— Ați pus o întrebare-cheie. Ce v-aș .putea răspunde 7 Din inițiativa biroului comitetului județean de partid se desfășoară lunar cursuri de pregătire cu toate cadrele de conducere (directori generali, adjuncți și tehnici) pe teme de maximă actualitate și importanță, cum sint de pildă cele legate de marketing, de cunoașterea legalității socialiste etc. Consider însă că la fel de actuală si importantă ar fi și includerea in aceste cursuri pentru cadrele de conducere a unor teme teoretice și de aplicație practică privind folosirea tehnicii de calcul, lucru pe’care ne angajăm să-l facem noi. specialiștii de la Centrul teritorial de calcul.— De ce considerați atit de necesar acest obiectiv ?— Pornind de Ia datele realității. Astfel, majoritatea unităților economice dispun de tehnică de calcul, dar nu întotdeauna ea este utilizată și la nivelul de virf al deciziilor, de organele colective de conducere, ci mai

ExportulColectivele de oameni ai muncii de pe cele trei platforme ale întreprinderii „Elec- tromureș" din Tirgu Mureș — unitate care a încheiat anul precedent cu îndeplinirea integrală a tuturor indicatorilor de plan — obțin succese deosebite în întrecerea socialistă. La una din realizările de seamă ale acestei unități reprezentative a industriei electrotehnice românești s-a referit inginerul loan Olteanu, directorul derii :— Situînd trul întregii lor activități îndeplinirea ritmică și in ^condiții de înaltă calitate a planului la export, colec-
intreprin-în cen-

Ieri, |a întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală. In secția a lll-a cazangerie — unde se află în fabricație corpuri de virole pentru un reactor chimic de mare complexitate — maistrul Constantin Sabin, sudorul Ion Dumitrescu și muncitorul cazangiu Vasile Marin verifică atent documentația tehnică de execuție a utilajului Foto : Eugen Dichiseanu

Activitatea politico-ideologică deplin angajată
pentru realizarea exemplară a sarcinilor

ce revin comuniștilor, tuturor oamenilor munciiexport, planul a fost îndeplinit și depășit pe relația CTS, inregistrîn- du-se o creștere de 13,6 la sută la total față de 1987. Realizări remarcabile au fost înregistrate și in a- gricultură. Ca urmare a rezultatelor obținute la culturile de griu, orz, porumb, legume și în zootehnie, a sporit contribuția sectorului agricol Ilfov la îndeplinirea programului de aprovizionare a Capitalei. Cît privește domeniul edilitar-gospodăresc, s-au construit numeroase apartamente. fnăgazine, pasaje rutiere, au continuat, în ritm susținut, lucrările la metrou, la amenajarea Dîmboviței și a canalului București-Dunăre, • la impunătoarele edificii din Centrul politic-administrativ-cultural.Toate aceste realizări au fost posibile datorită sprijinului și îndrumării permanente din partea to-

în dinamica vastului proces revoluționar de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, magistrala Expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la marele forum democratic din noiembrie 1988. reprezintă un document politic fundamental, un mobilizator program de muncă pentru partid, pentru întregul nostru popor. în spiritul ideilor, al orientărilor cuprinse în Expunere, ne revine îndatorirea — așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu și în Mesajul de Anul Nou — ca în 1989, cînd se împlinesc patru decenii și jumătate de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și se vor desfășura lucrările celui de-al XIV- lea Congres al partidului, să obținem cele mai bune rezultate in toate domeniile de activitate. Așa cum a arătat secretarul general al partidului, acum hotăritor este să trecem cu toate forțele, din primele zile ale anului, la transpunerea în viață a obiectivelor pentru 1989.în decursul anului 1988, ca urmare a amplei mobilizări a tuturor oamenilor muncii din Capitală, dinamizați de dezbaterea, în toate organizațiile de partid, de masă și obștești, a Tezelor din aprilie, de indicațiile și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-au obținut importante rezultate in activitatea economică. Cu 21 de zile înainte de 1 ianuarie 1989 a fost îndeplinit planul pe trei ani din actualul cincinal, in condițiile obținerii, numai în 1988, a unui spor la producția-marfă de peste 3,5 miliarde lei. Au fost asimilate 940 produse noi și s-au aplicat 246 tehnologii noi, mecanizări și automatizări, ceea ce a condus la realizarea unui grad de înnoire a producției de 58.4 la sută, cu patru procente peste plan. La producția de

Din experiența 
organizațiilor de 

partid din Capitală

■

îndeplinit exemplartivele de oameni ai muncii de la „Electro- mureș“ au produs și livrat, pe adresa partenerilor externi, in prima decadă a lunii ianuarie, conductori electrici, cablaje auto, produse de mecanică fină și electrocalorice în valoare de peste 10 milioane lei. Aceasta a creat condiții ca planul pe luna în curs la acest indicator să fie îndeplinit înainte de termen. La acest succes, pe care lucrătorii noștri sint hotă- riți să-l amplifice în perioada următoare, o contribuție de seamă și-au adus-o creșterea .gradului de utilizare a mijloacelor tehnice din dotare, crearea de ateliere și linii tehno-

logice specializate în producția de export și asimilarea in fabricație a unor produse care, din punct de vedere calitativ, se aliniază la nivelul celor mai bune realizări pe piața mondială.Acest succes al elec- troniștilor și electro- tehnicienilor mureșeni este cu atit mai demn de relevat, cu cît, în acest an, volumul producției de export a crescut în mod. considerabil față de anul precedent, iar ponderea în volumul exportului o dețin produsele de mecanică fină și cele cu un înalt grad de prelucrare a materiilor prime și a materialelor. (Gheorghe Giurgiu).

varășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prin grija cărora Capitala patriei s-a inălțat. an de an, tot mai mindră și frumoasă, ca un oraș modem, demn de această epocă de mărețe înfăptuiri, în construcția socialismului pe pămintul României.în lumina Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, noastre de partid nuare răspunderi zultatele pe care le vor obține în noul an, in toate tivitate, trebuie să corespundă cerințelor și exigențelor noii calități. Numai și numai în raport cu aceste rezultate este măsurată munca po- litico-educativă. Iată de ce, în condițiile eforturilor sporite ce se cer, în economie, în știință, în învăță- mînt și cultură. în toate domeniile, organizațiile de partid manifestă o preocupare deosebită pentru perfecționarea întregii activități de formare a omului nou, de dezvoltare a conștiinței înaintate, revoluționare. Este semnificativ, in acest sens, faptul că în această perioadă comuniștii, toți oamenii muncii din Capit-glă studiază și dezbat magistrala Expunere a ilustrului conducător al partidului și statului nostru. ce constituie pentru munca politico-ideologică și educativă un program de acțiune cuprinzător, de cea mal mare însemnătate. Acordăm o atenție deosebită calității acestei acțiuni de mare anvergură, de care depind într-o bună măsură înțelegerea, însușirea și aplicarea ideilor, tezelor și orientărilor formulate de secretarul general al partidului la marele forum democratic din noiembrie 1988.Comitetul municipal de partid a acționat pentru ca în toate cursurile de învățămînt politico-ideologic, la care participă 1360 000 cursanți, să se studieze, pe capitole. Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, să se

organizațiilor le revin in conti- și mai mari. Re-domeniile de ac-

dezbată și să se seminarizeze acest document programatic, în strînsă legătură cu sarcinile ce revin organelor șl organizațiilor de partid, de masă și obștești, cu problemele concrete ale activității practice din fiecare unitate, de la fiecare loc de muncă. în același timp, la cursurile Universității politice și de conducere și ale celor care studiază Statutul Partidului Comunist Român, la școala interjudețeană de partid, tematica de studiu a fost îmbunătățită și completată. Propaganda de partid prin conferințe, dezbaterile ideologice sînt de asemenea axate, cu prioritate, in lumina aceluiași obiectiv.Acțiuni specifice inițiază cu deosebire cabinetele pentru activitatea ideologică și politico-educativă, atit cel municipal, cît și ale sectoarelor ; au fost programate consfătuiri-dez- bateri periodice, pe principalele idei ale Expunerii din noiembrie. Urmărind dezbaterea șl însușirea aceluiași document, cadrele didactice care predau științele sociale au întocmit un program riguros. Un obiectiv da prim ordin în această priviftță îl constituie integrarea organică a tezelor, ideilor și aprecierilor din Expunere, în cadrul fiecărei discipline in parte, de către fiecare cadru didactic. In aceeași ordine de idei se acționează pentru îmbunătățirea -programelor analitice, a cursurilor, a tematicilor, sesiunilor științifice, pentru perfecționarea tuturor activităților polf- tico-ideologice. cultural-educative și artistice desfășurate in rindul elevilor și studenților.Se impune, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. „să intensificăm activitatea politică, educativă, culturală, de ridicare a conștiinței revoluționare a tuturor oamenilor muncii, să punem în evidență noile și noile cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane în general, pornind de la concepția științifică despre lume și viață — materialismul dialectic și istoric". în acest sens, Comitetul municipal, organele și organizațiile de partid din Capitală acționează, prin formele și mijloacele muncii politico-educative, pentru înarmarea tuturor cetățenilor cu noua concepția revoluționară a clasei muncitoare, cu sistemul socialist de valori, pentru formarea unei temeinice gîndiri politice și economice, care să fundamenteze participarea conștientă a tuturor celor ce muncesc la realizarea sarcinilor de plan. Este, astfel, o cerință esențială ca activitatea politico-ideologică să facă din cunoașterea și însușirea concepției revoluționare a partidului, a ideilor și tezelor cuprinse in vasta operă teoretică și politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu o modalitate eficientă de ridicare continuă a nivelului de gîndire și de acțiune al oamenilor.Experiența anilor trecuți a arătat că la astfel de realizări nu se ajunge numai prin simpla enunțare a unor imperative. Principala noastră preocupare o constituie perfecționarea întregii munci de propagandă, atit prin generalizarea inițiativelor
(Continuare in pag. a Il-a)

Din arhitectura nouă amunicipiului Baia Mare DRUMURILE OMENIEI
(Continuare in pag. a V-a) Foto : S. Cristian

Se află pe lume poduri 
văzute și poduri nevăzu
te. Se construiesc cu gin- 
dul, cuvintul, cu fapta. 
Timpul le străbate întîi pe 
cele nevăzute ; pe acestea 
le așază, cu trudă și spe
ranță, oamenii între ei. 
Viața le străbate, deopo
trivă, pe amîndouă. Podu
rile văzute, legind un mal 
de altul, leagă destine. 
Au și ele, prin urmare, 
partea lor nevăzută.

Timpul trece, podurile 
rămin. Peste apele vremu
rilor — mai tulburi, mai 
limpezi — s-au înălțat în
totdeauna poduri. Ca să 
nu fie oamenii singuri, ca 
să nu viețuiască malurile 
înstrăinate.

Fiecare construiește is
toria cu ce are la îndemi- 
nă — mă încredința, fru
mos, cineva. Podarii de la 
Cernavodă au avut beton și aluminiu.

Asistam, vara trecută, 
la lucrările de finisare ale 
marelui arc peste Dună
re. Căldura de peste zi se 
adunase toată sus, la ros
tul de compensare dintre 
viaduct și pod. Frunțile, 
gindurile oamenilor erau 
scăldate în sudoare. Se lu

cra la lumina reflectoare
lor ; orele treceau, forfo
tind, printre noi. Am scris 
atunci despre podarii de 
la Cernavodă, despre con
structorii de istorie, de a- 
colo, cu încredințarea că 
ei nu pot fi povestiți in 
întregime. Personalitățile 
lor, aidoma liniilor de for
ță, se întretaie in structu-

citacum trece, trepidant, 
un pod...

— Și... ?
— Și, dacă scădem 

durile, din viața mea 
mai rămine mare 
Citeva seri in care am as
cultat muzică...

Declarația pe care mi-o 
făcea, cu mai bine de un 
an in urmă, inginera Ro-

ÎNSEMNĂRI
ra podului. Vn pod care 
poartă citeva sute de 
nume, un pod care poate 
fi strigat pe citeva sute 
de nume.

Neasemuite zidiri sint 
podurile ; vorbind de de
parte in linii drepte, în 
linii frinte, pe verticală, 
pe orizontală.

Podarii nu pot fi poves
tiți niciodată în întregime. 
Despre ei podurile vor 
avea mereu ceva de spus, 
de murmurat.

în nopțile încercănate 
— ca aceea pe care am 
trăit-o, cu mai bine de un 
an în urmă, la Cernavo
dă— se poate auzi timpul

pa
nii 

lucru.

dica Emanoil, diriginte 
pentru podul de cale fe
rată, îmi sună și astăzi in 
minte, cu firescul, cu tinda 
ei de mîndrie, cu dezar
manta ei frumusețe.

In cei treizeci de ani 
de șantier, inginera Rodi
ca Emanoil rareori și-a 
găsit timp pentru ea, pen
tru propria sa „biografie 
itinerantă". I-am propus 
această noțiune ; a zîmbit.

— Am lăsat cite puțin 
din mine peste tot. Dar 
am plecat din fiecare șan
tier îmbogățită. Cînd con
struiești alături de oa
meni, pentru oameni, cînd 
trăiești in mijlocul lor, 
pentru ei, devii tu însuți

— cum să vă spun t 
numeros.

Scriu . „_____
Rodica Emanoil, gindin- 
du-mă ' ' "
și-au _____„
existență profesiei. Scriu 
despre ea, gindindu-mă la 
nobila meserie de podar 
ca la o vocație. Am cunos
cut la Cernavodă familii 
de podari, adevărate di
nastii muncitorești, oa
meni aspri și ambițioși, 
dar de o tulburătoare de
licatețe sufletească. Da 
creșterea profesionali a 
multora dintre ei a ve
gheat și inginera Rodica 
Emanoil ; a participat la 
necazurile și bucuriile lor. 
Se surprinde, nu de puține 
ori, depănînd amintirile 
altora, ca pe propriile sale 
amintiri. Femeia aceasta, 
aparent fragilă, cu o me
serie aspră, se află astăzi
— pe viscol, printre nă
meți — pe un alt șantier, 
construind poduri văzute 
și poduri nevăzute între 
ea și semenii săi. Ce-ar 
rămine, într-adevăr, dacă 
am scădea, din viața noas
tră, podurile (Lei iaMunteanu).

despre inginera

la toți cei care 
dedicat întreaga

i
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Sub îndrumarea comuniștilor, 
urmînd exemplul lorîn cadrul problemelor de importanță majoră ale activității politico- educative pentru lormarea omului nou — abordate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU de la tribuna marelui forum democratic din 28—30 noiembrie anul trecut — un loc clar definit l-a ocupat îndrumarea Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste : „Să îmbunătățim și să perfecționăm activitatea Organizației Democrației și Unității Socialiste, care cuprinde in rindu- rile sale peste 4 milioane de oameni ai muncii, care nu sînt membri ai Partidului Comunist Român, dar care acționează in cadrul acestei organizații in strinsă colaborare cu organizațiile de partid, sub conducerea partidului, reprezentind o forță importantă in întreaga viață economico-socială a țării".Pornind de la această cerință, am organizat, in județul Botoșani, o dezbatere cu privire la experiența do- bindită și modalitățile ce pot fi folosite de către organizațiile de partid pentru îndrumarea și conducerea procesului de ridicare a activitățiiO. D.U.S. la nivelul menirii și posibilităților reale pe care le are această largă organizație democratică de masă.

Forte active, 
dar și forțe latenteMihai Bodoașcă — secretar al Comitetului județean Botoșani alP. C.R. : La fel ca în întreaga țară, și in județul nostru practic toți oamenii muncii care nu sint membri ai P.C.R. fac parte din Organizația Democrației și Unității Socialiste. Sint peste 85 000 de membri, încadrați in 987 organizații — la orașe și sate. După cum aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu, aceștia reprezintă o uriașă forță care poate și trebuie să fie atrasă să contribuie într-o măsură tot mai mare la bunul mers al vieții e'conomico-sociale din fiecare localitate. Ce-i drept, și pînă acum activitatea O.D.U.S. a răspuns, în general, cu bune rezultate acestei sarcini. Mai cu seamă marile întreprinderi, democrației și unității îndrumate și conduse genizațiile de partid — făcîndu-și simțită prezența atit în mobilizarea oamenilor la muncă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, cit și la inițierea și desfășurarea unor activități politice, culturale și social-edilitare. Și despre organizațiile O.D.U.S. din comunele Ripiceni, Roma, Flăminzi, Darabani, Bucecea, Stăuceni, Tru- șești sau Coțușca se pot spune

in orașe, in organizațiile socialiste — direct de or- - sint' active,

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

satiră și miniere, din do- genericul

din prezentat spec- artistică aparte, plină de vervă.

• De curînd a avut loc ediția a doua a unei ample manifestări cultural-artistice — concursul brigăzilor"'1 artistice; grupă-' rilor și interpreților de umor din întreprinderi petroliere, energetice și meniul geologiei, sub „Oameni, fapte, realizări". Informația aparține lăcătușului Pompi- liu Comșa de la întreprinderea minieră Vulcan, care a scris redacției pentru prima oară. Autorul relatează că. timp de trei zile, la Petroșani, ca și în sălile întreprinderilor miniere din Valea Jiului sau pe scenele centrelor de cultură și creație „Cintarea României", 20 de formații venite peste 10 județe au tacole de o ținută într-o interpretare . Marele premiu al concursului a revenit grupului de pantomimă „Cavalerii rîsului" al întreprinderii electrocentrale Porțile de Fier. Cit privește brigăzile artistice, de o caldă primire din partea publicului s-au bucurat cele ale întreprinderii miniere Vulcan, întreprinderii miniere Rovinari șl Schelei petroliere Moreni. Au mai primit sufragiile juriului formația de satiră și umor de la întreprinderea minieră Baia Borșa și grupul satiric al Schelei petroliere Boldești.O Supunem atenției conducerii întreprinderii de exploatare a Metroului București o scrisoare sosită la redacția noastră, semnată de mai rnulți oameni ai muncii, in care se semnalează că ieșirea dinspre întreprinderea „Turbomecani- ca“ a stației de metrou „Păcii" este închisă de citeva luni, fără să se observe efectuarea unor lucrări care să justifice această măsură. Datorită acestui fapt, în orele de vîrf, singura ieșire — cea dinspre autogara Militari — nu face față numărului foarte mare de călători. „Vă rugăm să interveniți pentru redeschiderea ieșirii blocate — subliniază autorii scrisorii — avind în vedere faptul că mii de oameni au nevoie de acces spre întreprinderile „Turbomecanica" și I.N.M.T., ca și spre noul ansamblu de locuințe din zonă". Ceea ce facem prin publicarea scrisorii. 
RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

s-a© Consiliul județean al sindicatelor Maramureș : In urma cercetării scrisorii adresate redacției de către Gheorghe Tomoioagă, mecanic utilaj terasier, stabilit cu conducerea unității unde lucrează I.E.F-L.f.F. Baia Mare — să i se asigure un loc muncă potrivit pregătirii sale profesionale la punct de lucru apropiat de domiciliul său pentru facilita frecventarea cursurilor serale ale liceului dustrial minier. El este și va fi retribuit în nuare in acord global, în funcție de cantitatea și calitatea lucrărilor ce le execută, cu tarifele de manoperă aprobate de normativele în vigoare.© Direcția generală pentru dezvoltarea construcțiilor de locuințe, social-culturale și administrație locativă București : Un grup de cadre de specialitate de la I.G.S.I.C., A.C.M. 1 și D.G.D.A.L. au verificat la fața locului defecțiunile de construcție semnalate de asociația de locatari din blocul 10 A, strada 9 Mai nr. 6, sectorul 6. S-a hotărit ca remedierea acestora să se facă de către constructor pină la 31 mai 1989. Precizăm că asociația de locatari a fost de acord cu acest mod de rezolvare a sesizării, semnind procesul- verbal de constatare.® Consiliul popular al județului Dîmbovița : Urmare a sesizărilor unui grup de cetățeni din comuna Șotinga privind condițiile necorespunzătoare de alimentare cu apă potabilă a populației din localitatea respectivă. comitetul executiv al consiliului popular județean a dispus constituirea unui colectiv de specialiști din cadrul institutului județean de proiectare, Întreprinderea județeană de gospodărire comunală și locativă care, împreună cu biroul executiv al consiliului popu-

aceleași lucruri bune. Pentru înfăptuirea obiectivelor pe care le avem în 1989, in unirea tuturor forțelor în acest' scop, exigențele sint sporite și față de activitatea organizațiilor democrației și unității socialiste. Calea de urmat constă in eliminarea deficientelor ce persistă in activitatea lor. deficiențe determinate, pe de o parte, de modul in care le în- . drumă organizațiile de partid și, pe de altă parte, de felul în care se angajează și participă la îndeplinirea sarcinilor specifice chiar cadrele din conducerea O.D.U.S.Radu Iacob — președintele comitetului județean al O.D.U.S. : Organizațiile noastre — care au, bineînțeles, programe și planuri de activi
O dezbatere în județul Botoșani 

privind preocupările pentru 
perfecționarea activității O.D.U.S

tăți trimestriale, lunare — inițiază acțiuni de masă pentru: întărirea disciplinei de producție, eliminarea absențelor și îndeplinirea planului (in industrie) ; participarea la muncă și executarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare (in agricultură) ; colectarea materialelor refolosibile (avem și o întrecere între comitetele O.D.U.S., în acest domeniu), buna gospodărire și înfrumusețarea localităților ; cunoașterea și respectarea legilor : petrecerea instructivă și plăcută a timpului liber. Sigur, acestea sint unele din obiectivele organizațiilor noastre, dar nu toate se realizează cum trebuie. Pentru felul cum le îndeplinim n-am avea motive de automulțumire. In lumina sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne dăm seama că sîntem chemați să facem mai mult, mult mai mult, îndeosebi pentru conceperea și organizarea maî bună a propriei noastre activități, pentru ridicarea nivelului de conștiință al tuturor oamenilor muncii, al tuturor forțe nute vare. cetățenilor. Avem multe active, dar și forțe latente, ți- parcă într-o stare de... conser-
Afirmarea larga 
a cultului munciiPetru Mihalache — secretarul comitetului de partid din întreprinderea mecanică pentru agricultură Botoșani : In colectivul nostru activează cam tot atîția membri al

• Ne scrie cititorul nostru Ion Vișan din strada Liniștei nr. 33, sectorul 1, om la virsta respectabilă de 76 de ani. Este nemulțumit de activitatea unora dintre cei ce se ocupă de distribuirea buteliilor de a- ragaz și, după faptele pe care le relatează, are și de ce. Ii dăm, așadar, cuvintul. „Cu puține zile înainte de sfirșitul lui octombrie 1988 am făcut o comandă de butelie de aragaz și mi s-a confirmat nr. de comandă — 6913 — pentru ziua de 31 octombrie. Nelivrindu-mi-se comanda la data fixată am dat telefon la reclama ții (68 28 41 și 68 28 44) și mi s-a răspuns că livrarea este . pe drum in curs de efectuare, să nu mă impacientez. (Era pe ziua de1 XI 1988). Nu mi s-a livrat comanda nici pe ziua de 1 și am reușit să prind (e o minune !) din nou biroul de reclamații, pe ziua de 2 noiembrie, anul trecut. Tovarășa de la telefon a binevoit să se intereseze de cazul meu și m-a reprogra- mat pe ziua de 4.XI, sub nr. 2102.După citeva zile de așteptări, am sesizat în scris pe tovarășul responsabil al secției de imbuteliere și distribuire a buteliilor (str. Coralilor nr. 18). “ ' ' 'iembrieOmul avea dreptul și la butelie, pe baza comenzii făcute, și la răspuns. Conducerea „PECO" de acord ? Așteptăm precizări.In plus, ținem să subliniem că la redacție primim săptăminal zeci de semnale critice in legătură cu modul defectuos de distribuire a buteliilor. în consecință, este necesar ca răspunsul să prevadă măsuri concrete pentru întărirea ordinii și disciplinei in acest important sector de activitate.• Economistul Virgil Scărlătes- cu de la întreprinderea de utilaj greu din Craiova ne-a trimis o corespondență în care face o propunere de larg interes.în ansamblul preocupărilor pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a tuturor cetățenilor. afirmă autorul, se înscrie, în cadrul general al politicii partidului și statului nostru, și acordarea ajutorului pentru mamele cu mai multi copii care se stabilește și se acordă pe baza prevederilor De-

Dar a trecut și luna no- și nici o speranță...1* un este

de un a-i in- contl-
Iar comunal au studiat și analizat posibilitățile de soluționare a situației...Pentru asigurarea debitului necesar de apă potabilă au fost adoptate următoarele măsuri :In prima urgență s-a asigurat un debit minim necesar prin rotație cu localitatea Brănești din sursa existentă in munte, beneficiind de apă. o comună într-o zi, iar cealaltă in ziua următoare ;Pină la 30 iunie 1989 se va realiza alimentarea cu apă potabilă printr-o conductă existentă din rețeaua municipiului Tirgoviște, suplimentind sursa acestuia cu două puțuri la Dragomirești Nord și executind o stație de pompare in zona Halta Teiș. Lucrarea se estimează la o valoare de circa 1,8 milioane lei.O altă măsură se referă la realizarea investiției „Dezvoltarea alimentării cu apă a localității Pucioasa", prin care se suplimentează debitul orașului Pucioasa cu 25 1/s din sursa de suprafață — ritil Ialomița, in cooperare cu I.P.I.L.F. Pucioasa. Prin această lucrare se va disponibiliza o parte din cantitatea de apă provenită din sursa Gilma pentru localitățile din aval de orașul Pucioasa și anume : Brănești, Doicești, Șotinga. Documentația pentru acest obiectiv este întocmită în fază de notă de comandă și se află în curs de aprobare la forurile centrale de resort.Biroul permanent al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Dîmbovița a aprobat la 15 decembrie 1988 soluțiile propuse, stabilind sarcini concrete unităților județene de specialitate pentru urmărirea și realizarea întocmai a acestora.Rubricâ realizată de Neculai ROȘCA

O.D.U.S. citi membri de partid. îndrumarea din partea organizației noastre se poate realiza, prin urmare, și se realizează in bune condiții. întrucit printre membrii O.D.U.S. sint multi oameni cu o competență profesională ridicată (ingineri, maiștri, muncitori fruntași), unii chiar cu funcții de răspundere în ateliere, secții, în consiliul oamenilor muncii, apelăm deseori la ei pentru a rezolva anumite probleme de producție, ca și pentru a asigura afirmarea largă, în toate formațiile de lucru, a cultului muncii de calitate, harnice, nedrămuite — pentru țară, pentru noi toți. Principala metodă de convingere : discuția de la om la om. In această pri-

prindere), cită invitat, de regi

vință, ne străduim, dar tot mai trebuie să învățăm cum să-l ascultăm pe fiecare om (chiar dacă nu spune de fiecare dată ceva important și imediat util), cum să-l ajutăm in rezolvarea problemelor lui de viață. Pe lingă instruiri, participările noastre la adunările O.D.U.S. ș.a., aș adăuga și faptul că, din fiecare organizație O.D.U.S. (sint 11 in intre- ' un reprezentant este invitat, de regulă, la ședințele comitetului de partid — pentru a ne cunoaște preocupările, pentru a ridica probleme, a găsi împreună cele mai bune căi de soluționare a lor.Maria Ștefânescu — președinta Comitetului municipal Botoșani al O.D.U.S. : Este evident că, de la alegerile care au avut loc in februarie 1988 în organizațiile democrației și unității socialiste, activitatea noastră s-a îmbunătățit. Nu tocmai radical — cum ar fi de dorit ; dar a marcat evoluții pozitive. Membrii organizației sint în mod activ alături de comuniști în preocupările pentru îndeplinirea planurilor economice, în problemele sociale, politice, in toate problemele vieții cotidiene. Un asemenea progres — fiindcă se poate vorbi de progres, in special organizatoric, in activitatea O.D.U.S. din oraș — a' fost posibil pentru că organizațiile de partid, in primul rind cea municipală, și-au îmbunătățit simțitor îndrumarea și controlul, sint mal aproape de noi. Un exemplu : după ce secretariatul comitetului municipal de partid a anali- 

crețului- Consiliului de Stat nr. 410 din 26 decembrie 1985.Potrivit articolului 4 din decret, stabilirea- și plata ajutorului se< fac de comitetul executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București in raza căruia își are domiciliul persoana îndreptățită. Pentru încasarea acestor drepturi, mamele, în majoritate de la orașe și municipii, fiind încadrate in muncă trebuie să se prezinte lunar, în număr mare și intr-o perioadă dată, la centrul de plăți unde au fost arondate. Operațiunea atrage, pe de o parte, dislocarea unui personal numeros din cadrul consiliului popular cu un fond de timp a- preciabil, iar pe de altă parte, pe lingă așteptări îndelungate și obositoare, un volum mare de învoiri de la unitățile economice, cite 12 zile pe an de persoană.In vederea utilizării cit mai eficiente a timpului de muncă, ținind seama de faptul că acordarea ajutorului se face pe baza unui dosar complet ce se depune Ia consiliul popular de către intreprinderi, propunem următorul procedeu :— unitățile care au întocmit, depus și înregistrat dosarele la consiliul popular să întocmească lista de plată cu o rubricație adecvată ; — o dată cu încasarea chenzinei a Il-a a lunii expirate, unitățile să depună la bancă o dispoziție de încasare însoțită de un borderou cu datele necesare identificării nominale din evidenta consiliului popular a titularelor de ajutoare ;— băncile să opereze suma concomitent in debitul contului bugetar respectiv și in creditul contului unităților și să o elibereze acestora în numerar pentru a face plata pe baza listelor menționate.Sistemul este similar cu cel utilizat Ia plata alocației de stat pentru copii, reglementată prin același decret, și ar duce la eliminarea a milioane de zile învoiri, precum și o economisire considerabilă a fondului de timp la consiliile populare. Un alt mare avantaj este acela că se asigură un control sistematic și eficient de către organele C.F.I. ale unităților în cadrul obiectivelor privind acordarea drepturilor bănești ale personalului. 

zat modul în care se desfășoară în- vățămintul politico-ideologic in O.D.U.S., această activitate a primit sprijinul cuvenit și a cunoscut progresele calitative necesare. In cuvintarea la marele forum al democrației noastre socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat exigențe superioare față de activitatea O.D.U.S. Prin prisma acestor cerințe, și noi, la Botoșani, avem de adus multe corecturi activității proprii. Trebuie să ne intensificăm preocupările in sfera activităților materiale, dar să ne ocupăm corespunzător și de ridicarea nivelului de conștiință al oamenilor, a nivelului lor politico-ideologic, să activizăm toate organizațiile (mai ales în construcții), să desfășurăm o muncă intr-adevăr colectivă in cadrul comitetului municipal O.D.U.S. al
La sate, 

preocupări specificeIn comuna Bucecea — comună mare, cu viitor de centiru agroindustrial — despre răspunderile organizației de partid in perfecționarea activității O.D.U.S. am discutat cu Ardina Popovici — secretar — și Ion Sposib — secretar adjunct — ai comitetului comunal de partid. Re- zumind, se poate aprecia că organizația democrației și unității socialiste este ajutată să-și orienteze activitatea, astfel incit să răspundă sarcinilor specifice pentru mediul rural, problemelor multiple, concrete ce se ridică in această comună. Pentru că in unele locuri au fost probleme de îndeplinire a planului (la fabrica de zahăr, la complexul de creștere a porcilor — AESCCIP) s-a pus accent pe acțiunile de disciplină în muncă și de bună organizare a producției ; pentru că la C.A.P. și I.A.S. era nevoie de forță de muncă, s-au intensificat activitățile demobilizare zilnică la muncă; pentru că nu toți locuitorii aveau apă curentă, s-a extins rețeaua (prin muncă patriotică, inițiată de O.D.U.S.) cu incă 3 km, astfel că întreaga vatră a satului este alimentată cu apă de la robinet (plus alte importante realizări edilit'ar- gospodărești) ; pentru că s-au produs unele sustrageri din avutul obștesc, au fost organizate intilniri pentru popularizarea legilor, cu juriști, inclusiv un proces public etc. Periodic sau ori de cite ori este necesar, comitetul comunal de partid analizează activitatea O.D.U.S., iar președintele acesteia participă și iși spune cuvintul Ia toate deciziile importante care privesc viața și munca oamenilor acestei localități.La Flăminzi, de asemenea, cu condiții de centru agroindustrial, secretarul comitetului comunal de partid — Vasile Ștefan — ne-a prezentat numeroase acțiuni ale O.D.U.S. desfășurate sub conducerea organizațiilor de partid. Din evantaiul acestora (multe activități vizează preluarea de la populație a cantităților de produse contractate cu statul, in cadrul autoaprovizionării) se distinge și merită reținută experiența bună in a lucra cu oamenii prin „Tribuna democrației" (in care, lunar, este ascultată părerea cetățenilor),-prin ..Sfatul omeniei" (in care, periodic sau ori de cite ori este nevoie, sint puse in discuția obștii_ atitudini nefolositoare colectivității). Ambele metode s-au dovedit eficiente și se bucură de interesul oamenilor. Aceasta s-ar putea constitui intr-o experiență pe care comuna Flăminzi o supune atenției.
G. MITROI 
Euqen HRUȘCA corespondentul „Scinteii

£7

Un nou magazin în municipiul Sfintu Gheorghe, județul Covasrva

Viața întreprinderii este viața oamenilor eiPrin însuși statutul lor, sindicatele din tara noastră îmbină in activitatea lor cele două laturi esențiale ale vieții omului : munca de zi cu zi in producție și interesele sociale cotidiene. Strinsa îmbinare a acestor două laturi constituie condiția primordială a unei bune desfășurări a activității sindicale. In ce măsură acționează sindicatele pentru soluționarea problemelor sociale ale oamenilor muncii, strîns încadrate in ansamblul problemelor generale ale fiecărei unități economice ? Răspunsul la această întrebare ni-1 oferă experiența comitetelor de sindicat din două mari întreprinderi călărășene.„APROAPE DE OAMENI". întrevederea cu tovarășa Vasilica Neagu, președintele comitetului sindical de la întreprinderea de confecții Călărași, n-a avut, cum se spune, un caracter protocolar. Nu s-a discutat nici despre noi modele, nici despre acele lucruri cu, care „ai a te lăuda" (deși ar fi meritat — tinărul colectiv al întreprinderii îndeplinin- du-și bine sarcinile planului pe anul 1988. mulți din cei 3 380 oameni ai muncii puțind fi considerați adevă- rați creatori de modă, chiar pentru clienți pretențioși de peste hotare). Discuția a pornit de la activitatea sindicatului și „conflictele de muncă". Există și așa ceva ?— Ba bine că nu. Unde-s oameni sînt și conflicte. Important este însă ca acestea să fie rezolvate omenește. Unul dintre ele — aparent mărunt : modul prea „bărbătesc" al unor maiștri de a se adresa lucrătoarelor. Constatare pornită de la un caz ce se putea trece cu vederea : un maistru și-a cam dat drumul la gură față de o lucrătoare. Femeia, firește, i-a ripostat, cerindu-i să revină la buna-cuviință. Cazul însă nu era izolat, așa incit, să nu vă surprindă, una din acțiunile în care au fost mobilizate toate grupele sindicale s-a numit „Buna-cuviință verbală". Există însă și situații în care comitetul sindical intervine în favoarea... ambelor părți. Una din lucrătoarele de pe con- veierul de care răspunde maistrul Aurel Bănică a venit la comitetul sindical reclamînd că maistrul... n-o mai primește la lucru. De ce ? A avut intirzieri. Are dreptate maistrul? Are 1 Conveierul nu poate aștepta după bunul plac al fiecăruia. Dar lu- crătoarea ? De ce a întîrziat ? Deși în vîrstă de numai gajare se anunța ca re fruntașă. Ce s-a La o cercetare maidit că grupa sindicală
19 ani, după an- o virtuală viitoa- întîmplat cu ea ? atentă, s-a dove- „uitase" de

Pentru realizarea exemplară a sarcinilor
ce revin comuniștilor, tuturor oamenilor muncii

(Urmare din pag. I)care și-au dovedit eficiența, cit și prin promovarea unor forme și modalități noi. Activizăm îndeosebi creativitatea colectivă, care constituie o sursă inepuizabilă de idei și inițiative valoroase. Cea mai mare atenție o acordăm realizării unei concordanțe depline între problemele reale din colectivele întreprinderilor și instituțiilor și obiectivele muncii politico-educative.Se impune, de asemenea, ca prin formele muncii politico-ideologice și educative să fie analizate și clarificate, pentru toți oamenii muncii, problemele cu privire la acțiunea legilor obiective in condițiile construirii socialismului, a principiilor autogestiunii, ale autoconducerii și autofinanțării, la potențialul de progres al proprietății socialiste, la împletirea justă a intereselor generale cu cele particulare, ca o necesitate a dezvoltării generale a societății. în același timp, în lumina Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, organelor și organizațiilor de partid le revine răspunderea să cultive, prin întreaga activitate politică și cultural-educativă, patriotismul socialist și spiritul revoluționar, să formeze convingeri politice, filozofice și morale înaintate, motivații și opțiuni pe baza principiilor și normelor umanismului socialist. Așa cum ne-a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționăm pentru a îmbunătăți substanțial activitatea în invățămintul de partid, in învă- țămintul politico-ideologic de masă, pentru a asigura cadrul optim de însușire temeinică a cunoștințelor științifice despre lume și viață, pentru că numai în măsura în care vom înarma tineretul, oamenii muncii cu aceste noi și noî cuceriri ale științei și cunoașterii umane, vom ridica nivelul general de pregătire, de cunoștințe al tuturor cetățenilor.Pornind de la cerințele, de la exi- 

una din obligațiile sale, aceea de a urmări problemele sociale care, în anumite împrejurări, influențează asupra activității productive a oamenilor. Fata a fost reprimită in grupul de lucru, iar comitetul sindicatului. in cadrul programului comisiei sociale a consiliului oamenilor muncii, caută soluții pentru problemele tinerei. Problemă strict de producție sau socială ? Și una, și alta.De altfel, întreaga activitate a misiei sociale, în cadrul căreia mitetul sindical acționează ca un tentic reprezentant al oamenilor muncii, se răsfrînge nemijlocit și asupra procesului de producție. S-ar putea spune, la o privire superficială, că problema cantinei-restaurant din incinta întreprinderii vizează exclusiv 

co- co- au-

însemnări despre activitatea sindicală 
în municipiul Călărași

îm-cos-

activitatea unității care o patronează, respectiv întreprinderea comercială de stat pentru desfacerea alimentelor și alimentația publică (ICSAAP). Este adevărat, respectiva unitate iși aduce o contribuție considerabilă la asigurarea unor meniuri variate la un preț accesibil (7 lei meniul). Dar toate celelalte atribute care fac din respectiva cantină-restaurant o parte integrantă a vieții oamenilor muncii iși au pornirea din activitatea comisiei sociale a consiliului oamenilor muncii, care cuprinde numeroși membri ai sindicatului : stabilirea orarului potrivit cerințelor oamenilor și ale întreprinderii (prima masă caldă este servită incepînd cu ora 8,30, apoi, eșalonat în 11 serii, potrivit pauzei de prinz. stabilită de grupele sindicale) ; gospodăria-anexă a întreprinderii contribuie substanțial atît la îmbunătățirea meniurilor, cit și Ia turile reduse ale acestora.In ce privește activitatea lor două cămine-creșe ale întreprinderii. controalele efectuate an pi trecut, cu participarea preponderentă a „mămicilor", au asigurat o calitate corespunzătoare îngrijirii copiilor și, în egală măsură, acea stare sufletească a mamelor care te îndeamnă să lucrezi cu mai mult spor.Imagine „roză" ?— Nu, nici pe departe, ține interlocutoarea să precizeze. Multe neîm- pliniri se datoresc lipsei de insistență în activitatea comitetului sindical, multe însă și unor inerții care persistă in stilul de muncă al altor foruri. 

ce-

gențele cuprinse în Expunere, sîntem preocupați de îmbunătățirea stilului muncii de propagandă. Din această perspectivă, acordăm o atenție deosebită fiecărei acțiuni. Vom folosi mal bine toate formele cunoscute ale muncii politico-ideologice. inclusiv propaganda vizuală. In acest scop, comitetul municipal de partid, organele de partid de la nivelul sectoarelor, cele din unitățile economlco-socfale acordă o mai mare atenție instruirii temeinice și activizării comisiilor de propagandiști și agitatori, colectivelor de redacție ale gazetelor de perete, stațiilor de radioamplificare.Sporirea exigențelor față de activitatea educativă se află in strinsă relație cu spiritul responsabil, militant in care trebuie să acționeze organizațiile de partid, organizațiile de masă și obștești, invățămintul de toate gradele, instituțiile cultural- educative. în acest sens, în cadrul Expunerii sint cuprinse un ansamblu de orientări și măsuri in vederea desfășurării unei activități educative tot mai susținute care să stimuleze, pe toate căile, trăsăturile conștiinței revoluționare înaintate : cultul față de muncă, dezvoltarea și apărarea proprietății socialiste, întărirea ordinii și disciplinei, respectarea legilor, a hotăririlor partidului și statului, hărnicia, cinstea, curajul, modestia, spiritul de întrajutorare și colaborare tovărășească intre oameni. Formarea omului nou. afirmarea patriotismului și a spiritului revoluționar presupun intensificarea activității politico-ideologice șl cultural-educative desfășurate în întreprinderi, școli și facultăți, în instituțiile de artă și cultură, in direcția creșterii spiritului de răspundere, a dezvoltării atitudinii înaintate față deNe aflăm în egre se pări specifice, mico-sociale specifice, stabilite de partid, Nicolae Ceaușescu, lărgirea

muncă.într-o etapă nouă, manifestă preocu- în condiții econo- Obiectivele de tovarășul în legătură cu orizontului științific și de

De pildă, in activitatea dispensarului de întreprindere, unde programul de lucru se dovedește adesea... facultativ. Ca dovadă — condica de prezență rămîne adesea nesemnată cu zilele.Să nu existe oare nici o soluție pentru instaurarea cuvenitei discipline la dispensarul întreprinderii ? Interlocutoarea ne vorbește despre lipsa de receptivitate găsită la direcția sanitară județeană in această problemă, ca și în pletarea cu cadre necesare. Probabil xistă și un alt for și ar trebui — să consiliul județean al sindicatelor.TINEREȚE NU ÎNSEAMNĂ DOAR LIPSA DE EXPERIENȚA. Nimic 
ce privește com- medicale absolut așa este. Dar e- care ar putea — intervină, anume

surprinzător aici, la Călărași, în folosirea atit de des a epitetului „tînăr". Cu atit mai mult cind este vorba de Combinatul siderurgic Călărași, în- tr-adevăr tînără vatră de oțel a țării, cu un colectiv, deocamdată, de a- proape 5 <500 de oameni. Această tînără unitate economică de prim-rang trăiește... in viitor. Tinărul președinte al comitetului sindical, Nicolae Popa, ne face cunoscute citeva din preocupările actuale ale începutului de an : pregătirea altor cîtorva mii de oameni care vor lucra la marele obiectiv ce va produce 1 800 000 tone de oțel pe an. Deocamdată a fost format doar „nucleul" viitorilor specialiști. în jurul căruia se vor împleti noii veniți din toate colțurile țării. Deci prima preocupare — Învățătura, perfecționarea.în ce privește pregătirea condițiilor de viată pentru cei ce vor împlini noul chip al „cetății de foc" călără- șene, tovarășul Dumitru Iacob, vicepreședinte al comitetului sindical, președintele comisiei sociale a consiliului oamenilor muncii, ne spune că viitorul apropiat (e vorba de zile) va îmbogăți cu încă 200 numărul a- partamentelor de care dispun lucrătorii combinatului. Și că, în acest an, numărul acestora va spori simțitor datorită sprijinului pe care constructorii îl vor primi din alte județe. Solicităm citeva nume de viitori locatari ai apartamentelor. Surpriză însă. Interlocutorul nu ține minte nici unul. Apelează la cineva de la serviciul... administrativ, unde există lista. Solicitatul telefonic refuză să spună 

cultură al întregului popor corespund pe deplin specificului acestei etape. Desigur, în acest sens, răspunderi dintre cele mai mari revin organelor și organizațiilor de partid, organizațiilor de masă și obștești. Se impune Insă, in această direcție, să fie intensificată activitatea instituțiilor de specialitate, să se acționeze pentru ridicarea pregătirii multilaterale a cadrelor din aceste unități. In instituțiile din domeniul culturii și artei, la dezbaterile tematice în legătură cu tezele, ideile șl orientările cuprinse in Expunerea secretarului general al partidului participă membrii birourilor executive și activului uniunilor de creație, lucrătorii din edituri și redacțiile revistelor literare șl artistice, oameni de cultură și artă, alte cadre. In cadrul Festivalului național „Cintarea României" se va pune un accent deosebit pe stimularea creației tehnico-științifice, ridicarea nivelului de cunoștințe științifice șl culturale al oamenilor muncii, organizarea unui număr sporit de manifestări politico-educative și cultu- rai-artistice.Comuniștii, din Capitală recunoștințăNicolae Ceaușescu pentru tot ceea ce a făcut și face pentru Înflorirea fără precedent a municipiului București, a Întregii rîrea fermă de zări de seamă, marele forum 

toți oamenii muncii iși reafirmă profunda față de tovarășul

șocială și
țări, o dată cu hotă- a Intimpina cu reali- ln toate domeniile, al comuniștilor români. Congresul al XIV-lea al partidului. și cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare națională, antifascistă și antiimpe- rialistă, sporindu-și contribuția la dezvoltarea economico-socială a patriei, Ia ridicarea României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație.

Nicolae CROITORIIsecretar al Comitetului municipalBucurești al P.C.R.

vreun nume pină nu are... aprobarea șefului. Aprobare pentru niște nume care trebuiau afișate, după ce fuseseră (presupunem) discutate, aprobate în cadrul comitetului sindical ? Lipsă de experiență a noului comitet. sindical sau preluare a... birocrației in domeniul problemelor sociale ale oamenilor muncii 1Despre căminele de tineri nefamî- liști, comitetul sindical știa (din auzi- ' te !) că în fiecare din ele (trei la număr) există oficii de gătit, unde locatarii iși pregătesc singuri mincarea. Că există in jur și o unitate de alimentație publică, dar unde tinerii pot servi, in ioc de mîncare, doar... „una mică". De ce ? „Nu ne-am interesat". ni se răspunde. Dar cine trebuia s-o facă ?Combinatul nu dispune de cantină. Ni se sugerează că problema va fi rezolvată „radical" o dată cu intrarea în funcțiune a unei „fabrici de mîncare". Or, lucrul acesta se va petrece peste cei puțin un an sau doi. Pînă atunci, în sălile de mese (acestea există) se aduce mîncare de la cantina întreprinderii antrepriză de construcții și montaje siderurgice, de la un S.M.A... Dar meniurile sint uniforme. nu satisfac exigențe firești. In sediul combinatului, lingă oțelă- rie, există un bufet de incintă, patronat de ICSAAP. Orarul de funcționare... între. 10—12. Asta, In condițiile cînd programul de lucru al oamenilor muncii este în trei schimburi. Cit despre vreun „amestec" al comitetului sindical în activitatea bufetului, aceasta se reduce la o... adresă trimisă cîndva la ICSAAP, prin care , se cerea analiza prețurilor la meniurile bufetului. De neînțeles, de ce activiștii comitetului sindical nu s-au deplasat personal să găsească împreună cu conducerea ICSAAP o soluție in acest domeniu ? Sau la Întreprinderea de confecții, unde există in acest domeniu, și în altele, o bună experiență? Deoarece atît comitetul sindical, cit și alți factori de conducere din combinat nu văd decit o singură soluție a acestei probleme: „Să fim ajutați !“. Nu primim un zicală spune că e 1 din umeri decît treabă. Dar aici membrii comitetului sindical suflece treabă, se pot concret sindicatelor.

De către cine ? răspuns. O vecho mai ușor să ridici să pui umărul la ar trebui ca toți să-și miinile și să se apuce de Cu puțin efort, problemele rezolva șl cu sprijinul mal al conciliului municipal al
Laurențiu DUȚA
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LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE LA C.C. AL P.C.R.

Planul - înfăptuit ritmic, 
integral, la toți indicatorii!
îndeplinirea ritmică, integrală, la toți indicatorii a sarcinilor de plan, incă din prima lună a anului, reprezintă principalul obiectiv care trebuie să preocupe in această perioadă organele și organizațiile de partid, pe toți oamenii muncii din industrie, de pe șantierele de investiții, din institutele de cercetare științifică și inginerie tehnologică. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. pe probleme ale activității din economie, planul pe luna ianuarie și trimestrul I a fost stabilit cu ministerele — pe centrale și întreprinderi — pornind de la prevederea clară că trebuie realizată obligatoriu producția contractată, corespunzător capacităților de producție existente. Totodată, relevînd că sint create toate condițiile necesare pentru îndeplinirea planului pe acest an la toți indicatorii, secretarul general al partidului a insistat asupra cerinței de a se acționa ferm, la toate nivelurile, pentru încadrarea strictă în normele aprobate, pentru reducerea continuă a consumurilor de materii prime, materiale și

energie, pentru reintroducerea în circuitul productiv a materialelor recuperabile, pentru utilizarea la întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor, pentru o cit mai judicioasă folosire a forței de muncă și a timpului de lucru.Activitatea productivă este, prin urmare, deosebit de complexă și trebuie urmărită în ansamblul ei. Nu există unii indicatori mai importanți și alții mai puțin importanți. Sarcinile cantitative se intercondiționează cu cele calitative și trebuie acționat în așa fel încît planul să fie îndeplinit ritmic, in bune condiții, la toți indicatorii. Realizarea planului la producția fizică, și în primul rînd la export, creșterea mai puternică a eficienței economice pe baza promovării progresului tehnic, a celor mai noi cuceriri ale cercetării științifice sint așadar obiective care trebuie să mobilizeze deopotrivă organizațiile de partid, organele de conducere colectivă din întreprinderi, centrale și ministere, pe toți oamenii muncii.

Producția agricolă a acestui an, 
campania de primăvară - temeinic pregătite!

BOTOȘANI SATU MARE

Cu exigentă si răspundere pentru Tractoarele așteaptă semnalul primăverii,

MARAMUREȘ: Un 
succes deosebit 

al minerilorConsemnăm un fapt deosebit de muncă al minerilor maramureșeni : in subteranele minei Herja a fost străpuns tunelul Herja—Flotatia centrală, cu o lungime de 5.4 km. Această construcție minieră a cerut multă pricepere din partea specialiștilor, iar din partea minerilor, inalte cunoștințe profesionale. A fost utilizată, in premieră, la săpări, combina CI-2, de fabricație românească, și a fost experimentată cu bune rezultate susținerea cu prefabricate grele. Amănunte primim din partea inginerului Liviu Pop, directorul minei Herja :— Lucrarea este deosebit de Importantă pentru unitatea noastră, care va schimba total concepția tehnică de exploatare a zăcămintului, va stimula cercetarea geologică in zonă și va duce la sporirea eficienței eco*- nomice. începind din acest an, transportul minereului la flota- ție nu se va face cu camioanele, ci cu ajutorul unei benzi care va deversa minereul direct in silozurile uzinei de preparare.Prin intrarea în funcțiune a tunelului Herja—Flotatia centrală. aici vor fi introduși vagoneți de mare capacitate, iar prin preluarea funcțiilor puțului de extracție, acesta va putea fi utilizat la servirea lucrărilor de deschidere a celor geologice și de pregătire. A fost o lucrare care a cerut multă dăruire, pricepere și răspundere muncitorească, pentru a găsi soluțiile cele mai bune, (Gheorghe Pârja).
GIURGIU: Produse 

în premierăUrmare a eforturilor susținute, depuse de proiectanți, constructori. montori și beneficiari, la Combinatul chimic din Giurgiu a fost finalizată o nouă instalâ- ție pentru producerea de alfa- naftilamină și acid naftionic. Instalația este de concepție românească, iar aceste două produse constituie o noutate la Giurgiu. Totodată. chimiștii giurgiuveni raportează asimilarea in fabricație a altor două produse obținute in premieră. Este vorba despre acceleratorul „Vulcacit DM" folosit pe scară largă in industria cauciucului și pigmentul galben utilizat in industria de lacuri, vopsele și cerneluri poligrafice. Toate aceste succese vin să confirme cu puterea faptelor preocuparea constantă a harnicului colectiv de oameni al muncii din această importantă citadelă a chimiei românești pentru modernizarea continuă a producției la parametri competitivi pe plan mondial, ceea ce face ca produsele ce poartă marca de prestigiu a Combinatului chimic Giurgiu să fie intens solicitate în țară și peste hotare. (Ion Gaghii).
BUCUREȘTI: 

înnoirea
și modernizarea 

producțieiPentru colectivul întreprinderii de confecții și tricotaje din București, 1988 a fost anul cu cele mai bune realizări din actualul cincinal : planul la producția fizică a fost îndeplinit la toți indicatorii, importante depășiri inregistrindu-se la confecții textile, tricotaje și țesături. De subliniat faptul că 90 la sută din producția unității este solicitată de peste 60 de parteneri din 30 de țări ale lumii. Calitatea superioară a produselor, gradul de înnoire a acestora — anul trecut procentul de înnoire și modernizare a fost de 98 la sută, iar în luna ianuarie acest procent se menține la același nivel — sint principalii factori care fac ca produsele acestei unități etalon a industriei noastre ușoare să se bucure de o înaltă apreciere. Așa se explică faptul că, in comparație cu cel de-al doilea an al cincinalului, in 1988 exportul a fost cu 18 la sută mal mare. De menționat că încă din primele zile ale acestui an s-au livrat partenerilor din Franța, R.F. Germania. Iordania, Emiratele Arabe Unite primele loturi de produse, iar altele sint în curs de expediere pe adresele unor be- n.'ficiari din Anglia. Italia, S.U.A.. U.R.S.S.. valoarea produselor ridicîndu-se la aproximativ 2,5 milioane lei.(Agerpres)

Colaborarea strinsă cu furnizorii,
cheia unor bune rezultatePrimele zile ale noului an i-au găsit la datorie pe oamenii muncii de la Combinatul minier Gura Humorului, care-și desfășoară activitatea pe cuprinsul județului Suceava. Fie că lucrează la exploatarea minereului în subteran, fie la suprafață. in uzinele de preparare, cu toții muncesc cu dăruire pentru a-și spori contribuția la asigurarea unor cantități tot mai mari de minereuri.In cele șase unități ale combinatului minier de pe raza județului Suceava, la fiecare loc de muncă, activitatea a fost bine organizată, au fost luate din timp măsurile tehnice menite să asigure bunul mers al lucrărilor. Minerii de aici au acționat în perioada care a trecut din acest an in special pentru îndeplinirea sarcinilor la producția fizică, la lucrările geologice și investiții. Ca urmare, bilanțul pgimei decade din acest an este pozitiv. După cum ne spunea inginerul Vasile Cristea. director adjunct tehnic-producție al combinatului, planul pe prima decadă a fost îndeplinit și chiar depășit la cupru, pirită, barită preparată. minereu de mangan marfă, do- lomită și la alte substanțe minerale utile. Ca și anul trecut'.- cele mai bune rezultate le-au obținut din nou ortacii de la minele Fundu Moldovei și Vatra Dornei. Cele mai însemnate depășiri ale sarcinilor la extracția minereului le-au obținut formațiile conduse de minerii Si- mion Rusu, de la sectorul Mestecă- niș. Costache Moldovan, de la sectorul Prașca, și Mihai Cirloanță, de la sectorul Dealu Negru, toate apar- ținind minei Fundu Moldovei. La mina Vatra Dornei s-au evidențiat' brigăzile lui loan Cociorvan, de la sectorul Arșița, și Vasile Mano- lache, de la sectorul Dădu.Sigur, rezultatele bune obținute în primele zece zile ale anului sint rodul dăruirii oamenilor, dar și al bunei organizări a activității. Pentru că s-au luat, incă din ultima parte a anului trecut, măsuri pen

tru asigurarea în subteran a abatajelor. a fronturilor de lucru active, iar in cariere fiecare formație și echipă cunosc in amănunt sarcinile concrete ce le revin pe schimburi și pe zile. în același timp, s-a acționat pentru asigurarea funcționalității utilajelor și instalațiilor specifice, cum sint mașinile de încărcat în abataje și galerii, instalațiile de extracție pe puțuri miniere, și cele de preparare, parcul rulant pentru transportul pe calea ferată a minereului. O contribuție de seamă și-au adus la buna funcționare a tuturor acestora oamenii muncii de la uzina de reparații și piese de schimb din Iacobeni, care au realizat la timp piesele de schimb necesare reparării utilajelor miniere și au executat un important volum de confecții metalice pentru subteran. Funcționarea fără întrerupere a utilajelor și instalațiilor miniere a fost posibilă șl datorită exploatării lor corespunzătoare, acordării unei asistențe tehnice competente pe fiecare schimb.Așadar, minerii de aici s-au mobilizat exemplar încă din primele zile ale anului și au obținut rezultate deosebite în producție. Sa cuvine fă'cută însă precizarea că minerii suceveni. intimpină șl o serie de greutăți în desfășurarea normală a activității, greutăți care pot fi eliminate prin implicarea responsabilă a factorilor de decizie de la organele centrale de resort. Astfel, nici pină acum nu este asigurată in totalitate baza materială, in special reactivi de flotație. lemn de mină ș.a. De asemenea, din cauza neasi- gurării de către Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor a vagoanelor stabilite, o mare cantitate de minereuri nu a fost livrată. Altfel spus, în timp ce beneficiarii așteaptă materiile prime minerale, la Combinatul minier Gura Humorului acestea stau în stocuri.
Sava BEJINAR1Ucorespondentul „Scînteii*

viitoareaIn unitățile agricole din județul Botoșani se acționează energic pentru pregătirea campaniei de primăvară. O atenție deosebită se acordă înfăptuirii măsurilor cuprinse in programul de creștere a fertilității solului. Formații masive de mijloace mecanice transportă ingrășămintele naturale, acțiune supravegheată pretutindeni de ingineri, de alte cadre competente. Transportul făcut de formații compacte de tractoare are marele avantaj al folosirii mai eficiente a combustibilului și posibilitatea unui control permanent și eficient. fapt ce asigură o mai bună folosire a mijloacelor de transport. Iar cînd ne referim la mijloacele de transport avem în vedere nu numai tractoarele, ci și formațiile cu tracțiune animală. în prezent. marea majoritate a atelajelor din unitățile ce aparțin consiliilor agroindustriale Săveni. Stănceni, Șendriceni sint folosite la transportul și fertilizarea cu îngrășăminte organice a terenurilor. Fapt este că. la această dată, față de 52 000 hectare planificate să fie fertilizate, s-au realizat 55 000 hectare. Pe ansamblul unităților ă- gricole au fost transportate anul trecut peste 2 milioane de tone de gunoi de grajd, efectul acestora ur- mînd să se regăsească in acest an intr-un spor considerabil de recolte. Acțiunea continuă, forțele mecanice mai ales fiind concentrate acum in unitățile agricole din consiliile agroindustriale Trușești și Dragalina, unde există încă mari cantități de îngrășăminte netransportate în cîmp.Se află, de asemenea. în plină desfășurare fertilizarea fazială a cerealelor. precum și administrarea de îngrășăminte chimice pe ogoare, ur- mărindu-se permanent ca toate cantitățile de îngrășăminte chimice care sosesc in județ să fie operativ administrate. Adevărul este că materializarea măsurilor cuprinse in programul de fertilizare cu îngrășăminte chimice este mult îngreunată de modul defectuos în care unitățile furnizoare, și ne referim îndeosebi la combinatele pentru producerea îngrășămintelor chimice din Tirgu Mures și Bacău, iși onorează sarcinile de livrare stabilite prin graficele pe această perioadă.în cadrul măsurilor pentru pregătirea viitoarei producții agricole, deosebit de susținut se acționează pentru creșterea potențialului productiv al pămintului prin lucrări de scarificare și afinare adincă. ..Aceste tehnologii de prelucrare a solului și-au dovedit eficiența in rezultatele obținute în toamna trecută — ne spunea tovarășul Eugen Florin Ni- țură. directorul direcției agricole județene. La indicația comitetului județean de partid, organele agricole și conducerile unităților agricole au trecut la materializarea unui amplu program care iși propune să Îmbunătățească în timp nu numai structura solului, dar și afînarea acestuia în profunzime, ținînd seama de specificul terenurilor arabile din județul Botoșani. Astfel, anul trecut am realizat lucrări de scarificare și

afînare adîncă pe o suprafață totală de peste 12 000 hectare, acțiune care urmează să se extindă in acest an“. Din discuția cu directorul direcției agricole tocmai aflăm că se acționează intens și pentru a- sigurarea semințelor din categorii biologice superioare, cu insușiri a- decvate condițiilor pedoclimatice din această zonă agricolă. Pe ansamblul județului s-au asigurat in totalitate semințele de in. fasole, soia. încă nu a fost adusă sămința pentru orzoaica de primăvară și porumb, dar factorii de resort sint preocupați pentru rezolvarea grabnică a acestei probleme.în prim-planul preocupărilor se află și repararea și revizia întregului parc de mașini și utilaje agricole din stațiunile pentru mecanizare și . din unități cooperatiste. Și aceasta, întrucit, nu peste tot, în anul trecut reparațiile au fost corespunzătoare. Tră- gindu-se invătămintele necesare din situațiile apărute ca urmare a acestui fapt, acum s-au constituit colective specializate de mecanici, care sint conduse îndeaproape de maiștri și ingineri de specialitate. Printre altele, am remarcat și atenția care se acordă pregătirii mașinilor l'ito- sanitare aflate în dotare. în campania de reparare a mașinilor agricole. cote mai înalte de exigență se cer atinse la S.M.A. Ripiceni, Frumușica si Coțușca. in secțiile S.M.A, de la Unțenl și Bălușeni unde s-au consemnat cele mai mari neajunsuri în exploatarea mașinilor in anul agricol trecut.La indicația biroului comitetului județean de partid. programul de instruire teoretică și practică a specialiștilor și a celorlalte categorii de oameni ai muncii s-a extins de la 3 zile la 10 zile. în această perioadă fiecare inginer efectuează pe parcursul a 2—3 zile acțiuni strict practice pentru cunoașterea noilor t'puri de mașini, a noilor procedee de mare randament în agricultură.
Eugen HRUȘC&corespondentul „Scînteii*

S.M.A.-urile - livrarea pieselor de schimlDin capul locului trebuie subliniat că stadiul reparării tractoarelor din agricultura județului Satu Mare nu este satisfăcător. Au fost pregătite pentru a fi recepționate doar 40 la sută din cele 2 778 de tractoare aflate in dotarea stațiunilor de mecanizare. Directorul Trustului județean S.M.A., tovarășul Vasile Marinescu, ne-a explicat : „Una din cauze constă în prelungirea din motive obiective a unor lucrări din campania de toamnă. cum sint eliberarea terenurilor de resturi vegetale și executarea arăturilor. O altă cauză — care, din păcate, persistă — o constituie deficiențele mari in aprovizionarea cu piese de schimb, îndeosebi cu pini- oane de la cutiile de viteză, componente de la instalația hidraulică și echipamente electrice. In fața acestei situații, trustul nostru și-a intensificat demersurile pe lingă baza județeană de aprovizionare tehnico- materială, iar din această săptămînă organizăm, împreună cu baza județeană și întreprinderea de transport specializată pentru agricultură, deplasări cu autovehicule de mare capacitate pe mai multe rute direct la întreprinderile furnizoare, unde vor fi prezenți și delegații noștri, spre a urmări și sprijini mai concret activitatea delegaților bazei județene de aprovizionare în vederea obținerii pieselor conform repartițiilor aprobate. Aș dori să menționez că între principalii furnizori restanțieri de piese de schimb se situează Uzinele de tractoare Brașov, I.M.A. Botoșani (pentru pinioane de la cutia de viteze), întreprinderea mecanică Plo- peni (pentru echipamente hidraulice), întreprinderea electrică din Sâcele (pentru seturi de cablaj și alte componente de la echipamentele electrice). Faptul că ne aflăm la distanțe mai mari de aceste unități, in comparație cu alte județe, n-ar trebui să fie un motiv pentru a fi mai slab aprovizionați. Tocmai de aceea le adresăm și pe această cale apelul de a fi sprijiniți".Desigur, activitatea Trustului și a, unităților S.M.A. nu se rezumă în situația actuală doar la intensificarea insistențelor pentru aprovizionarea
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CALITATEA PROIECTĂRII

- hotărîtoare pentru
Dezbatere organizată cu specialiști 

din Centrala industrială de electronică 
și tehnică de calcul

calitatea

• Atributele unui proiect de bună calitate : reproductibilita- 
tea în fabricație și uzinabilitatea produsului • Cunosc pro- 
iectanții întreprinderea in care vor fi realizate produsele pe 
care le proiectează ? • Cum și cînd este necesar să se con
troleze calitatea proiectelor ? • începutul a fost făcut : pri
mele colective de verificare a proiectelor au trecut la lucruîn prezent, pe plan mondial se apreciază că pină la 80 la sută din defecțiunile noilor produse au la origine un viciu de proiectare și doar 20 la sută o eroare de execuție. De asemenea, aproape 90 la sută din parametrii tehnici și funcționali ai unui produs sint deciși în primele zece procente din durata lui de viață — cuprinsă intre planșeta proiectantului și momentul încheierii utilizării sale.în aceste condiții se pune tot mai mult problema ridicării nivelului calitativ al proiectării. Cum se poate realiza insă acest deziderat ? Ce plrghii de acțiune pot și trebuie să fie utilizate ? Care sint rezultatele obținute pînă in prezent și direcțiile viitoare de perfecționare ? Ce experiențe deosebite se conturează in această privință ? Iată numai cîteva din întrebările de la care a pornit dezbaterea organizată cu specialiști dintr-o ramură de virf a economiei naționale : industria electronică. Alegerea nu a fost întimplătoare și a pornit, pe de o parte, de la ritmul inalt al evoluției in acest domeniu de mare importanță pentru dezvoltarea intensivă a economiei, iar. pe de altă parte, de la experiența deosebită acumulată in această privință de Centrala industrială de electronică și tehnică de calcul.Redacția : Vă propunem să înce

pem discuția de la o întrebare foar
te simplă : ce înseamnă un proiect 
bun ?Ing. Mihai Silișteanu, șef secție cercetare-proiectare la întreprinderea „Electronica" București : întrebarea este bine venită, dar răspunsul nu este deloc simplu. Poate să pară surprinzător, dar un proiectant arareori iși pune problema și răspunde la întrebarea : care sint toate componentele unui proiect de calitate ? De regulă, el are în atenție conformitatea cu standardele care au fost avute in vedere la stabilirea temei propuse, ceea ce constituie, de altfel, obiectul cvasitotalității controalelor la care este supus rezultatul muncii sale. Or, în afara conformității, un proiect de calitate are incă două trăsături de bază : reproducti- bilitatea in fabricație și uzinabilitatea produsului. In ceea ce privește

reproductibilitatea în fabricație, se apreciază că proiectul este bun dacă parametrii de funcționare ai produsului realizat sint respectați în limite cit mai strinse prin folosirea unor materiale și componente cu toleranțe cit mai largi. Este relativ simplu să proiectezi, să spunem, un aparat electronic de înaltă sensibilitate folosind componente care admit abateri minime, de plus sau minus 2 la sută, deci foarte performante ; problema care se pune este insă ca aceeași sensibilitate să se obțină și la abateri de plus-minus 20 la sută ale caracteristicilor componentelor utilizate. în strinsă legătură cu aceasta. uzinabilitatea produsului desemnează capacitatea fabricației de a respecta parametrii impuși de proiect. Din păcate, există destui proiectanți care au citit mult, cunosc cam tot ce ar trebui în domeniul lor de activitate, mai puțin... uzina

în care vor fi realizate practic produsele proiectate de ei. dotarea tehnico-materială. calificarea personalului ș.a.Ing. Dan Florea, șeful laboratorului de control al calității la întreprinderea „Romlux" Tirgoviște : Uzinabilitatea este, într-adevăr, o trăsătură de bază a unui proiect de calitate. în situația în care este pierdută din vedere, se irosesc atît timp de proiectare, cit și — mai rău — materiale și manoperă pentru prototipuri care nu pot deveni producție de serie. Un asemenea caz s-a petrecut și la noi in întreprindere : a fost proiectată o sursă de lumină avantajoasă din multe puncte de vedere, numai că pentru realizarea ei ar fi fost nevoie de o serie de aparate de măsură inexistente in dotare. In cele din urmă s-a renunțat la proiect.Aș dori, totuși, să subliniez că relația dintre proiectare și nivelul de dotare este cu dublu sens. Cu alte cuvinte, nu numai dotarea trebuie să direcționeze proiectul, ei și invers, proiectanții să stimuleze, să intervină sistematic, cu propuneri concrete. bine fundamentate, in stabilirea strategiei de dezvoltare a întreprinderii ; altminteri, progresul tehnic și tehnologic, creșterea calității producției sint frînate de limitele inevitabile ale tehnologiilor aplicate și aplicabile în condițiile date.Redacția : In unitățile Centralei 
industriale de electronică și tehnică 
de calcul există o seamă de expe
riențe interesante pe linia îmbunătă
țirii activității de proiectare sau, mai 
exact spus, pe linia „traducerii" ce
rințelor legate de reproductibilitate 
și uzinabilitate în limbajul specific al 
temei de proiectare.Ing. Ion Miligan, șeful biroului de control al calității la întreprinderea de echipamente periferice București: Pornind de la volumul și diversitatea mare a produselor realizate de IEPER s-a adoptat în urmă cu aproape trei ani o formulă organizatorică ce s-a dovedit foarte utilă. Proiectele avizate din punct de vedere tehnic de atelierele specializate — deci cele care respectă standardele stabilite — sînt verificate apoi de un colectiv din cadrul compartimentului de asigurare și control al calității. Acesta nu își propune modificarea schemelor adoptate, ci

producțieianalizează dacă sînt avute In vedere normele interne de lucru, dacă produsul este uzinabil, dacă se pot realiza parametrii' impuși, în condițiile întreprinderii noastre. Făcînd parte din compartimentul, de asigurare a calității, colectivul dispune atit de informațiile necesare privind calitatea (din fabricație și exploatare), pentru avizarea în deplină cunoștință de cauză a realizării noului produs, cit și de autonomia indispensabilă adoptării unei poziții obiective. Subliniez că, fără viza acestui colectiv, proiectul nu este înaintat conducerii întreprinderii pentru adoptarea deciziei finale. Această formulă a direcționat mai exact activitatea de proiectare, de- terminînd un plus de interes pentru condițiile concrete de execuție.Ing. Mlhai Silișteanu : Totuși controlul calității proiectelor rămîne o sarcină extrem de delicată. Pe lingă unele reticențe de ordin subiectiv. realizarea lui in exclusivitate in faza de avizare finală poate fi tardivă sau poate duce la creșterea duratei de proiectare. In plus, un control bun nu se rezumă numai la observații critice, ci oferă și soluții. De aceea, omul care controlează trebuie să fie uneori mai bun specialist decit însuși proiectantul. Pornind de la aceste considerente, la întreprinderea „Electronica" s-a a- doptat formula ca, în două din cele cinci colective de proiectare, cite un om dintre cei mai bine pregătiți să fie degrevat de alte sarcini și să se ocupe in exclusivitate de urmărirea, pas cu pas. a nivelului calitativ la care sint realizate toate proiectele, pe specificul respectiv.Ing. Julien Bratu, șeful compartimentului de asigurare și controlai calității la Centrala industrială de electronică și tehnică de calcul : Celebrul specialist de origine română J. M. Juran spunea că proiectantul nu știe întotdeauna cum arată un produs bun, ci știe cum ar trebui să arate produsul bun. în general. Intr-adevăr, informațiile privind comportarea produselor în producție și mai ales in exploatare. Ia beneficiar, dau celui care le deține — compartimentul de calitate-ser- vice — de, regulă, o altă imagine asupra produsului decit cea pe care o are proiectantul. De aceea, pe lingă obligatoriul control exercitat

în compartimentul de proiectare, avizul final este necesar să fie dat în afara acestuia, de către compartimentul calitate, situat mai aproape de utilizatorul final. în fond, situația este similară cu controlul calității în producție ; maistrul este învestit prin lege cu toate atribuțiile legate de calitatea producției, ceea ce nu exclude tarea unui control partea C.T.C.-ului.Redacția : Chiar șl 
opinii exprimate 
problemelor ce trebuie avute in ve
dere pentru ridicarea calității pro
iectelor. Rezolvarea lor integrală este 
legată de implementarea unor siste
me complete de asigurare a calită
ții, acțiune aflată în plin proces de 
desfășurare în unitățile centralei. 
Care este locul proiectării in cadrul 
sistemului de asigurare a calității ?Ing. Doru Tamaș, șeful colectivului de controlul calității de la întreprinderea de aparate electronice de măsură și industriale din pitală : Prima dată ne-am fruntat cu problema calității proiectelor cînd milat în fabricație o ____echipamente pentru energetica .... cleară. Pe vremea aceea, ne-am aliniat unui sistem pe care nu îl înțelegeam prea exact. Acum, cererile din întreaga economie națională, exigențele tot mai ridicate ale beneficiarilor nu ne mai permit să lucrăm decit in sistem complet de asigurare a calității — singura posibilitate de a satisface nevoile de ordin calitativ în domeniul radioco-

însă și exerci- specializat din
aceste prime 

arată diversitatea

Ca- con- asigurârii am serie aside nu-

municațiilor. Din proprie inițiativa. astăzi maiștrii ne spun : „Dați-ne fișele acelea de urmărire dacă doriți calitate !“. Evoluția a fost spectaculoasă. Cu două decenii in urmă, cînd am executat după licență primele radiotelefoane, toată lumea a fost mulțumită, deși în realitate realizarea nu era prea teribilă. Cu vreo zece ani în urmă am trecut la o nouă generație de produse, pentru care nu s-a aplicat, practic, nici o formă de control al proiectării. A treia generație, deși avea parametri tehnico-economici foarte ridicați, nu a corespuns in exploatare deoarece scăderea greutății a fost însoțită de diminuarea ro- busteții. Așadar, proiectul, deși supus unor verificări, s-a dovedit ne

cu piese de schimb, ci, așa cum ai aflat de la factorii răspunzători c aici, s-au inițiat importante măsu: de ordin organizatoric și tehnic 1 nivelul unităților. Astfel, s-a treci la organizarea muncii in două schin buri sau în schimburi prelungite, li crîndu-se cu prioritate la reparare tractoarelor, a celorlalte mașini agr cole, fiind, totodată, organizate fii xurile pe fiecare S.M.A., care dispu și de standuri de probă. Lucrător au fost instruiți pentru a cunoaș tehnologia fiecărui post de lucru, i fel și cei de la controlul tehnic c calitate pentru cunoașterea temeinic a cerințelor care trebuie îndeplinii la reparații. Atelierele au fost dotai cu instalații electrice, instalații c ridicat, s-au asigurat sculele și dispe zitivele necesare, inclusiv la nivel, atelierelor de la secțiile de meet ni za re.Avindu-se în vedere șl faptul c repartițiile de piese pe anul 191 acoperă necesarul doar in proporț: de 50 la sută, in cadrul trustuli s-au luat măsuri importante și per tru intensificarea recondiționării pic selor. O noutate în această privini o reprezintă recondiționarea elemer ților la pompele de injecție la cer trul de motoare de la S.M.A. Odore Demnă de apreciat este și recept vitatea dovedită de conducerea Intre prinderii de piese de schimb și ut laje pentru industria chimică di Satu Mare la apelul adresat d conducerea trustului, care a execut; trei tipuri de pinioane de la cuti de viteze pentru tractoarele A-1801 acoperind astfel parțial necesarul 1 aceste repere, ce-i drept executai la un cost mai ridicat, întrucît s realizează în serii mici.Actualul stadiu al reparațiile tractoarelor și al altor mașini agri cole în cadrul unităților de mecani zare, ar fi fost mai bun într-o anu mită măsură dacă unele stațiur de mecanizare, a agriculturii ar manifestat mai multă grijă și răs pundere pentru o mai corectă exploa târg și întreținere a mașinilor și uti lațelor în timpul campaniilor agri cole, o mai fermă preocupare pentr recuperarea pieselor uzate, în scopt recondiționării lor, în conformitate c prescripțiile din normative. Din da tele existente la Trustul S.M.A. reie însă discrepanțe între diferite unită! în privința modului în care s-a rea lizat. anul trecut indicatorul „Chel tuieli la 1000 lei venit", care pun i evidență de fapt modul în care s-a întreținut și exploatat mașinile agri cole. Astfel, la S.M.A. Livada s- realizat o economie de 33 lei la aces indicator. In schimb, la S.M.A. Odo reu cheltuielile sint mai mari c 12 Iei, iar la S.M.A. Moftin și Arduc cu 7 lei față de cele planificate Sporirea grijii de buni gospodari a zestrei tehnice este, așadar, o cal certă pentru restringerea unor ce rințe de piese de schimb în perioadi campaniei de reparații.
Octav GRUMEZAcorespondentul „Scînteii

corespunzător. Abia de anul trecut la a patra generație de radiotelefoane, rezultatul se situează la nivelul performanțelor internaționale un rol semnificativ revenind activității de asigurare a calității proiectului. Practic, compartimentul de asigurare a calității a participat la realizarea tuturor etapelor de concepție, la fixarea obiectivelor proiectării, la testarea modelului experimental, a prototipului și seriei zero. Acțiunile corective au pornit de la experiența controlului de calitate, precum și de la informațiile cu privire la comportamentul in exploatare a diferitelor variante asemănătoare Este primul proiect la care lucrăm in sistem de asigurare a calității, iar rezultatele sînt mai mult decit promițătoare. Subliniez că înseși procedurile sistemului au, permis punerea in evidență a inadvertențelor și erorilor de proiectare, astfel că, de exemplu, pentru prototip am apelat la alte soluții tehnice decît la modelul experimental, iar seria zero a fost executată după o tehnologie îmbunătățită.Ing. Dan Florea : Șî in întreprinderea noastră controlul proiectării este o subactivitate a sistemului de asigurare a calității, în curs de implementare din anul 198S. Sigur, la început au exjstat și nemulțumiri : de ce să refuze C.T,C.-ul avizarea documentațiilor ? Cu timpul a prevalat insă o firepscă atitudine de colegialitate, sentimentul că și proiectantul. și controlorul se află, de fapt, pe „aceeași parte a baricadei", pentru realizarea unui produs cît mai adecvat nevoilor beneficiarului. Am instituit și un fișier al erorilor strecurate in proiecte de-a lungul timpului : ce probleme s-au ivit, cînd și unde au fost ele depistate, cum s-au soluționat. Acest fișier s-a dovedit extrem de util nu numai pentru controlorii proiectelor noilor produse, ci și pentru proiectanți, care au astfel la îndemînă un instrument util pentru a preintîmpina repetarea unor greșeli din trecut. Rezultatele bune obținute de cînd proiectele se realizează în sistem de asigurare a calității au dus la decizia ca întreaga documentație tehnică pentru produsele intrate în fabricație anterior aplicării sistemului să fia revăzută și corectată.Cum poate servi calculatorul electronic la perfecționarea proiectelor de execuție a noilor produse ? Ce direcții de acțiune sînt avute în vedere în cadrul Centralei industriale de electronică și tehnică de calcul pentru ridicarea nivelului calitativ al proiectelor ? lată numai două din întrebările ale căror răspunsuri — așa cum au fost ele formulate de participanții la dezbatere — le vom prezenta intr-un viitor număr al ziarului.
Ion TEODOR
Eugen RADULESCU
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Rubrică realizată de Silviu ACHIM

de circa 90 la sută de factură dacică, restul fiind origine sau influență romană. Datarea acestui nivel locuire la sfirșitul secolului al III-lea și in secolul IV-lea este asigurată de două fibule de bronz ca-

al

A MODELA

aliat, un educație, reușită, că e ne-

PRIN MUNCA, PENTR U MUNCA
pe scară largă a torsului șl țesutului, deci și a creșterii animalelor. A fost descoperită și o monedă romană republicană de argint avînd pe avers bustul Minervei, iar pe revers reprezentarea Victoriei. Este datată în anul 87 î.e.n. Noile vestigii scoase la lumină adîncesc cunoașterea habitatului dacic de acum două milenii din zona unui însemnat centru al aristocrației, negustorilor și meșteșugarilor geto-daci.

„Spune-mi cine ți-au fost profesorii, ca să-ți spun cine ești" : simplu joc de cuvinte, simplă parafrază a unui cunoscut proverb ? Puțin din fiecare, desigur, dar mai ales o realitate incontestabilă. Personalitatea Profesorului (a profesorului cu majusculă) reprezintă unul dintre modelele cu puternică înrîurire asupra tînăru- lui în formare. Un adevăr comun, dar cit de prețioase sint, adesea, astfel de „locuri comune" ! Un profesor bun, adică un excelent profesionist în disciplina pe care o predă, dublat de pedagogul desăvirșit și, nu în ultimul rind, de omul de caracter, poate contribui decisiv la edificarea personalității morale. Nevoia de modele e resimțită, se știe, intr-o formă sau alta, la toate vîrstele, de la cele comportamentale, morale, sociale din anii formării la modelele spirituale, culturale, de care ne apropiem și detașăm succesiv în anii maturității. în toate răzbat insă, ca tot atitea ecouri, amintirile dascălilor care au lăsat urme adinei în conștiință, la o vîrstă cînd o atitudine, un gest venit la timp, un plus de afecțiune, ajutorul considerabil pe care toate acestea îl întruchipează pot fi salutare. Dar, dincolo de acestea. Profesorul se impune prin exemplaritatea modelului pe care il înfățișează în împrejurări complexe, așa cum sint cele ale activității educative.Valorile umane specifice socialismului se sprijină în primul rind pe o condiție etică superioară, promovată prin însăși esența societății so-

cialiste. Activitatea educativă nu poate fi înțeleasă, așadar, decît ca un complex de influențe a căror finalitate este formarea în spiritul umanismului socialist, cultivarea acelor trăsături de caracter proprii omului nou, cu o conștiința înaintată, revoluționară. Aceasta presupune, între altele, efort sporit de cunoaștere, mobilitate în gîndire, putere de convingere, omenie. „Trebuie să educăm copiii, tineretul patriei noastre — arăta secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in Expunerea la marele forum democratic din noiembrie 1988 — in spiritul cinstei, omeniei,respectului pentru proprietatea socialistă a întregului popor saupentru avutul general I". cooperatistă —Cerințe actuale mereu, cu atît mai mult impuse de un proces de educație care își propune explicit formarea unor oameni cu nivel ridicat de cunoștințe generale și de specialitate, promotori ai noului, oameni cu o atitudine fermă față de concepții și manifestări retrograde, de egoism, obscurantism, necinste. Nu există, se arată șl în recenta expunere, soluții unice, teze imuabile, principiile socialismului nu reprezintă o dogmă, un adevăr „înghețat" ; principiile teoretice ale socialismului științific, subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, sînt o călăuză în dezvoltarea teoriei revoluționare, în strînsă legătură cu condițiile concrete de dezvoltare a societății în noua etapă, păstrînd însă permanent con-

cepția și spiritul revoluționar în întreaga activitate.Care trebuie să fie, așadar, trăsăturile caracteristice ale unui profesor model al zilelor noastre ? Care sint particularitățile definitorii ale educatorului comunist, cum arată, astăzi, profilul moral al cadrului didactic ? Care sînt calitățile pe care trebuie să le aibă cel căruia îi revine misiunea, atît de importantă, de a forma nu numai simpli executant! intr-un domeniu sau altul, ci conștiințe active, oameni e- ducați in spiritul umanismului socialist, revoluționar ? întrebări care au revenit in cadrul unei discuții cu cadre didactice din municipiul Timișoara, avută recent lă sediul Inspectoratului școlar al județului Timiș. Opiniile formulate reprezintă, credem, puncte de vedere de real interes pentru definirea personalității educatorului comunist, a relației dintre profesor și elev, pentru stabilirea cîtorva coordonate ale activității educative desfășurate în învățămîn- tul mediu. Participă la dezbatere : prof. Edita Cobilanschi, director adjunct al Școlii cu clasele I—VIII nr. 3, prof. Ana Corcea (Liceul e- conomic), prof. Ion Doboșan, inspector școlar general adjunct, Florina Gîldău, instructor al comitetului județean P.C.R., prof. Gheorghe Jur jac (Școala cu clasele I—VIII nr. 24), prof. Sofia Măurea, director al Liceului industrial nr. 10, prof. Romulus Săvoiu, director al Școlii cu clasele I—VIII nr. 27 Timișoara.

De curind a apărut tomul al IX-lea al publicației 
„Thraco-dacica", editată de către Institutul de 
tracologie al Academiei de Științe Sociale și Poli
tice. sub însemnele Editurii Academiei. Intrucît multe 
dintre studiile inserate in acest volum valorifică pe 
plan științific recente descoperiri arheologice, atestind 
vechimea si bogăția civilizației făurite pe pămîntul 
românesc, neîntrerupta dăinuire a populației autoh
tone in vatra strămoșească, prezentăm succint, in 
rindurlle ce urmează, citeva asemenea descoperiri.

VOCAȚIA DE
CALITĂȚIGheorghe Jurjac : încercind să numesc citeva dintre calitățile unui bun profesor — citeva dintre cele care mi se par esențiale pentru configurarea profilului său moral —, cred că ar trebui să precizez de la bun început că ele nu pot fi definite și nu au valoare decît in funcție du finalitatea actului educativ. Că nu pot fi calități in sine, ci în relația stabilită între educator și cel educat, dimensiuni morale care reflectă și transformă în realitate tot atîtea obiective psihopedagogice. Vocația dascălului aceasta este : de a transmite altora propriile calități umane, de a-i modela insă nu după un tipar prestabilit — acest lucru nu ar duce decit la o regretabilă uniformizare —, ci punînd în valoare datele concrete ale personalității fiecărui elev. De aici dificultatea actului educativ, necesitatea unei înzestrări aparte pe care trebuie să o aibă profesorul, pe lingă pregătirea sa psihopedagogică. Actul educativ este, în înțelesul cel mai exact, un act creator și, fără îndoială, presupune un talent, o aptitudine specială. în afara vocației, optimismul, perseverența, răbdarea, stăpînlrea de sine, rigoarea, flexibilitatea in gindire, deschiderea spre nou, spiritul de echitate care trebuie să guverneze întreaga activitate a profesorului, patriotismul său activ rămîn calități deosebite, dar fără putere decisivă de înrîurire. El reprezintă în fața elevilor nu un model rigid, cu o severă ținută academică, un ideal de neatins, ci omul concret care întruchipează virtuți modelatoare. Fără finețea de a face din relația dintre profesor și elev una bazată pe deplină înțelegere și afec-

UMANEțiune reciprocă, actul educativ este ratat.Florina Gîldău : Oricit de bine pregătit din punct de vedere științific, metodic ar fi un profesor, el nu va putea fi un educator adevărat dacă nu va reuși să comunice elevului acea doză de afectivitate, de căldură umană necesară. Mulți copii sensibili, foarte dotați intelectual, ajung să se închidă în sine, să pară lipsiți de comunicabilitate tocmai datorită rigidității, „răcelii" științifice, „doctorale" — sau, uneori, doar cu pretenție științifică — a unor profesori. De aici pină la insuccesul pedagogic, ceea ce poate însemna fie dezinteres, fie chiar atitudine refractară, distanța e foarte mică. Personal, ca părinte, aș putea spune că mă șochează absența unui coeficient mai mare de afecțiune, a încercării de apropiere plină de înțelegere, de căldură față de elev, pe care o dovedesc unele cadre didactice. Să fie de vină numai pregătirea lor psihopedagogică, nu întotdeauna suficientă, lipsa, poate, de aptitudini, absența vocației ? Am observat asemenea — să le spun pe nume — deficiențe mai ales la unii profesori tineri, preocupați exclusiv de ținuta științifică a lecției, rece, „severă", corectă, dar, vai, cit dei distantă. Severitatea profesorului nu exclude comunicarea afectivă, înțelegerea, atenția diferențiată, grija aproape părintească pentru elevi. Autoritatea lui nu e deloc știrbită! dacă va ști să dovedească elasticitate și încărcătură afectivă, dacă își va atrage elevii, îi va convinge că este primul care poate înțelege un moment mai greu, primul la care pot apela pentru un sprijin moral, atît de necesar uneori.

fenomenelor vieții economice și sociale, spirit deschis, înnoitor, apetit pentru cercetarea științifică, dar și spirit practic, alături de calitățile morale care definesc spiritul revoluționar : omenie, cinste, echitate, sinceritate, spirit de sacrificiu, cultul valorilor autentice și, mai presus de toate, înaltul patriotism.Sofia Măurea : Aș aduce în discuție o componentă importantă a activității didactice — și anume munca dirigintelui. E, poate, latura cea mai dificilă a activității la catedră, pentru că este, neîndoielnic, cea mai complexă. De multe ori, cadrul didactic este pus în situația de a prelua sau suplini sarcini educative ale familiei. Pedagog al sufletului uman, dirigintele poate fi mulțumit de munca lui numai atunci cînd e- fortul de cunoaștere a fiecărui elev și a trăsăturilor specifice clasei respective este răsplătit prin rezultate educative concrete. Nu lipsesc însă, din păcate, cazurile de activitate rutinieră nici în această esențială latură a activității profesorului. Se pot invoca, desigur, insatisfacții și insuccese — dar dascăl de vocație este acel profesionist al educației care are puterea de a depăși, prin muncă pilduitoare, momentele mai dificile.Romulus Săvoiu : Un diriginte care nu face apel la latura afectivă, care nu se apropie cu înțelegere și tact de elev, încercind să-1 cunoască și dincolo de sala de clasă, care nu are priceperea de a-și face din elev și din familia acestuia un colaborator în munca de va avea puține șanse de Pentru toate acestea cred cesar să se acorde, încă de pe băncile facultății, o mai susținută aten-

ție pregătirii psihopedagogice. Pornind de la o discuție cu un student practicant, am observat că obiectivele educative pe care le avea de urmărit în orele de predare la clasă nu îi erau toarte clare, că avea cunoștințe sumare despre tratarea diferențiată a elevilor, că era puțin pregătit pentru activitățile educative din afara orelor de curs. în general, la profesorii stagiari, chiar la cei foarte bine pregătiți profesional, se constată mai puțină îndemînare în organizarea și conducerea, ca diriginte, a clasei, în activitățile ex- trașcolare, în relațiile cu familia, în munca de organizator U.T.C., in toate celelalte împrejurări care fac parte organică din procesul de educație. Și nu întotdeauna aceste ina- bilități pot fi puse exclusiv pe seama lipsei de experiență. în pregătirea viitoarelor cadre didactice (ca, de altfel, și în munca de perfecționare pună di ca ților ciclu cializarea propriu-zisă în(la disciplinele de profil, dar și în cadrul practicii la catedră), cit și printr-un mai bogat material bibliografic, de largă accesibilitate și răspîndire. Dacă experiența pedagogică, înțelegînd prin acest termen vocație, aptitudini, cunoștințe sistematice, acumulări în timp, bun simț pedagogic, simțul măsurii, experiență de viață etc., este hotărîtoare, la fel de important este ca profesorul tinăr să aibă la îndemină o zestre bogată, alcătuită din elemente care să-l ajute să depășească stadiul empiric, în destule împrejurări observabil.

a profesorilor) ar trebui să se un accent mai mare pe meto- muncii dirigintelui, a activită- educative complexe dintr-un de invățămint, atît prin spe- facultate

MAI MULT DEClT O DATORIE 
A FIECĂRUI CADRU DIDACTICEdita Cobilanschi : Foarte important devine acest sprijin și la trecerea de la un ciclu de invățămint: la altul. Sint recunoscute dificultățile intîmpinate de unii elevi în pragul clasei a V-a sau o dată cu intrarea in treapta întii de liceu. Tocmai in acest sens, Inspectoratul școlar Timiș a făcut recent un studiu referitor la cauzele scăderii notelor irt perioada trecerii de la clasa a IV-a la a V-a și de la a VIII-a la a IX-a. Unul dintre fenomenele observate a jost lipsa tratării diferențiate a elevilor. De multe ori, acest principiu pedagogic esențial rămine o simplă lozincă. Uităm că avem in clasă nu un colectiv amorf, un întreg nedi-< ferențiat, ci tot atîtea subiecte, tineri cu posibilități diferite, caractere și tipologii distincte, provenind din medii diferite. Cei cărora profesorul le vorbește, le explică, pe care îi examinează nu reacționează in a- celași fel, iar cadrul didactic de vocație știe să găsească timp pentru a și-l apropia pe fiecare. Regret că trebuie să fac însă o constatare : puțini dintre profesorii tineri, îndeosebi, procedează astfel. Ei au din ce in ce mai puțin timp să stea de vorbă cu fiecare elev, să-1 asculte, să afle cauzele unui eșec sau alai unui rezultat nesatisfăcător, ale unei note proaste, să-i înțeleagă în momente în care doar severitatea înghețată nu poate rezolva nimic. Cîți dintre profesorii foarte tineri își petrec pauzele in rîndul elevilor, iși rezervă ore de adevărate consultații, și nu de intîlniri formale, pentru a face act de prezență ? Dar nu vreau să pun întrebări retorice, pentru că tema dezbaterii noastre vizează tocmai depășirea acelui „paravan" retoric care ascunde frecvent inconsistența.Florina Gîldău : Și care poate duce la o regretabilă necunoaștere a elevului. Profesorului de vocație nu îi sînt permise „descoperiri" tardive ale calităților unui elev pe lingă care a trecut ani de-a rîndul cu relativă indiferență. îmi amintesc de uimirea unui cadru didactic cînd, la examenul de bacalaureat, descoperea o teză excelentă, dovedind aptitudini și cunoștințe deosebite, venită din partea unui elev pe care îl considerase, de-a-lungul anilor de liceu, mediocru... Nu știu dacă „surpriza" îl făcea să roșească pe profesorul respectiv, cert este că ea ar fi putut deveni un fapt firesc dacă ar fi existat o preocupare constantă pentru a vedea ce se ascunde dincolo de eventuala — aparentă — timiditate. Aprecierea superlativă, in ceasul al doisprezecelea, nu mai salva, din păcate, nimic.Ana Corcea : Vorbim adesea de receptivitatea elevului, de modalitățile didactice de a-i stimula interesul. Mai rar însă, de cea a profesorului. Un dascăl model, un om care se cunoaște și se respectă profesional și moral, nu consideră că și-a încheiat studiile o dată cu

terminarea facultății. Șl nu e nici o exagerare în afirmația că elevii simt cel mai bine rutina, dezinteresul, monotonia, universul cultural limitat al unui profesor. Efortul depus în munca educativă este ineficient, la un moment' dat, dacă nu e dublat de un permanent efort de autoedu- cație. Experiența la catedră sporește, e adevărat, cu trecerea anilor, cu condiția — fundamentală — să fie sprijinită pe continua autoperfecționare profesională, ceea ce presupune o paletă întreagă de, preocupări, de la studiul individual, perseverent, la curent cu noutățile a- părute în ramura respectivă, la înnoirea tehnologiei didactice, la perfecționarea și modernizarea întregului demers educativ.Ion Doboșan : O cerință esențială așezată in fața școlii contemporane este aceea a educării educatorilor. Nu putem pretinde elevilor să devină oameni cu conștiință înaintată, revoluționară, cu ridicat nivel de competență în profesiunea pentru care s-au pregătit dacă noi, ca educatori, nu dovedim în toate împrejurările că gindim și acționăm in spirit revoluționar. Profesorul este primul și cel mai apropiat model, de calitatea lui umană, de etica lui profesională și civică depinzind in mare măsură asigurarea cadrului prielnic formării multilaterale a personalității tinerilor care îi sînt încredințați. Este motivul pentru care, cred, se impune ca activitățile de perfecționare desfășurate în cadrul unităților de invățămint, al inspectoratelor școlare să nu se re-, zume doar la un conținut teoretic, ci să fie mai direct legate de procesul concret de instrucție și educație desfășurat în școli. Lucru posibil printr-un mai mare accent pus, în cadrul perfecționării metodice a profesorilor, pe tehnicile instruirii diferențiate, plecind de la studii de caz, de la situații elocvente. Dar toate acestea nu vor avea un efect real fără temeinica pregătire individuală, fără studiul permanent din partea fiecărui cadru didactic. Numai cu o pregătire solidă, cu largi cunoștințe de specialitate și de cultură generală, valorificate exigent și pilduitor de omul de la catedră, putem să răspundem exigențelor crescinde pe care societatea le așa- ză în fața școlii de toate gradele. Pentru a contribui la formarea, la edificarea unui om cu o concepție înaintată, revoluționară, a unui tineret cu pregătire multilaterală, așa cum subliniază secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în magistrala Expunere din 28 noiembrie 1988, e nevoie ca modelul cel mai a- propiat al elevului — profesorul — să întruchipeze exemplar trăsăturile caracteristice ale omului nou : ridicat nivel de pregătire profesională, competență, cultură generală solidă, înaltă pregătire ideologică și politică, înțelegere profundă a

Dezbaterea de față tiu și-ă propus să epuizeze un subiect care comportă, desigur, o mai largă paletă de sugestii și opinii, o discuție mult mai amplă, pornind de la experiențe valoroase ale activității didactice, de la aspecte care pot avea un puternic ecou educativ, deopotrivă reflecții și propuneri referitoare la perfecționarea întregii munci educative desfășurate de cadrele didactice. Considerînd intervențiile de mai sus ca tot atîtea subiecte de meditație — despre profilul moral și profesional al educatorului, despre relația dintre profesor și elevii pe care îl formează, despre efortul de perfecționare și autoperfecționare al profesorului, despre pregătirea viitoarelor cadre didactice, în conformitate cu cerințele actuale și de perspectivă ale procesului instructiv-educativ —, adresăm cititorilor — profesorilor, părinților, studenților, tuturor celor interesați de aspectele muncii educative din școli — invitația de a-și spune cuvintul. Paginile ziarului rămîn deschise tuturor celor care doresc să comunice experiențe, opinii de larg interes, să contribuie astfel la definirea personalității educatorului comunist, exemplu cu puternică înrîurire în formarea tinerei generații.
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t V
19,00 Telejurnal
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In urmă cu numai citeva decenii, genetica era numai un vis, unul dintre visele abia mărturisite ale științei. Exista convingerea că abia intr-un viitor îndepărtat, poate spre sfirșitul veacului următor, vom dispune de o imagine clară asupra eredității. Și că tot atunci vom reuși să controlăm microcosmosul nostru genetic, să sintetizăm gene, să le modelăm ' în acord cu speranțele noastre și, de ce nu, să lansăm în circulație specii noi concepute de calculatoarele din generația a... 21-a. Realitatea este că anticipările au fost cu mult devansate. Sintem, astăzi, de-a dreptul copleșiți de mulțimea performanțelor înregistrate : 1 500 de gene identificate și donate, cromozomi sintetizați artificial, gene produse în laborator, gene pe care evoluția nu le-a imaginat niciodată, embrioni manipulați, printre ei adevărate himere (animale rezultate din fuziunea unor embrioni derivați din specii diferite) și animale multipa- rentale, rezultate din unirea mai multor embrioni — 4 sau 6. Asistăm, de fapt, la o permanentă sfidare a legilor evoluției și nimic nu pare să oprească avansul geneticii către înfăptuirea imposibilului.Actualmente, știința numeroase certitudini, cestea, știm încă foarte despre ereditate. De s-a stabilit exact de gene supune numai că microcosmosul uman ar include aproximativ 100 000 gene (50 000 intr-un set cromozomial și 50 000 în celălalt set). După toate probabilitățile, și marile maimuțe au o structură genetică similară. Nici nu ar putea fi altfel de vreme ce ne sînt atît de apropiate din punct de vedere morfologic. în viitorul previzibil, datorită ingineriei genetice, universul nostru cromozomial, ca și cel al multor altor specii va fi studiat direct. Cu siguranță că toate genele umane vor fi identificate și disecate. Va fi apoi obligația calculatoarelor să precizeze natura combinațiilor posibile. Prin cite gene se deosebesc între ele două specii ? Dar doi indivizi ? Cite gene sînt suficiente pentru a asigura transformarea unei specii in altă specie? Nu cumva evoluția a fost condiționată îndeosebi de modificarea mecanismelor de reglare și mai puțin de natura internă a genelor ? Și o ultimă întrebare : nu cumva creierul se supune altor legi decit restul organismului ? Interogația, oricit ar părea de bizară, nu este cu totul nejustificată...A început transformarea speciilor. ^Jn ouăle mamiferelor au fost impec-

operează cu Cu toate a- puține lucruri exemplu, nu deocamdată numărul al celulelor. Se pre- că

® Gravuri rupestre. Intr-un studiu, semnat de Marin Cârciumaru și Mircea Nedopaca, sînt descrise gravurile rupestre din Peștera Cizmei, situată într-o zonă cu bogate și valoroase vestigii carstice din Munții Metaliferi (la nord-vest de orașul Brad din județul Hunedoara). Pe peretele din stingă al acestei peșteri au fost identificate 13 gravuri, constind din cercuri simple, cercuri concentrice ori intersectate, cercuri cu arcuri de cerc în interior — reprezentări geometrice frecvent întîlnite în arta schematică preistorică din Europa. Este reprezentată și o siluetă umană, ale cărei trăsături pleacă, în regiunea capului, tot de la un arc de cerc. Diametrul cercurilor variază între 14,7 și 21,3 centimetri. în cele mai multe cazuri, conturul cercurilor este bine trasat, ceea ce îndreptățește pe autori să opineze că la executarea lor s-a folosit un sistem mecanic. Analogiile stilistice cu alte creații rupestre europene par să indice că gravurile din această peșteră sînt legate de cultul soarelui și au fost executate în epoca metalelor.

• Tiamarcus, Scorilo, Decianus. Foarte interesante constatări desprinde Constantin C. Petolescu în urma analizei unor inscripții romane. Este vorba mai intîi despre o dedicație in piatră, pusă de veteranii legiunii a Vil-a Claudia in cinstea împăratului Septimius Severus și a fiului său Caracalla. Importanța ei pentru istoria Daciei derivă din faptul că între cele 177 de nume menționate unele aparțin unor soldați recrutați din Dacia : de la Sarmizegetusa (4), Romula (1), Dierna (1) și probabil Ampelum (2), ca și din faptul că doi dintre soldați poartă nume tipic tra- co-daclce : Drigisa și Tiamarcus, ultimul amintind de celebrul „basileus Thiamarkos" de pe o inscripție descoperită cu ani în urmă la Ocnița-Vilcea. Autorul este de părere că și un alt nume, păstrat fragmentar — Sco— ar putea fi întregit cu numele regesc dacic „Scorilo" sau un derivat al acestuia. Mai rețin atenția șl numele a doi interpreți, Valens și Martialis. folosiți probabil, cum sugerează autorul, în raporturile legiunii cu dacii liberi din vestul Banatului. O a doua inscripție. datată 7 ianuarie 230, amintește despre un nou călăreț dac din garda imperială căruia i se acordă cetățenia romană : M. Aurelius Decianus, originar din orașul Malva din sudul Daciei. Autorul consideră că este vorba despre atestarea unui nou antroponim dacic— „Decianus" — ce are aceeași rădăcină cu numele bine cunoscute Decibalus și Decineus.

® Vestigiile Buridavei antice. Cercetările efectuate in stațiunea arheologică de la Oc- nița-Vilcea, unde a fost localizat unul dintre importantele centre politice, economice și militare ale lumii geto-dacice — Buridava —, au scos la lumină noi vestigii. La acestea se referă studiul elaborat de D. Berciu, M. losifaru, S. Purice și Petre Gherghe. A fost descoperită, astfel, o locuință de dimensiuni mai mari (3,80 metri x 3,25 metri), pe a cărei podină se găseau fragmente ceramice aparținînd unei amforete romane, unor căni bitronconice și unui opaiț ; alături de ele se afla un cercel de bronz și o oglinjoară romană. Una dintre descoperirile importante a constituit-o un cuptor de pîine, primul de acest fel dezvelit la Oc- nița. Sub locuință a fost descoperită o groapă cu un bogat inventar arheologic : fragmente ceramice și vase intregibile (lucrate atît cu mina, cit și la roata olarului); multe dintre acestea sînt ornamentate, unele avînd ca motiv decorativ brăduțul; un număr relativ mare de opaițe, fragmente de străchini, un interesant vas borcan cu o siluetă elegantă, o fructieră întregesa șirul descoperirilor. în cursul săpăturilor au mai apărut cupe dacice, un creuzet ce a aparținut probabil unui argintar, atestind o dată mai mult la Buridava o vie activitate meșteșugărească a argintarilor; au mal fost scoase la iveală obiecte de podoabă și arme, precum și mai multe fusaiole, documentînd practicarea

• O așezare daco-romană din 
Secolele III—IV e.n. Prin cercetările întreprinse de arheologul Gh. Bichir la Stolniceni — Rim- nicu Vîlcea, mărturiilor arheologice privitoare la continuitatea de viețuire autohtonă și după „retragerea aureliană" (271—275 e.n.) li s-a adăugat un nou și valoros atestat. Aici a fost dezvelită o așezare daco- romană a cărei existență se întinde pe întreaga perioadă a stăpînirii romane — căreia îi corespund 5 niveluri de locuire. Un al șaselea nivel de locuire este datat la sfirșitul secolului al III-lea și în secolul al IV-lea e.n. Acest ultim nivel este ilustrat de importante vestigii : locuințe, gropi de provizii, segmente de ziduri, toate suprapunîndu-se clar altora mai vechi de epocă romană. Fapt foarte semnificativ, locuitorii sfîrșitului de secol III și ai celui următor au folosit în continuare construcții romane, redimensionîndu-le, au refăcut unele ziduri ale încăperilor pe care le-au re- amenajat pentru locuire, au reparat podelele acestora etc. Au fost dezvelite trei locuințe, cu un inventar arheologic relativ redus (2 rîșnițe, cuie, o scoabă, lame de cuțit, mărgele și alte obiecte de podoabă, fusaiole de lut). S-au descoperit șase gropi de provizii și alte cinci de cult. După opinia autorului, materialul ceramic aparținînd nivelului VI de locuire este în proporție de de al racteristice pentru această perioadă, precum și de trei monede : una de Ia împăratul Probus (280 e.n.), a doua de la Constantin cel Mare (316—317 e.n.) și cea de-a treia de Ia Constantius al TI-lea (354—358 e.n.). Analiza materialului arheologic îi prilejuiește autorului constatarea că la Stolniceni, daco-romanilor rămași pe loc li s-a alăturat un grup de daci liberi ; intrați pe teritoriul fostei provincii Dacia romană, dacii liberi au conferit populației autohtone noi izvoare de vitalitate și energie, sporindu-i puterea de a rezista vitregiilor vremurilor.

Centrul de cultură și creație „Cîntarea României" din Slatina
CUNOAȘTERE ȘTIINȚIFICĂ Șl CONȘTIINȚĂ

____ _____ :____________________ jZtate gene sintetizate artificial sau gene izolate din celule. Dacă oul captează gena și dacă funcționează, ea va asigura sinteza unei proteine specifice (hormon) pe care altfel oul nu ar fi produs-o niciodată. Din rațiuni încă necunoscute, transformarea poate fi realizată intr-un singur moment al evoluției individuale, a- tunci cînd fuzionează cei doi pronu- clei. Dar această dificultate va fi depășită. Specia rămîne insă ca atare, chiar dacă are unul sau mai multe caractere noi. Apariția unei noi specii implică modificări profunde dincolo de posibilitățile noastre actuale. Nu are însă nici o importanță. Mai curînd sau mai tîrziu vom

cunoscute, vaccinuri polivalente capabile să asigure protecția organismului față de agresiunile virale și bacteriene. Este aproape cert că infecțiile tropicale vor fi invinse, după cum va fi învinsă și SIDA — unul dintre coșmarurile lumii contemporane.Tulburările ereditare sînt o componentă firească a vieții și ele vor exista atit timp cit va evolua specia noastră. Prevenirea lor constituie una dintre obligațiile noastre elementare. Nu este însă simplu. Foarte mult timp profilaxia se confunda cu aprecierea riscului statistic. Hazardul hotăra cine va dezvolta tulburarea. Genetica se oprea dezar-

Fexemplu mai mult ""decit demonstrativ : Intr-un mic sat din America de Sud a apărut in urmă cu două secole o mutație ce induce o tulburare neurologică extrem de severă. Fenomenele clinice se dezvoltă după vîrsta de 30—35 de ani și au un mers inexorabil. Atunci cei mai mulți dintre purtători au deja copii. Iar fiecare copil are un risc de 50 la sută de a dispărea. Locuitorii satului trăiesc ani de spaimă. Ei nu știu dacă și cînd vor fi victimele eredității. Acum mutația poate fi recunoscută încă din cursul vieții intrauterine, prin inginerie genetică, firește. Peste ani, o dată cu dispariția ultimului purtător al mutației, tulburarea va
Genetica — la orizontul unor noi
responsabilități sociale și morale

descoperi genele necesare speciației și nimic nu ne va împiedica să creăm specii cu mare valoare economică (in primul rînd).Ingineria genetică va permite medicinii să corecteze mutațiile și implicit să vindece, strictă a termenului, tulburările ereditare. Premisele sint stabilite. După identificarea mutației, se sintetizează o genă normală și aceasta este impectată în organism. Dar și de data aceasta intervine hazardul care decide dacă gena va fi sau nu inserată și dacă va funcționa (sîntem încă în plin pionierat genetic). Experimental, acest transfer a fost realizat de numeroase ori. Și totuși, forurile medicale stau în cumpănă, ele au în vedere nu numai beneficiile imediate, ci și viitorul. Bioeticienii au și început să se întrebe dacă nu cumva se va ajunge Ia situația ca biotehnologiile să fie utilizate abuziv. Ce se va întimpla dacă hormonul de creștere va fi administrat copiilor normali ? Probabil copiii vor fi mai inalți, dar nu putem ști dacă nu cumva vor apărea tulburări neanticipate.Cu siguranță, biotehnologiile vor da noi dimensiuni medicinii. Vor putea pe această cale să fie sintetizați hormoni pe care industria ii produce greu sau deloc, proteine ne-

în accepțiunea
mată la granițele valorilor statistice. Acum vrem mult mai mult. Vrem certitudinea că viitorul copil va fi • normal, că va fi unul dintre creatorii civilizației noastre. A fost nevoie de un imens efort de imaginație pentru a transforma detectarea prenatală intr-o superbă realitate. în prezent pot fi identificate sute de tulburări ereditare și parțial ereditare (care reclamă condiții de mediu particulare). Iar în curînd, mii sau zeci de mii de erori genetice vor fi recunoscute încă din zorii vieții. Cindva, nu peste prea multe decenii, într-o lume care va privi cu grijă propriul ei destin biologic, va fi posibil să se determine universul genetic al fiecărui viitor copil (este o certitudine că va fi așa). Pare, intr-adevăr, greu de crezut că biologia va reuși să studieze anual 100 de milioane de embrioni. Și totuși... va reuși, iar atunci tulburările ereditare vor deveni o amintire. Tot atunci genetica va urmări apariția noilor mutații somatice, mutații implicate îndeosebi în geneza tumorilor maligne și a unora dintre tulburările vir- stei a treia (reamintesc doar faptul că 20 Ia sută dintre cei trecuți de 85' de ani dezvoltă acum o demență senilă).Ce înseamnă să poți preveni genetic apariția unei maladii ? Iată un

dispărea și viața micii comunități va fi similară cu cea a tuturor celorlalte sate. S-ar putea multiplica numărul exemplelor, dar faptul în sine nu mai are importanță. Cindva, peste decenii, atunci cind ingineria genetică va fi o componentă firească a civilizației noastre, tulburările ereditare nu vor mai exista.Terapia genetică este încă un simplu deziderat. Dificultățile sînt considerabile. Este simplu să se izoleze o genă oarecare. Este, de asemenea, simplu s-o transferăm în organism. Dar este aproape imposibil — încă — să o fixăm într-o poziție definită (intr-un cromozom specific). Tentativele nu lipsesc. Și sintem siguri că mai devreme sau mai tîrziu genetica va reuși să elimine genele anormale și să le înlocuiască cu gene normale.Istoria vieții este istoria hazardului. Nimic nu a fost premeditat. O succesiune nesfirșită de accidente genetice a condiționat în fiecare moment drumurile evoluției. De aceea, așa cum s-a spus de nenumărate ori, nimic nu este perfect in natură. Erorile sînt prezente Le simțim sau le atunci cînd totul impecabil program neticienii sînt de celulelor obișnuite
pretutindeni, bănuim chiar și pare supus unui biologic. Toți ge- acord că terapia nu ridică proble-
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Foto : E. Dichiseanu

me morale deosebite. Discuțiile încep în clipa în care se discută manipularea genetică a celulelor germinale, și aceasta pentru că modificările genetice sînt ereditare. înainte de a ne angaja pe drumuri necunoscute sîntem obligați să prevedem toate consecințele posibile. Nimic mai firesc decît speranța noastră de a corecta evoluția. Dar... avem noi dreptul de a redimensiona viața ? Nu cumva pornind pe drumuri necunoscute nu vom ști unde să ne oprim ?întrebarea se aude din ce în ce mai des și se pune tot mai stăruitor. Bioetica — etica biologiei — frămin- tă astăzi întreaga comunitate științifică și neștiințifică. La masa discuțiilor au venit nu numai geneticienii, ci și moraliștii. Dezbaterile sînt violente și punctele de vedere aproape întotdeauna ireconciliabile. Pentru reprezentanții bisericii, bunăoară, viața este sacră și trebuie acceptată așa cum este. Biologia nu are dreptul, spun ei, să modifice nici un parametru genetic chiar dacă intervenția ei ar avea consecințe pozitive. Este evident că această poziție este antiumană și afirmația nu mai are nevoie de argumente suplimentare.Fără îndoială, în fața geneticii stau întrebări extrem de complexe. Nu știm aproape nimic despre resorturile primare ale propriului nostru univers psihic, nu știm încă ce este memoria, nu știm prea mult despre geneza tulburărilor mentale. De ce sîntem fericiți ? De ce sîntem I triști ? Avem totuși speranța că in- I gineria genetică ne va lămuri o bună I parte dintre marile mistere ale ere- I ierului. Știm de acum că sindroa- ■mele depresive, mai exact depresi- vo-maniacale, sint condiționate de cel puțin două gene. Este doar începutul. Urmează să mai descifrăm și itinerarul genă — manifestare psihică. Un drum lung cu multe obstacole și necunoscute, mai cu seamă că reacțiile noastre psihice Implică un puternic coeficient ambiental, greu de separat de cel strict genetic.Controlul ereditar al tuturor speciilor animale și vegetale constituie astăzi marele vis al geneticii. Geneticienii viitorului vor redimensiona viața. Ei vor putea decide ce specii vor popula planeta și ce specii pot fi eliminate. Este o imensă responsabilitate la care oamenii de știință au început să reflecteze încă de astăzi. Oricum, genetica rămîne și va fi una dintre cele mai generoase aspirații ale lumii noastre.
Dr. Constantin MAXIMILIAN^
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Cronica zileiCu prilejul celei de-a 30-a aniversări a victoriei revoluției in Cuba, la ambasada acestei țări la București a avut loc, miercuri, o conferință de presă, la care au participat reprezentanți ai presei centrale. Ministerului Afacerilor Externe, atașați de presă și corespondenți ai presei Străine acreditați in țara noastră.Au fost relevate importanța istori-

că a evenimentului aniversat, realizările obținute de poporul cubanez în construcția socialistă. Au fost evocate, de asemenea, relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele, țările șl popoarele noastre, care dezvoltă în interesul reciproc, cauzei generale a socialismului păcii in lume.
se al și

REPOR TAJE • NOTE • INFORMA TI1
GORJ

Panoramic județean

an, in- in ori

• Prin materializarea, in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", a unui mare volum de investiții, Gorjul și-a creat o structură economică modernă, complexă, pe baza căreia realizează astăzi ritmuri impresionante de dezvoltare. Este semnificativ faptul că, la sfirșitul anului trecut, fondurile fixe existente in funcțiune însumau o valoare de peste 100 miliarde lei, față de numai 8,5 miliarde Iei în 1965. Raportat la același producția-marfă dustrială obținută 1988 a fost de 13mai mare. Dezvoltarea puternică a economiei județului, îndeosebi a ramurilor extractive și energetice, a produs mutații profunde în structura so- cio-profesională a populației, în nivelul de trai, de cultură și civilizație, pe harta județului prinzînd contur noi așezări urbane, obiective social- culturale și edilitar- gospodărești. înregis- trind, în continuare, ritmuri înalte de dezvoltare, se prevede ca județul Gorj să realizeze in acest an o pro- ducție-marfă industrială mal mare cu peste 22 la sută decit cea obținută in anul 1988.• încă dîn primele zile de muncă ale noului an, brigada de producție condusă de minerul excavatorist Constantin Căldărușe, de la cariera Tismana II, a realizat volume de extracție de peste 10 000 tone lignit energetic, superioare cu 20 la sută nivelurilor stabilite. Succesul are la bază unitatea de acțiune a colectivului, competența și spiritul responsabil in întreținerea și folosirea cu indici superiori a utilajelor din fluxul tehnologic. Și. în plus, ambiția de a reedita prestigiosul record din anul trecut — excava- rea și transportul unui volum total de 5,5 milioane metri cubi masă minieră, in care ponderea cărbunelui a fost de peste 70 la sută. Semne de bun augur pentru intrece-

rea minerească din bazinul carbonifer al Gorjului 1 cat pentru acordarea asistentei sanitare in condiții optime.

Climatul competentei, al performanței
este climatul deschis permanent înnoirilor
(Urmare din pag. I)

/

Din tarile socialiste
R.D. GERMANA

Pentru salvarea fondului forestier

eco- cele

• începind cu primele zile ale noului an, in localitățile rurale ale județului se desfășoară ample manifestări politico-educative in cadrul unei acțiuni de masă, ajunsă la a 5-a ediție, sub genericul „Luna educației politice și pregătirii profesionale a mecanizatorilor'1. S-au desfășurat și continuă să aibă loc schimburi de experiență, cadrane juridice, expuneri, dezbateri și demonstrații practice, activități culturale — la care sint antrenați, cu precădere, mecanizatorii și specialiștii din cadrul secțiilor de mecanizare a agriculturii.ge- an cu de

• Numeroase studii și teme de cercetare au fost finalizate Ia întreprinderea minieră Motru, in cadrul programului de organizare științifică și modernizare a procesului de producție, concretizate in sporirea eficientei productive și obținerea unor însemnate nomii. Printremai importante inovații și modernizări se remarcă „Standul de probe pentru cuplajele hidraulice", „Introducerea intersecțiilor mecanizate la abatajele cu front lung", „Ecranul de protecție cu avertizare sonoră", „Dispozitivul hidraulic pentru reglarea deversării la abatajele frontale" șl altele, care urmează a fi neralizate in acest la toate minele condiții similare exploatare.• S-a dat în folosință tronsonul electrificat de cale ferată Gura Motrului — Tur- ceni, in lungime de 15 kilometri, și s-au încheiat lucrările de dezvoltare și modernizare a stațiilor feroviare Turcenl și Plop- șoru. în cursul anului 1989. lucrările de electrificare vor continua pînă la stația Rovinari. Ca urmare, reduce timpul de staționare a garniturilor, se Îmbunătățește aprovizionarea cu cărbune a termocentralelor din tară și crește viteza comercială a trenurilor.
seconsiderabil

• în cadrul Centrului de creație și cultură „Cintarea Româ- niei“ din Motru s-a constituit, din inițiativa unor pasionați cercetători și iubitori ai fenomenelor carstice, cercul de speologie, sugestiv intitulat „Lumea subterană'1. Deși ființează de puțină vreme, cei 21 de membri ai săi, in majoritate mineri, au reușit să-și înscrie in palmares descoperirea, cartarea și exploatarea a 42 de peșteri, situate pe teritoriile județelor Gorj și Mehedinți. Concomitent, membrii cercului execută fotografie artistică, pictură, grafică și sculptură, reprezentând peisaje carstice inedite.• Beneficiari din luna decembrie 1988 ai unui impunător lăcaș de cultură, locuitorii tinărului oraș Rovinari au trăit a- cum, la început de an, bucuria unui nou și prețios dar — încheierea darea unui cu 250 cu edificiu pentru tate dispune de spații și laboratoare adecvate, pe Iități, ce și dernă.

construcției și In folosință a modern paturi, policlinică. spital cuplat Noul sănă-secții și specia- instalații tehni- aparatură mo- personal cali.fi-

9 Anul 1988 a adus mari satisfacții și in domeniul sportului, prin cucerirea de către micuța Corina Peptan. din comuna Bumbești-Jiu, a titlului de mondială la șah, grupa de copii pină Ia 10 ani. în acest fel, talentata șahistă a devenit maestră F.I.D.E. In prezent, Corina se pregătește asiduu pentru a candida și a cuceri prestigiosul titlu și la următoarea categorie de virstă, la ediția din acest an.

campioanăla

Dumitru PRUNA

mult de executanți. Orizontul se cere lărgit, chiar in cazul celor avansați. In cadrul unor întreprinderi ca „Electroputere", de utilaj greu, de autoturisme Oltcit și Combinatul chimic din Craiova există, ee-i drept, preocupări și unele rezultate in ceea ce privește conducerea automată a proceselor de producție, cu efecte benefice asupra luării unor decizii optime. Dar s-ar putea merge mai departe, realizindu-se un sistem informatic sub formă de „tablou de bord" la nivelul conducerii, pentru a se putea urmări cu ajutorul tehnicii de calcul, mult mai operativ și mai eficient în ce privește calitatea deciziilor, dinamica zilnică a indicatorilor fizici și valorici.Problema ridicată de interlocutorul nostru constituie o temă de real interes privind perfecționarea muncii de conducere. Existența unei dotări corespunzătoare impune din partea factorilor de resort, a conducerii unităților o atenție deosebită pentru, asimilarea și utilizarea modernului instrumentar de conducere pe care îl oferă informatica, tehnica de calcul. Este. în primul rind. o problemă de eficiență. Cu efecte certe asupra gradului de cuprindere, de operativitate și precizie a deciziilor pe care sint chemate să le ia. pe baza unei informări cit mai complete și mai exacte, organele colective de conducere. Dar este și o chestiune de etică a muncii, de exemplu persona’. Acolo unde însuși conducătorul de întreprindere dă dovadă de viu și direct interes față de cele mai moderne metode și tehnici, față de promovarea și implementarea noului, obișnuințele rutiniere, practicile empirice, spiritul de aproximație și improvizație sint silite să bată în retragere, să depună armele. Exemplul personal al cadrului de conducere — piatră unghiulară a conducerii științifice. democratice — oferă garanția instaurării unui autentic climat al competenței. Climat guvernat de principiul ; a gindi științific, a acționa revoluționar.
Cum sînt valorificata 

resursels creativității ?Iată o întrebare al căreî răspuns se constituie in premisă și totodată în finalitate a conducerii științifice. Știut fiind că liniile de forță ale dezvoltării intensive se identifică cu efortul propriu, capacitatea de inovație tehnico-științifică. afirmarea larga a spiritului de inițiativă. Deziderat și realitate. Autoconducerea, ca sistem ce exprimă voința și răspunderea proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor, este structural interesată in descoperirea șl fructificarea competențelor pe latura lor creativă, făuritoare de noi valori. Mai mult, sistemul democrației muncitorești - revoluționare și-a creat modalitățile organizatorice și mijloacele materiale pentru a transforma acest deziderat intr-o acțiune de prim ordin, in- tr-o permanentă, intr-un climat — atit ne planul conducerii operaționale. cit și al celei in perspectivă.. Care este, in acest context, pulsul creativității ? și-a propus să investigheze. într-o puternică citadelă industrială. întreprinderea de rulmenți Alexandria, corespondentul teii" din județul Teleorman, tr-un răstimp relativ scurt, dusele realizate de această tate a tehnicii de virf s-au impus și pe piața externă, 90 la sută din producție avind această destinație. Nu mai puțin concludent este faptul că. de Ia 16 tipuri de bază cu 62 de variante constructive in primul an de funcțiune al fabricii (1974). s-a ajuns în prezent la peste 240 tipuri de rulmenți realizați in circa 570 de variante. Practic, aproape toate problemele legate de această spectaculoasă

„Scln- în- pro- uni-

Prestările de servicii la sate in 1989

în actualitate, preocupările
pentru diversitate, calitate, eficiențăExtinderea și diversificarea prestărilor de servicii către populația sint o expresie concludentă a dezvoltării economico-sociale a țării, a creșterii nivelului de trai, a calității vieții oamenilor. în cadrul transformărilor înnoitoare ce se înregistrează in toate localitățile urbane și rurale au sporit și cerințele locuitorilor satelor pentru extinderea șl diversificarea serviciilor, Ia un nivel calitativ corespunzător, comparabil cu cel din orașe. Dezvoltarea sferei serviciilor la sate urmează un curs ascendent, ritmurile înregistrate fiind superioare celor din alte domenii de activitate, ritm ce se va menține și accentua in anul 1989. în legătură cu aceasta am solicitat cîteva date și precizări da la tovarășul Teodor Roman, vicepreședinte al CENTROCOOP. care a reliefat preocupări de actualitate și de mai larg interes pentru locuitorii satelor.— Activitatea in acest domeniu, preocupările uniunilor si cooperativelor de producție, achiziție și desfacere a mărfurilor — precizează interlocutorul — se desfășoară sub semnul înfăptuirii hotă- ririlor Congresului al XIII-Iea și ale Conferinței Naționale ale partidului cu privire la dezvoltarea, diversificarea și ridicarea calității prestărilor de servicii către populație in actualul cincinal. Aș menționa că rețeaua de prestări servicii la sate a crescut de la 23 423 unități, existente în anul 1980, la peste 35 000 in anul trecut, iar volumul activităților. în aceeași perioadă, _a peste două anual de ......prestărilor de servicii în CENTROCOOP. in primii trei ani ai actualului cincinal, a ajuns la 14,9 la sută — ritm superior prevederilor.în anul care a început vom urmări cu și mai multă insistentă extinderea rețelei unităților prestatoare de servicii, urmind să înființăm 2 500 noi unități și puncte de lucru. Pe baza studiilor efectuate, a consultării largi a cetățenilor, se vor inființa mai multe unități de croitorie — pentru comenzi și reparații — cizmărie, fri- zerie-coafură, unități de prestări in

crescut de ori. Ritmul mediu creștere a volumului cadrul

și întreținericonstrucții, reparații de locuințe, instalații tehnico-sani- tare, unități de spălătorie și curățătorie chimică. O atenție sporită acordăm unităților de reparații bunuri de folosință îndelungată electronice și electrocasnice. în acest an, rețeaua de prestări servicii va fi mai bine adaptată specificului diferitelor localități și zone ale țării. Astfel, în zonele de deal și munte se va acorda prioritate unităților cu profil de rotă- rie, fierărie-potcovărie. cojocărie- blănărie. tăbăcărie-argăsitorie. In raport cu cerințele, se vor crea noi unități pentru darace-torcăto- rie, dogărie. forat puțuri și fintîni. diferite servicii agrozooveterinare. Urmărim ca diversitatea serviciilor oferite să fie în concordantă cu diversitatea cerințelor și cu nevoile reale ale cetățenilor. între altele, se va intensifica activitatea centrelor de comenzi pentru servicii, cu funcții de dispeceratIntre obiectivele stabilite pe anul 1989 de către conducerea CENTROCOOP se cuvine subliniată Îndeplinirea în devans, fată de prevederile programului pe actualul cincinal, a prevederilor privind normativul minimal de activități de prestări servicii, in raport un incă tant grai------ ----------------- -----munelor. In multe județe, care Argeș, Arad, Bihor, 1 Buzău, Dolj, Ppahova, Vaslui, Timiș, Satu Mare etc., normativul minimal a fost realizat in toate comunele. In acest an. pe baza programului aprobat de Comitetul executiv al CENTROCOOP, va avea loc o dezvoltare dinamică mai accentuată a serviciilor în localitățile de reședință ale consiliilor; unice agroindustriale, care vor oferi servicii de mai mare complexitate și pentru populația din. localitățile învecinate. Amplasarea unor unități de reparații obiecte electronice și electrocasnice. ce implică o mai Înaltă tehnicitate, va contribui la reducerea distantelor, nemaifiind nevoie ca cetățenii să apeleze la serviciile de la orașe. De asemenea, in 1989 se va dubla volumul de servicii, față de anul

cu numărul locuitorilor. Este obiectiv realizabil, intrucit din anul trecut acest impor- indicator a fost realizat inte- in 81 la sută din totalul co- . între Brașov.

trecut. Ia reparații ceasuri si foto, inchirierea de diferite obiecte, precum și transportul hipo.Pentru a se oferi servicii calificate corespunzătoare exigențelor se vor intensifica acțiunile privind policalificarea și ridicarea nivelului de cunoștințe, în special a deprinderilor practice ale meseriașilor, atit in cadrul grupurilor școlare ale CENTROCOOP, cit și prin stagii de practică In întreprinderi producătoare de bunuri de folosință îndelungată.Sint obiective de natură să asigure diversificarea gamei de activități puse la dispoziția populației la sate, cit și o modalitate de utilizare din plin a timpului de lucru al meseriașilor policalificați.Un volum sporit de prestări servicii — peste prevederi — se va realiza în județele rămase în urmă in acest domeniu — Brăila, Botoșani, Călărași, Giurgiu. Ialomița, Mehedinți, unde valoarea serviciilor pe locuitor se t media pe tară ori diferente mari de la la alta.între preocupările sătești se vor include șl achiziționarea de la gospodăriile populației a bunurilor de folosință îndelungată de uz casnic și personal, in vederea recondiționării sau dezmembrării pentru piese de schimb și subansamble.Un interes aparte îl prezintă serviciile menite să contribuie la construirea și punerea in funcțiune a instalațiilor pentru valorificarea resurselor locale de energia neconvențională. Soecialiștii, unitățile CENTROCOOP vor fi in acest an în mai mare măsură să ofere sprijin calificat, competent, pentru realizarea instalațiilor de producere a biogazului, a panourilor solare, de valorificare a energiei vintului și altor resurse de care pot beneficia gospodăriile poDulației de la sate.înfăptuirea măsurilor stabilite — subliniază in încheiere interlocutorul — implică sporirea gradului de solicitudine față de cerințele locuitorilor, îmbunătățirea calității serviciilor oferite populației, obiective de primă însemnătate pentru toate unitățile cooperației sătești.
€. BORDE1ANU

situează sub Înregistrează i o localitatecooperației

dezvoltare au fost rezolvate prin gîn- dire tehnică originală și inventivitate. prin muncă asiduă și pasiune creatoare. Modalități de antrenare, de stimulare a energiilor creatoare sint mai multe, printre care și comisia inginerilor și tehnicienilor, care funcționează pe lingă comitetul sindicatului. Pentru anul de curind Încheiat, comisia și-a propus să contribuie la rezolvarea a 65 teme de cercetare, cu o eficiență economică an- tecalculată de 9 milioane lei. Sint multe soluții tehnice valoroase care au și fost aplicate in practică.Dar tot atit. de adevărat este șl faptul că sint încă multe de făcut pentru punerea în valoare a întregului potențial de creație științifică. Argumente ? Din cele peste 400 de cadre de specialiști, tehnicieni și maiștri, la rezolvarea temelor de cercetare menționate mai sus au fost antrenate mai puțin de un sfert. Și astfel, din programul pe care și l-a propus comisia inginerilor și tehnicienilor nu s-a materializat de- cît ceva mai mult de jumătate... Inițiativa „Fiecare cadru tehnico-ingi- npresc să rezolve, anual, cel puțin o problemă tehnică sau de organizare a producției și a muncii în afara sarcinilor de serviciu" rămine un simplu deziderat atita vreme cit multi dintre cei care ar putea și ar trebui să fie implicați în activitatea de perfecționare continuă a proceselor de fabricație nu participă, cu întreaga lor capacitate, la efortul general. Cum poate fi remediată această situație ?Din discuțiile purtate cu Romulus Panait, președintele comitetului sindicatului. inginerul-șef Nicolae Si- mionescu, electronistul Ion Agapie, ing. Olga Humeniuc, responsabilă cu activitatea de invenții și inovații, am reținut numeroase propuneri și sugestii care merită să fie studiate și transpuse In practică de organele de conducere colectivă. Ele privesc : activizarea comisiei inginerilor si tehnicienilor, a cercurilor inovatorilor și a altor forme de antrenare a specialiștilor, a întregului colectiv la Înfăptuirea programului de modernizare a producției, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor ; intensificarea muncii politico- educative in sprijinul progresului tehnic, prin organizarea unor consfătuiri, mese rotunde, schimburi de experiență ; mai buna folosire a fondului de premiere de 2 la sută in vederea stimulării diferențiate a oamenilor muncii, cu deosebire a promotorilor noului. Am reținut, de asemenea. concluzia secretarului comitetului de partid, Dode Tincu : „în lumina tezelor și orientărilor din Expunerea din noiembrie a secretarului general al partidului reiese cu deosebită claritate îndatorirea organizațiilor de partid, a organelor de conducere colectivă de a milita ferm pentru progres tehnic, pentru valorificarea intregului potențial de creație tehnico-științifică, datoria comuniștilor de a se situa în fruntea bătăliei pentru o nouă calitate, pentru competitivitate11.Propuneri șt opinii cit se poate de judicioase. Persistă insă o întrebare : dacă modalitățile de perfecționare sint atit de bine cunoscute, de ce nu și-au găsit pină acum aplicarea corespunzătoare ? Ceea ce se cere acum, aici ca și în alte unități ecoriomico- sociale, este trecerea de la faza înțelegere a acestor imperative, la deziderate la o muncă tenace eficientă pentru transpunerea lor viată. Conducerea științifică nu acordă cu simplele Intenții, ea se măsoară cu și prin fapte, se demonstrează prin capacitatea de a pune la lucru și de a valorifica plenar competentele in expresia lor de maximă eficiență — creativitatea.
Competența se afirmă 
în avanposturile nouluiSe află în incinta întreprinderii de autocamioane din Brașov o i" " cu o arhitectură și o poziție aparte, căreia oamenii de aici spun „Universitatea" corespondentul județean al teii". Deși improprie, numire adevăr, tivitatea te a universității brașovene sau, altfel spus, un centru de integrare a invățămintului superior cu cercetarea și producția. Unul din cele cinci centre de acest fel care funcționează pe platformele unor importante unități economice locale.— Amplasarea pe platforma Întreprinderii de autocamioane, incă de acum aproape un deceniu și jumătate. s-a făcut din rațiuni lesne de înțeles — ne spune șeful catedrei, conf. dr. ing. Gheorghe Obaciu, în felul acesta, cadrele didactice și studenții anilor 4 și 5 au posibilitatea să ia contact direct cu viata uzinei, mai mult chiar, să se implice in activitatea de creație tehnică, să beneficieze de cuceririle științei și tehnicii în domeniul construcțiilor de mașini.— Cum anume sint implicați studenții și. evident, cadrele didactice in activitatea de cercetare și producție ?— Prin programa de tnvătămînt fiecare student din anii 4 și 5 prestează cite 12 și respectiv 18 ore pe săptămină de activitate de cercetare- proiectare (A.C.P.). Ea se desfășoară in colective de 6—8 studenti, sub îndrumarea unui cadru didactic, pe domenii de activitate : automatizarea mașinilor-unelte. tehnologii necon-
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clădire 1 mai ii transmite „Scîn- această de- simbure do își desfășoară ac- de mașini-unel-

t a t r
9 Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Caligula — 18; (sala Amfitea
tru) : Vassa Jeleznova — ■ ~ 
Atelier) : Autograf — 18
0 Filarmonica ..George 
(15 68 75, Ateneul Român) : 
simfonic. Dirijor : Ludovic ____  __
list : Maksim Fedotov (U.R.S.S.) — is
9 Opera Română (13 18 57) : Don 
Quijote — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Casa 
cu trei fete — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu. 14 73 46) : 
Secretul Yamlllei Posket — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) ; O scrisoare 
pierdută — 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) t 
Noapte bună, mamă — 19
9 Teatrul de comedie 
Scaiul (premieră) — 18
9 Teatrul „Nottara" (5» ai va, saia 
Magheru) : Scapino — 18; (sala Stu
dio) : Iva-Diva — 18,30
9 Teatru! Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Cursa de Viena — 18; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Regina balului — 18
9 Ansamblul artistic „Rapsodia

18; (sala

Enescu" 
Concert 

Baci. So-

(16 64 60) î

(39 31 03, sala

în R. D. Germană se acordă o mare atenție colectării deșeurilor de hirtie, ca și a altor materiale refolosibile. Anul trecut, fiecare gospodărie a predat centrelor de colectare aproximativ 45 kg de hirtie, asigurînd astfel 50 la sută din nevoile de materii prime ale acestei ramuri industriale. Se știe că fiecare tonă de hirtie recuperată din deșeuri înseamnă salvarea a cel puțin 12 arbori. Teritoriul R.D. Germane este acoperit în proporție de 27 la sută de păduri, dar o exploatare intensivă a fondului forestier poate, determina un dezechilibru ecologic. Deși anual sînt reciclate 635 000 tone deșeuri de

hirtie, rezervele în acest domeniu sint departe de a fi epuizate.în perioada actualului plan cincinal 1986—1990. se prevede creșterea cu 12 la sută a ponderii materialelor secundare pentru acoperirea nevoilor industriei. în 1990 se apreciază că vor putea Ci prelucrate 36 milioane tone materiale secundare, față de 30 milioane tone in 1985.Anual, în R. D. Germană sînt împădurite 23 000 hectare de teren, iar pe alte 200 000 hectare sint efectuate lucrări de ameliorare a fondului forestier existent, cursul cincinalului trecut au împădurite 118 000 hectare de ren. în fost te-
R.P.D. COREEANĂ
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venționale etc. în final, aceste teme fac obiectul proiectelor de • diplomă ale studenților. Implicarea lor nu se reduce numai la cercetare și proiectare, ci. și la transpunerea în practică a temelor respective. în multe cazuri se recurge la sistemul ..ștafetă" : la un utilaj sau o mașină a căror realizare durează cițiva ani participă mai multe promoții de stu- denți. Sini mașini și utilaje ce se execută de cadrele didactice, pe bază de contract cu diferite unități industriale. și la realizarea cărora muncesc cot la cot și studenții.— în cadrul procesului de integrare — cojnpletează conf. dr. ing. Sanda Roșculeț Vasii — pe lingă catedra noastră a luat ființă, cu patru ani in urmă, și o filială a I.C.S.I.T.- Titan București, cu care cadrele didactice și studenții colaborează la realizarea unor contracte de cercetare in domeniul automatizării proceselor tehnologice de presare, dintre care unele fac obiectul întocmirii proiectului de diplomă. In toate privințele, integrarea oferă avantaje incontestabile, atit pentru noi, cit și pentru uzină. In felul acesta sin- tem permanent conectați la tehnica și tehnologiile de virf ale acestei moderne întreprinderi. Apoi există o conlucrare permanentă — deși încă nu la nivelul posibilităților — Intre catedră și uzină. Să menționăm că proiectele de diplomă ale studenților din ann terminali sint conduse de către inginerii cu experiență din domeniul proiectării din uzină. La rindul ei, întreprinderea de camioane beneficiază și ea de zările noastre., Un exemplu semnificativ îlrealizarea preselor de extruziune la rece, cercetate și proiectate sub ■ conducerea dr. ing. Ion Tureac, prodecan al Facultății T.C.M. cu problemele de integrare și secretar al organizației de partid a facultății.— Patru dintre aceste prese, primele de acest gen concepute și executate in tară, cu o capacitate de 160 tone forță fiecare, s-au și executat in cadrul întreprinderii de autocamioane — ne informează interlocutorul. Recent, cu concursul proiec- tanților întreprinderii, noi am realizat un nou proiect, pentru presa de 400 de tone, care se va transpune in practică tot aici, in uzină. Acum avem in vedere crearea și a unor colective mixte de proiectare formate din proiectantii uzinei și stu- denți, sub conducerea cadrelor didactice.Cîteva aspecte dintr-o activitate concludentă, care confirmă caracterul rodnic al unei importante orientări cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara din noiembrie : „în mod corespunzător trebuie să împletim ferm cercetarea cu învățămîntuî, cu producția, să legăm mai strins întreaga cercetare de cerințele practice ale producției, de soluționarea problemelor care apar zi de zi in activitatea complexă pentru realizarea de produse mai bune, cu un nivel calitativ și tehnic tot mai ridicat". Integrarea se dovedește astfel o excelentă școală a formării și afirmării competenței. O competență reală, nu virtuală, care se definește în raport direct cu cerințele tehnicii de virf. ale dezvoltării intensive. Competentă care iși dă intreaga măsură și marele examen în avanposturile noului.
★Faptele, opiniile inserate In cuprinsul anchetei noastre — eîteva doar din multitudinea oferită de practica din cimpul dezvoltării intensive — pun in evidență raportul de interdependență dintre conducerea științifică și climatul competenței. Termenii se asociază și se intercon- diționează firesc, fuzionează la temperatura spiritului innoitor. revoluționar. „Tocmai de aceea, in perfecționarea conducerii unităților economice și sociale trebuie avute in vedere și o serie de aspecte privind rezistența inerțială la schimbare. la nou — ne spune prof. univ. Mihail Dumitrescu, de la Institutul central de pregătire a cadrelor de conducere din economie și administrația de stat, pe care l-am invitat să schițeze eîteva concluzii finale ale anchetei. Un prim aspect este cel al configurării unui climat de muncă și conducere deschis permanent înnoirilor. In acest sens, fără a se neglija importanța conducerii operaționale, trebuie crescute. ca volum și complexitate, preocupările de perspectivă. Rezistența la schimbare se manifestă și datorită necunoașterii conținutului, modalităților de aplicare a unor metode și tehnici moderne de conducere și organizare. Asociate conducerii prin plan, conducerii prin bugetul de venituri și cheltuieli, metode cum sint conducerea prin obiective, prin excepții, pe produs ș.a. trebuie să îmbogățească patrimoniul cu care acționează azi cadrele de conducere. La aceasta e necesar să se adauge procese periodice de autoevaluare a activității de conducere care să conducă la necesarele reconsiderări și perfecționări in preocupările cadrelor de conducere, să dea un alt conținut și o altă fizionomie bugetului lor de timp. în ultimă instanță, conducerile de întreprinderi care vor aloca o mare parte din timpul lor exercitării atributelor de prevedere și organizare au cele mai mari sanse să obțină rezultate superioare, să creeze climatul propice performanței".Climatul performanței nefiind altceva decit climatul competentei.
Victor VANTU

română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul satlrlc-muzlcal „c. Tăna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Savoy, 
Savoy — 13
9 Teatrul „Ion Creangă1 
Turandot — 9: Ulte-1, nu e !
9 Teatrul „Țăndărică" (sala 
nautilor, 11 12 04) ; Motanul
— 11
9 Circul București (10 41 95); 
circului" — 18,30

(50 26 55) t
— 18
Cosmo- 
inc&lțat

„Stelele

i n a
9 Chirița In Iași : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9: 11 ; 13; 13; 17; 19.
AURORA (33 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
9 Miracolul : FERENTARI
— 9: 11; 13; 15: 17; 19, 
(21 50 97) — lo: 17; 19
9 Evadarea : FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
9 Să-ți vorbesc despre
UNION (13 49 04) — 9; 11: 13; 15; 17; 19 
9 Cantemir : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
9 Hanul dintre dealuri : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
* Unde ești, copilărie — 9; 11; 13,

(80 49 S3) 
MUNCA

(33 29 71)mine :

Partidul Muncii din Coreea a- preciază că irigarea amplă a solului este o sarcină prioritară a revoluției tehnice de la sate — se arată intr-un articol publicat în revista „Koreea". Activitatea de irigare a pămîntului a început imediat după eliberarea țării. în această perioadă a fost creat un amplu sistem de irigații nu numai în regiunile de șes, ei și in alte zone. Au fost unite, de asemenea, sistemele de irigație învecinate, formindu-se în felul acesta sisteme inelare de irigație.în R.P.D. Coreeană există 1 700 de lacuri de acumulare care se impune lacul uriaș format prin construirea ecluzei vestice, în
mariîntre

R.S.F. IUGOSLAVIA

micare se află permanent eîteva liarde metri cubi de apă. De asemenea. funcționează zeci de mii de stații de pompare. Lungimea canalelor de irigare este de peste 40 000 de kilometri. în plus, există numeroase puțuri șl bazine pentru folosirea izvoarelor subterane.în țară s-a creat o puternică bază tehnico-materială pentru dezvoltarea continuă a irigării. Sînt bine dotate instituțiile de proiectare care se ocupă de cercetarea și folosirea multilaterală a teritoriului, ca și institutele de proiectare pentru irigarea și sistematizarea cursurilor de apă. Ca rezultat, an de an sporește producția agricolă.
Proiect în domeniul roboticiiExperți și tehnicieni de la firma „Energoinvest" din Saraievo (R.S.F. Iugoslavia) au construit robotul ,,Er-dco 10“ capabil să efectueze cinci operații în mod independent. Cele trei memorii ale robotului sint folosite pentru poziționare, iar alte două pentru orientarea

obiectelor și uneltelor pe care le va deplasa in cursul programului.Robotul constituie începutul primei faze a unui proiect in domeniul roboticii realizat de firma „Energoinvest", cea de-a doua fază avind drept obiectiv construirea de roboți capabili să realizeze operațiuni complexe.
R.P. MONGOLĂ

Preocupări pentru perfecționarea 
sistemului de instruire și educație

sepu-sub
Problemele formării unei atitudini active în viață a cetățeanului, ale dezvoltării spirituale și etice a oamenilor muncii se află In centrul preocupărilor Partidului Popular Revoluționar Mongol — arată intr-un articol inserat în blieația „Novosti Mongolii".Creșterea clasei muncitoare,conducerea P.P.R.M., a fost marcată de un înalt ritm cantitativ și calitativ. Calitatea sa a fost influențată de numărul mare de tineri care au absolvit școala medie, ceea ce a contribuit în mare măsură la ridicarea nivelului de cultură generală a clasei muncitoare. Numai in perioada 1969—1979 numărul muncitorilor cu studii medii a sporit de 2.5 ori. Calitativ, s-a schimbat și nivelul de instruire generală a clasei muncitoare, ceea ce a contribuit la accentuarea spiritului ei activ, pe plan politic și profesional. Tocmai în perioada

respectivă s-a înregistrat o creștere a ponderii muncitorilor in componenta socială a P.P.R.M.. in organele puterii populare.în prezent, 92 la sută din muncitori au absolvit o ănumîtă formă de invățămînt, din care 60 Ia sută — școala medie completă sau incompletă. Aceasta a dus și la schimbarea calitativă a structurii calificării clasei muncitoare. Nivelul de cultură generală al oamenilor muncii este superior nivelului mediu al populației. îmbinarea treptată a instruirii generale cu cea profesională, de specialitate, perfecționarea sistemului de instruire, in ansamblu, vor permite extinderea pregătirii cadrelornivel cultural-tehnio corespunzător, educarea în rîndul muncitorilor a sentimentului de gospodar, creșterea cointeresării lor față de rezultatele muncii.
cu

R.P.S. ALBANIA
Un vast complex hidroenergeticLucrările de construcție la Complexul hidroenergetic Banja de pe riul Devoll. din districtul albanez Gramsh — unul dintre cele mai mari și importante proiecte din cadrul celui de-al VIII-lea plan cincinal — au intrat în faza finală de realizare. în prezent, barajul a atins cota de 145 de metri, ceea ce a presupus turnarea a peste 105 000

mc de beton și alte diverse materiale. Ritmul la celelalte obiective din cadrul complexului se menține la aceleași cote înalte.Pe lingă producția de energie electrică acest obiectiv va prezenta importanță și pentru agricultură, asigurind apa necesară pentru irigarea a peste 90 000 ha.
INFORMAȚII SPORTIVEVOLEI. în orașul italian Ravenna s-a disputat meciul dintre formația locală Olimpia Teodora Ravenna și Universitatea C.F.R. Craiova, con- tind pentru „Cupa campionilor eu- ropeni'1 la volei feminin. Partida s-a încheiat cu scorul de 3—0 (15—6, 15—3. 15—9) in favoarea gazdelor.HANDBAL. în prima zi a turneului internațional masculin de handbal de la Paris, selecționata României a întrecut cu scorul de 25—20 (12—10) formația cehoslovacă Barna Karvina. într-un alt joc. echipa Neva Leningrad a dispus cu 31—22 (15—12) de formația franceză U.S. Ivry.SCHI. Proba masculină de slalom uriaș disputată la Kirchberg (Austria) a revenit austriacului Rudolf Nierlich, înregistrat in două manse cu timpul de 2’44''72/100. Pe locurile următoare : elvețianul Pirmin Zurbriggen (2’45”10/100). italianul Alberto Tomba (2’45”26/100) și iugoslavul Tomaz Cizman 2'45”55/100). în clasamentul general al „Cupei mondiale", după 13 probe, se menține lider Pirmin Zurbriggen — 160 puncte, urmat de Marc Girardelli

r

(Luxemburg) — 112 puncte și Alberto Tomba — 78 puncte • întrecerea de schi-fond de la Kavgolovo (U.R.S.S.), contind pentru „Cupa mondială", s-a încheiat cu proba masculină de ștafetă 4X10 km. ciș- tigată de echipa Norvegiei (Langli, Dahlie. Mikelsplass. Ulvang) eu timpul de lh33’25”. Pe locurila următoare s-au situat formațiile U.R.S.S. (lh33’47”l/10) și Suediei (lh35’10”4/10). • Concursul internațional de combinată nordică desfășurat in localitatea vest-germană Schonach a fost ciștigat de campionul olimpic Hippolyt Kempf (Elveția). urmat de Andrei Dundukov (U.R.S.S.) și Trond Elden (Norvegia). In urma acestei victorii Hippolyt Kempf a trecut pe primul Ioc in clasamentul „Cupei mondiale". totalizind. după patru concursuri, 35 de puncte.

9 Muzica e viața mea — 15; 17; 19 : 
DOINA (16 35 38)
9 Călătorie peste mări : PATRIA 
(11 36 25) — 9: 12: 15,15; 18,30
9 Moment glorios: SCALA (11 03 72)
— 9: 11; 13: 15: 17: 19
9 Sonata Kreutzer : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,30 ; FESTIVAL 
(15 63 84) — 16;18
9 Biciul fermecat : FESTIVAL — 
9; 11; 13
9 Locuri 
(16 28 79) — 
9 Sentință 
(14 74 16) — ..
9 Sora 13: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8,30: 10.30; 12.45: 15; 17.15; 19.15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19. MELODIA (11 13 49) — 9:
11; 13; 15; 17,15; 19,15, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,13 
9 Unde rihrile curg repede : GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19
O Vă place
(59 53 15) — 10; ____  _
9 Strada chitariștllor 
(50 43 58) — 15; 17; 19
© Transport secret :
(81 68 88) — 15; 17; 19
9 Patrula de noapte :
(10 67 40) — 15; 17; 19
® Sacrificiu suprem : 
(83 50 13) — 9; 11; 13;

TENIS DE MASA. La Singapore s-a disputat o nouă întilnire intre selecționatele masculine de tenis de masă ale Europei și Asiei, încheiată cu scorul de 5—2 in favoarea jucătorilor europeni. în cele mai spectaculoase partide, suedezul Mikael Appelgren l-a întrecut cu 2—0 (21—16, 23—21) pe Chen Longcan (R.P. Chineză), iar Tengy Ti (R.P. Chineză) a dispus cu 2—1 (15—21. 21—17, 21—15) de polonezul Andrzej Grubba.
vremea

în inimă : 
9: 11; 13: 15;
suspendată : 

9: 11; 13: 15;

VTCTORTA 
17: 19

LUMINA 
17; 19

Brahms 7 : STUDIO 
12.15; 14,30; 16,45; 19 

BUZEȘTI

COTROCENI

VIITORUL

CULTURAL 
15; 17; 19

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 ianuarie, ora 20 — 15 ia
nuarie, ora 20. In țară : vremea va ft 
relativ caldă, iar cerul degajat, excep- 
tînd regiunile nord-vestice și nordice, 
unde in a doua parte a intervalului va 
fi noros. Precipitații slabe, mai ales 
sub formă de burniță și ploaie. vor 
cădea in a doua parte a intervalului, in 
nordul și nord-vestul țării. In aceste 
regiuni, Izolat, condiții de polei. Vintul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre, 
minus 7 și plus 3 grade, mai coborîte 
în depresiuni, iar maximele, in general, 
între zero șl 8 grade. In zonele joase. 
Îndeosebi din vestul și centrul țării, se 
va produce ceață. In București : Vre
mea va fi relativ caldă, iar cerul de
gajat. Nu se vor semnala precipitații. 
Vintul va sufla slab. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 2 șl 
plus 2 grade, iar maximele intre 5 șl 
9 grade. Dimineața se -va produce 
ceață.' îndeosebi in prima parte a inter
valului.
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ARMELOR CHIMICE

DECLARAȚIA
Guvernului Republicii Socialiste România in legătură 

cu adoptarea documentului final al Conferinței de la Paris
In legătură cu proiectul de Declarație finală al ac- 

tialei conferințe, delegația română este împuternicită 
ă declare următoarele :
România consideră că actuala Conferință interna- 

ională privind interzicerea armelor chimice de la Pa
is are o deosebită importanță pentru procesul general 
le dezarmare. România a participat la această con- 
erință cu dorința de a-și aduce întreaga sa contri- 
itiție și sprijin pentru oprirea cursei înarmărilor, pen- 
ru eliminarea tuturor armelor de distrugere în masă 
i, în primul rînd, a armelor nucleare, pentru elimi- 
larea și lichidarea armelor chimice.

De aceea, în legătură cu proiectul Declarației finale, 
lomânia subliniază necesitatea un6r acțiuni ferme 
>entru interzicerea producerii, depozitării și folosirii 
urnelor chimice, pentru înlăturarea lor deplină din 
irsenalele militare ale statelor. în acest context, 
lomânia declară că rămîne fidelă semnăturii date pe 
’rotocolul de la Geneva din 1925 privind interzicerea 
olosirii armelor chimice în timp de război și va ac- 
iona în conformitate cu prevederile acestui Protocol.
Tinînd seama de evoluțiile intervenite în producerea 

urnelor de distrugere în masă, de apariția unor noi 
trme cu mare putere de distrugere și, în primul rînd, 
ie apariția armelor nucleare. România consideră că 
>rice hotărîre privind interzicerea armelor chimice 
.rebuie să fie parte componentă a unui ansamblu de 
năsuri care să vizeze interzicerea, producerea, depo

zitarea și folosirea oricăror arme de distrugere în 
masă și, în primul rînd, a armelor nucleare. Măsurile 
privind dezarmarea chimică, nucleară, convențională 
trebuie să fie în strînsă legătură și aplicate simultan, 
sub un strict control internațional.

România consideră că în adoptarea oricăror măsuri 
de eliminare a armelor nucleare, chimice și conven
ționale trebuie să se pornească de la asigurarea 
securității egale pentru toate statele, de la înlăturarea 
oricăror posibilități de șantaj cu folosirea unei arme 
sau alteia, cu folosirea forței și amenințării cu forța 
și să se asigure pe deplin suveranitatea și indepen
dența fiecărei țări, pe baza unor angajamente cores
punzătoare ale tuturor statelor.

România se pronunță ferm pentru încheierea unul 
tratat sau acord general de interzicere a producerii, 
folosirii și depozitării armelor chimice și a unui 
tratat general universal privind lichidarea armelor 
nucleare și a oricăror arme de distrugere în masă, 
încetarea producției și experimentării acestora, care 
să intre în vigoare în același timp cu Convenția 
pentru interzicerea producției, folosirii și depozitării 
armelor chimice.

România reafirmă șl în acest cadru hotărîrea sa 
de a contribui și în viitor, împreună cu alte state, 
la atingerea scopului nobil al dezarmării, al înlătură
rii pericolului distrugerii vieții pe planeta noastră 
și asigurării păcii și securității popoarelor.

Ședința de încheiere.> >

Tovarășul Erich Honecker despre imperativul eliberării 
popoarelor de pericolul unui război nuclear

PARIS 11 (Agerpres). — Miercuri după-amiază au luat sfirșit în capitala Franței lucrările Conferinței internaționale privind interzicerea armelor chimice, deschisă la 7 ianuarie. Cele 149 de delegații participante — reprezentind statele care au aderat la Protocolul de la Geneva din 1925 privind interzicerea folosirii armelor chimice în timp de război, precum și alte state interesate — au adoptat, în ședința de închidere, textul unei declarații finale in șase puncte.In declarație se relevă — între altele — că statele participante la Conferința de la Paris sînt hotărîte să acționeze in direcția instaurării păcii și securității internaționale in întreaga lume în conformitate cu Carta Națiunilor Unite și să înfăptuiască măsuri efective de dezarmare, în acest context, statele participante sînt ferm hotărîte să preîntîmpine orice recurgere la armele chimice prin completa lor distrugere. Ele își afirmă solemn angajamentul de a nu folosi armele chimice și condamnă utilizarea lor.Totodată. în declarația finală se ■rată că statele participante, reafir- mînd solemn interzicerea folosirii armelor chimice, așa cum a fost ea stabilită prin Protocolul de la Geneva din 1925, cheamă toate țările care nu au făcuț încă acest lucru să adere la protocolul respectiv.
Pentru eliminarea prezenței militare 

străine în zona MediteraneiNICO6IA 11 (Agerpres). — Țările din zona Mediteranei trebuie să acționeze împreună pentru eliminarea prezenței militare străine în regiune și pentru înfăptuirea unei păci bazate pe respectarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a statelor —- a declarat Vassos Lys-
Lichidarea practicilor de spoliere a tarilor în curs de dezvoltare 

-condiție fundamentală a relansării economiei mondialeStrălucita analiză științifică a tendințelor șl proceselor din lumea contemporană, cuprinsă in magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în cadrul marelui forum democratic de la sfîrșitul lunii noiembrie, pune în evidență cu deosebită pregnanță necesitatea lichidării practicilor spoliatorii, de tip neocolonialist, prin intermediul cărora monopolurile supranaționale și capitalul financiar internațional, jefuind resursele țărilor rămase în urmă, anulează, practic, eforturile acestora pentru relansarea dezvoltării, ceea ce face să se adînceașcă tot măi mult decalajele dintre statele bogate și cele sărace, agravînd distorsiunile din economia mondială, multiplicînd și extinzînd fenomenele de criză, în cele mai diferite zone ale planetei.Imperativul lichidării unor astfel de practici, a politicii inechitabile, de exploatare și asuprire a țărilor in curs de dezvoltare, a fost din nou subliniat cu putere în Mesajul de Anul Nou, in cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul primirii șefilor misiunilor diplomatice. Evoluțiile din anul care s-a încheiat arată astfel că situația țărilor lumii a treia s-a înrăutățit și mai mult, inechitățile s-au accentuat, decalajele au crescut, bogății au devenit și mai bogați, iar săracii au devenit și ma i sa raci.
Decalaje în creștere. Trălm lntr-o epocă de uriașe cuceriri ale științei și tehnicii în toate domeniile de activitate, cuceriri ce au pus la în- demîna omului mijloace de producție și cunoștințe fără precedent în istoria omenirii și cu ajutorul cărora se produce mai mult, mai diversificat și mai bine ca oricînd. Niciodată in istoria umanității nu s-a produs atît de mult, nu a e- xistat atîta bogăție. Dar, tot atît de adevărat este că niciodată de-a lungul întregii istorii a societății o- menești nu a fost atîta sărăcie, nu au fost atitea inechități, nu au e- xistat atitea sute de milioane de persoane care trăiesc la limita suferinței umane.Semnificative în acest sens sînt datele furnizate de diferite instituții internaționale. Astfel, potrivit unor calcule, în dolari, la valoarea din 1975, produsul mondial din 1900 a fost evaluat la 580 miliarde de dolari (pentru o populație globală de 1.6 miliarde de oameni, deci aproximativ 360 de dolari pentru fiecare locuitor) ; în 1975, produsul mondial se ridica la aproape 6 000 miliarde de dolari (pentru aproape 4 miliarde de oameni, ceea ce reprezintă in jur de 1 500 de dolari pe locuitor) ; in 1985, produsul mondial a atins aproape 15 000 miliarde dolari (pentru aproximativ 5 miliarde de oameni, respectiv. 3 000 de dolari pe locuitor). Cit revine, in

In declarație se subliniază, in continuare, necesitatea încheierii, la o dată cît mai apropiată, a unei Convenții globale, atotcuprinzătoare și verificabilă efectiv — pe durată nelimitată — privind interzicerea conceperii, producerii, stocării și utilizării tuturor tipurilor de arme chimice, precum și distrugerea lor. în acest scop, se cere Conferinței pentru dezarmare de la Geneva să-și sporească eforturile pentru rezolvarea rapidă a problemelor încă în suspensie și pentru încheierea Convenției în cel mai scurt timp. Statele participante cheamă toate statele lumii să adere la Convenție imediat după încheierea acesteia. Pină la încheierea unei asemenea convenții, se arată în declarația finală. statele participante la Conferința de la Paris consideră necesar ca fiecare să dea dovadă de reținere și să acționeze cu simț de răspundere.Declarația finală menționează sprijinul deplin acordat Organizației Națiunilor Unite in înfăptuirea obiectivelor sale, în conformitate cu Carta O.N.U., și afirmă că Organizația Națiunilor Unite reprezintă acel cadru și acel instrument care permit comunității internaționale să-și manifeste vigilența în ce privește interzicerea și utilizarea armei chimice.Statele participante subliniază necesitatea continuării Cu hotărîte a 

sarides, președintele Camerei Reprezentanților a parlamentului cipriot, după întoarcerea dintr-o vizită efectuată în Jamahiria Libiană. El a condamnat, totodată, doborirea de către avioane americane a două avioane libiene, transmite agenția C.N.A.

realitate, fiecărui locuitor al globului ? Depinde in care loc al planetei trăiește, pentru că iată ce a- rată alte calcule, de data aceasta furnizate de Banca Mondială. Produsul pe locuitor al celor mai slab dezvoltate zece țări de pe glob reprezenta in 1985 o sutime din cel al statelor puternic industrializate. Iar in spatele mediei de 100 la 1 se ascunde faptul că, in viața de toate zilele, o familie foarte bogată din S.U.A., Japonia, R.F. Germania sau Anglia dispunea, la data respectivă, de venituri corespunzind resurselor a zeci de mii de familii din Mali, Bhutan, Malawi sau Birmania, iar, in unele cazuri, de mai mult de o sută de mii de familii. Fără a mai lua în calcul că aceste decalaje continuă să se accentueze. Dacă în statele capitaliste puternic industrializate venitul pe locuitor a sporit între 1981—1987 cu 11 la sută, în țările în curs de dezvoltare el s-a redus cu 7 la sută, ceea ce a dus la o și mai mare polarizare a bogățiilor în lume : unii au devenit și mai bogați, alții au devenit și mai săraci.
Cauze vechi și noi. Cara sînt cauzele, „metodele", mecanismele care au dus și duc nu numai la gravele asimetrii în dezvoltare, ci și la o atit de inechitabilă „repartizare" a bogăției lumii (pentru că, in fond, fiecare țară, regiune sau continent participă cu po

eforturilor în vederea asigurării dezarmării generale și totale, sub un control internațional eficient, astfel încît să se asigure dreptul tuturor statelor la pace și securitate.în ședința de închidere a conferinței, in cadrul dezbaterilor pentru adoptarea declarației finale, a luat cuvîntul ministrul român al afacerilor externe, Ioan Totu, care a prezentat Declarația Guvernului Republicii Socialiste România în legătură cu adoptarea documentului final al Conferinței de la Paris.Tot in ședința de încheiere a conferinței, delegația siriană a făcut o declarație asemănătoare, în care se arată, între altele, că în documentul final al conferinței lipsește legătura necesară dintre măsurile de lichidare a armelor chimice și cele privind eliminarea armelor nucleare, a oricăror mijloace de distrugere în masă.Este de menționat că, în timpul desfășurării lucrărilor conferinței, o serie de delegații au subliniat necesitatea ca problema interzicerii armelor chimice să fie abordată într-o viziune globală, ac- ționîndu-se pentru lichidarea acestor arme și, în același timp, pentru eliminarea treptată a armelor nucleare, convenționale, pentru asigurarea securității egale a tuturor țărilor și popoarelor.
Amînarea Conferinței 
statelor din America 

CentralăSAN JOSE 11 (Agerpres). — Ministrul relațiilor externe al Costa Ricăi, Rodrigo Madrigal, a anunțat că proiectata conferință regională la nivel înalt, consacrată continuării procesului de pace în America Centrală va avea loc în zilele de 19 și 20 februarie, la San Salvador, în locul datei de 15—16 ianuarie.

tențialul său uman șl material la realizarea acestei bogății). Unele cauze sint vechi, cu rădăcini adine înfipte in trecutul dominației colonialiste. Altele sînt noi. Dar. mai vechi sau mai noi, indiferent de forma pe care o îmbracă, toate au dus și duc la același rezultat : a- capararea bogățiilor, prezervarea privilegiilor de către o minoritate restrînsă de state, reprezentind ceea ce astăzi este denumit Nordul bogat, in dauna marii majorități a țărilor lumii, a intereselor popoarelor ce trăiesc in Sudul sărac.Pe cele vechi și chiar pe unele de dată mai apropiată le-a cunoscut și poporul român, care, așa cum sublinia președintele țării, timp de patru secole a plătit ca tribut imperiilor străine aproape 4 miliarde lei aur. Iar în perioada capitalistă — într-un răstimp de numai 80 de ani — societățile străine și monopolurile imperialiste au jefuit țara de bogății in valoare de peste 100 de miliarde de dolari.Experiența trecută a poporului ro- mân, ca și a altor popoare, realitățile lumii de astăzi demonstrează că monopolurile imperialiste, mecanismele capitaliste în general, nu numai că nu au ajutat și nu ajută la dezvoltarea forțelor de producție, la dezvoltarea econOmico-socială, chiar capitalistă, in țările rămase in urmă; dimpotrivă, ele împiedică progresul, agravînd distorsiunile provocate de persistența structurilor economice a- nacronice moștenite din perioada colonială — monoproducție, dezvoltarea exclusivă a unor sectoare. Mal mult decît atît, noile practici, de tip neocolonialist, duc, acum, la dezvoltarea... subdezvoltării. Este tocmai ceea ce determină actuala situație a numeroase țări în curs de dezvoltare, a căror emancipare politică nu a fost consolidată de cea economică, fapt ce le știrbește suveranitatea.
Mecanisme de spoliere la 

scară planetară. Se poate spu* ne. fără rezerve — și datele furnizate de instituții internaționale de specialitate o confirmă — că actualul proces de sărăcire a țărilor în curs de dezvoltare se datorează mecanismelor, practicilor și politicilor spoliatorii folosite la scară planetară de

BERLIN 11 (Agerpres). — Cu prilejul unei întîlniri cu șefii de misiuni diplomatice acreditați la Berlin. Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, a relevat că în prezent nu există nimic mai important decît eliberarea popoarelor de pericolul unui război nuclear — informează agenția A.D.N. Totodată, el a spus că viața internațională continuă să fie afectată de aspecte negative, amintind în context risipirea unor sume uriașe pentru înarmare, punerea la punct a Unor noi sisteme de arme — nucleare, chimice ori
1989 — un an al campaniei de masă împotriva 

regimului rasist din R.S.A.
O hotărîre a conducerii Congresului Național AfricanDAR ES SALAAM 11 (Agerpres).— Comitetul Executiv al Congresului Național African a proclamat 1989 an al campaniei de masă împotriva regimului rasist de la Pretoria, a anunțat la Dar Es Salaam, Gertrude Shope, membră a comitetului. Ea a arătat că patrioții sud- africani sînt hotărîți să-și intensifice acțiunile împotriva politicii de apartheid, relevă agenția A.P.S.PRETORIA 11 (Agerpres). — în cursul unor ciocniri între populația africană și membri ai organizației tribale extremiste ,.Inkhata“ din apropiere de Pitermaritzburg, centrul administrativ al provinciei sud- africane Natal, șapte persoane și-au pierdut viața. După cum se știe, „Inkhata" aflată în slujba regimului de la Pretoria, comite numeroase asasinate împotriva activiștilor Frontului Unit Democratic, cea mai amplă mișcare antiapartheid din R.S.A.In cursul anului trecut, autoritățile rasiste de la Pretoria au interzis activitatea a cel puțin 32 de organizații obștești. Comisia pentru

ORIENTUL MIJLOCIU
• Apel la încetarea ostilităților între milițiile rivale din Liban • 

Contacte politico-diplomaticeBEIRUT 11 (Agerpres). — Președintele Adunării Naționale a Libanului, Hussein EI Husseini. a cerut milițiilor libaneze rivale între care se desfășoară lupte în sudul Libanului, la sud-est de Saida, să depună toate eforturile în vederea ajungerii la o încetare imediată a focului. El și-a exprimat îngrijorarea in legătură cu deteriorarea situației din Liban, menționînd continuarea ocupației israeliene în sudul țării.AMMAN 11 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei a primit la Amman, în cadrul unor întrevederi separate, pe senatorii americani Nancy Kassebaum și John McCain șt o delegație a Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A. Au fost examinate ultimele evoluții ale situației din Orientul Mijlociu.Senatorii americani au relevat necesitatea asumării de către S.U.A. a unui rol mai important în sprijinirea eforturilor de pace în zonă — relatează agenția Petra.ATENA 11 (Agerpres). — Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a efectuat o vizită oficială în Grecia, în cursul căreia a conferit cu primul-ministru, Andreas Papandreu, și ministrul a- 

capitalul financiar internațional, de marile monopoluri. Locul trupelor colonialiste. al intervențiilor brutale a fost luat de îndelungi negocieri purtate în spatele ușilor închise, în birourile marilor bănci sau monopoluri ; în locul amenințărilor cu caracter militar se practică ceea ce eufemistic sint denumite „recomandările de reajustare" a economiilor, impuse de creditori debitorilor, fie că este vorba de instituții financiare oficiale, fie private. Aceste practici sint diverse, începînd cu mai vechea manevrare a prețurilor pe piețele internaționale ale produselor de export ale țărilor in curs de dezvoltare de către marile monopoluri internaționale (numai într-un singur an, 1985, țările in curs de dezvoltare au pierdut, din a- ceastă cauză peste 65 de miliarde da dolari), trecînd prin „foarfecele prețurilor", datorită cărora numai intra 1981—1985 țările în curs de dezvoltare au pierdut aproape 100 de miliarde de dolari, și terminînd cu sofisticatele „inovații" sau „noi instrumente financiare", prin intermediul cărora capitalul financiar internațional a făcut din datoria externă a țărilor lumii a treia un obstacol de netrecut pe calea reluării creșterii lor economice. Un ultim studiu al Băncii Mondiale arată că, la sfîrșitul anului 1988, datoria externă a țărilor în curs de dezvoltare se ridica la 1 320 de miliarde de dolari, aceasta reprezentind peste 50 la sută din produsul lor brut.Cît cîștlgă capitalul financiar internațional, statele bogate, de pe urma unor asemenea practici ?Banca Mondială arată că, numai în perioada 1985—1987, transferurile nete de capital dinspre debitori (țările în curs de dezvoltare) spre creditori (statele bogate) s-au ridicat la 74 de miliarde de dolari. La aceasta s-au adăugat, în 1988, alte 15 miliarde de dolari. Mai direct spus, s-a creat o situație aberantă, în care săracii subvenționează economiile bogaților. Același studiu apreciază că în majoritatea țărilor greu îndatorate veniturile pe locuitor sînt mai scăzute decît în urmă cu zece ani, ceea ce în limbajul „tehnic" al economiștilor înseamnă că s-a înregistrat o creștere... negativă. Mai simplu și mai aproape de viață, a- 

convenționale —, sau modernizarea celor existente. Acestei evoluții — a evidențiat E. Honecker — trebuie să i se pună capăt, pentru a se putea realiza îmbunătățirea situației mondiale.Pacea și dezarmarea constituie premise indispensabile pentru rezolvarea numeroaselor probleme actuale, care reclamă eforturi unite din partea comunității internaționale : subdezvoltarea și foametea, poluarea și bolile. dar și utilizarea pașnică a Cosmosului și aplicarea celor mai moderne tehnologii pentru binele umanității, a spus Erich Honecker.

drepturile omului, creată recent la Johannesburg, arată într-un raport Că aceste măsuri ale guvernanților de la Pretoria atestă ampla ofensivă a regimului împotriva forțelor democratice, care se pronunță pentru eradicarea politicii de apartheid. Așa-zisa reformă constituțională a- nunțată de regim, arată raportul, este o măsură cosmetică destinată în fapt perpetuării legislațiilor apartheidului, survenind pe fondul unei campanii fără precedent de oprimare și înjosire a demnității populației africane majoritare.NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — Apropiatul acces la independență al Namibiei atrage și mai mult atenția asupra apartheidului ca principală problemă a Africii australe — a declarat președintele Congresului Național African (A.N.C.), Oliver Tambo. Referindu-se — într-un interviu acordat ziarului „New York Times" — la convorbirile dintre A.N.C. și reprezentanți ai comunității albe din R.S.A., Oliver Tambo a apreciat că acestea s-au desfășurat intr-o atmosferă cordială.

facerilor externe, Karolos Papou- lias. Au fost analizate aspecte ale problemei palestiniene, inclusiv rolul pe care il poate juca Piața comună în convocarea unei conferințe internaționale de pace în problema Orientului Mijlociu — relatează a- gențiile Efe și T.A.S.S.NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — Guvernul Libanului a remis secretarului general al O.N.U. o scrisoare în care protestează față de expulzarea a 28 de cetățeni libanezi din așa-numita ..zonă de securitate", instituită în mod arbitrar de Israel in sudul țării, și confiscarea bunurilor acestora, transmite agenția T.A.S.S.TEL AVIV 11 (Agerpres). — Președintele Parlamentului (vest-)euro- pean, lordul Henry Plumb, a cerut Israelului să se retragă din teritoriile arabe ocupate, apreciind acest pas drept o condiție esențială pentru o reglementare a conflictului din Orientul Mijlociu, Vorbind în Knesset, lordul Plumb, aflat în vizită în Israel, a spus că C.E.E. va acționa în favoarea convocării unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu sub auspiciile O.N.U. și cu participarea O.E.P. — relatează agenția A.D.N.
ceasta înseamnă că sărăcia. în a- ceste țări, a crescut, cu toate consecințele sociale care decurg dintr-o asemenea evoluție negativă.

Propuneri realiste, în con* 
sens cu cerințele progre
sului general. Pornind tocmai de la aceste realități, de la e- videnta deteriorare a situației economice a țărilor in curs de dezvoltare în ultimul deceniu și de la repercusiunile pe care această stare de lucruri le are asupra evoluției în-, tregii dinamici economice mondiale, România — așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — consideră că este necesar să se pună capăt actualei situații economice și financiare internaționale și, îndeosebi, politicii de sărăcire a țărilor in curs de dezvoltare, să se acționeze pentru o soluționare globală a problemei datoriei externe, pentru noi relații economice, pentru așezarea raporturilor dintre state pe principiile deplinei egalități și echități, astfel incit să se asigure progresul mai rapid al tuturor statelor și, in yrimul rînd, al celor rămase in urmă.n acest sens, în Mesajul de Anul Nou președintele României s-a pronunțat din nou pentru organizarea unei conferințe internaționale in cadrul Organizației Națiunilor Unite. la care să participe, cu drepturi egale, atit țările în curs de dezvoltare, cît și statele dezvoltate, în vederea realizării unor acorduri corespunzătoare, care să asigure lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice mondiale. România consideră că un loc important în cadrul unor asemenea înțelegeri trebuie să-l ocupe măsurile vizînd soluționarea globală, po- litico-economică, a problemei datoriilor externe, stăvilirea presiunilor protecționiste și asigurarea accesului tuturor statelor la cuceririle științei și tehnicii moderne, sprijinirea țărilor rămase in urmă în formarea de cadre naționale și combaterea racolării de specialiști din aceste țări, extinderea și diversificarea continuă a colaborării economice și tehnico- științifice între statele în curs de dezvoltare.Este convingerea țării noastre, reafirmată la început de nou an de tovarășul Nicolae Ceaușescu, că transpunerea în viață a unor asemenea măsuri va aduce o însemnată contribuție la lichidarea subdezvoltării, a decalajelor dintre state și e- dificarea unei noi ordini economice mondiale, chemată să asigure progresul tuturor statelor.

Valentin PĂUNESCU

ÎN ȚĂRI ÎN CURS DE DEZVOLTARE 

Preocupări privind apărarea suveranității 
și promovarea progresului economic

Apel la unitatea 
forțelor patriotice 

din PanamaCIUDAD DE PANAMA 11 (Agerpres). — Președintele executiv al Republicii Panama, Manuel Solis Palma, a subliniat că situația de criză ce afectează țara din luna iunie 1987 nu a fost generată de poporul panamez, ci de cei care credeau că pot înlătura guvernul pentru a pune capăt cuceririlor populare și a lăsa națiunea la discreția intereselor S.U.A. El a arătat că guvernul său are o obligație permanentă de a lupta împreună cu cei săraci în direcția decolonizării țării, pentru care este necesară unitatea tuturor acelora ce apără procesul de eliberare națională — transmite agenția cubaneză Prensa Latina.
Țările din bazinul Nilului 
examinează extinderea 
cooperării economiceADDIS ABEBA 11 (Agerpres). — La Addis Abeba se desfășoară lucrările reuniunii ministeriale la care sînt reprezentate țările dîn bazinul Nilului — Etiopia, Sudan, Egipt,

MAREA BRITANIE

Dezbateri sub semnul incertitudinilor
in sferaLONDRA 11 (Agerpres). — La Londra au fost reluate lucrările sesiunii Camerei Comunelor a parlamentului britanic. După cum notează ziarul „Financial Times", citat de agenția T.A.S.S.. locul principal pe ordinea de zi îl ocupă problemele economice. Cu toate că proiectul bugetului de stat urmează să fie prezentat abia la 14 martie, în țară se discută mult despre perspectivele creșterii inflației ca urmare a de-

Prăbușiri bancare în S.U.A.WASHINGTON 11 (Agerpres). — In ultimele zile ale lunii decembrie anul trecut, 75 de bănci de depuneri și economii din Statele Unite au trebuit să fie vîndute pentru a nu da
Ravagiile

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Aproximativ 390 000 de americani 
și-au pierdut viața in anul 1988 ca 
urmare a complicațiilor provocate 
de fumat. Această statistică publi
cată de ziarul „Christian Science 
Monitor" evidențiază o creștere de 
30 la sută a victimelor fumatului 
față de anii anteriori. Se subliniază 
că nouă din zece cazuri de cancer la plămîni, mai ales la femei, se dato-

CONVORBIRI LA BEIJING.• Președintele R.P. Chineze. Yang Shangkun, a primit delegația Con- I greșului național brazilian, condu- I să de Humberto Lucena, președintele Congresului și al Senatului I federal. Convorbirea ce a avut loc cu acest prilej s-a referit la relațiile dintre cele două țări, la posi- I bilitățile ce există pentru extinderea colaborării politice, econo-• mice, tehnico-științifice și în alte domenii.DISTINCȚIE. La Stockholm a avut loc o ceremonie în cadrul că- I reia secretarului general al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, l-a fost I remis „Premiul Olof Palme" pe anul 1988 pentru activitățile sale I și ale Națiunilor Unite destinate I realizării destinderii pe plan in-> ternațional și creșterii rolului or- Iganizației în soluționarea unor conflicte regionale.. ALEGERE. In cadrul unei reuniuni a reprezentanților țărilor I membre desfășurate la sediul O.N.U. din New York, reprezen- I tantul Malayeziei la Națiunile Unite. Razali Ismail, a fost ales președinte al „Grupului celor 77".I UN NOU PREȘEDINTE AL I CONSILIULUI O.S.A. Ambasadorul Jonathan Peters, din SaintI Vincent și Grenadine, a preluat I funcția de președinte al Consiliului permanent al Organizației Sta- I telor Americane (O.S.A.).LANSARE. în U.R.S.S., cu aju- I torul unei singure rachete de tip„Proton", au fost lansați trei sateliți artificiali ai Pămîntului. Doi sateliți de tip „Cosmos" sînt desti- Inați punerii la punct a unor sisteme de navigație, avînd ca scop localizarea unor avioane de trans- Iport și nave ale flotei de pescuit.Al treilea satelit permite obținerea de informații care ridică precizia prognozării deplasării aparatelor I cosmice și efectuarea de studiigeodezice și geofizice.. EXERCIȚII MILITARE. începînd cu 1 ianuarie. Belgia a pre- • luat 1 000 de ore de exerciții din cadrul programului de zboruri la I joasă altitudine al N.A.T.O. care I se desfășurau pină acum pe teritoriul R.F.G., a anunțat Ministe- Ițul vest-german al Apărării. Măsura face parte dintr-un program de reducere drastică a acestui tip Ide exerciții pe teritoriul R.F.G., forțele aeriene vest-germane șl ale N.A.T.O. avînd un program anual de zboruri razante de 67 000I de ore. relevă agenția D.P.A.MĂSURĂ. Cele 13 țări membre
Iale O.P.E.C. și-au redus producția globală de petrol cu peste 4 milioane barili pe zi. Măsura este con-
I formă cu acordul realizat In luna noiembrie, care stabilește volumul total al producției, cu începere de 1 Ia 1 ianuarie, la 18,5 milioane de I barili pe zi.

Kenya, Tanzania, Zair, Uganda, Burundi — precum și mai multe organizații internaționale.In cadrul reuniunii, organizată sub auspiciile Comisiei Economice a O.N.U. pentru Africa, sînt dezbătute probleme privind extinderea cooperării economice între aceste țări, direct interesate în valorificarea potențialului acestui curs de apă al Africii, menționează, agenția China Nouă. Sînt examinate, astfel, proiecte privind realizarea unor sisteme comune de irigații, hidroenergetice și pentru valorificarea resurselor 'piscicole.
Stăvilirea inflației, 

prioritate a guvernului peruanQUITO 11 (Agerpres). — în fața dificultăților mari din economia națională generate de menținerea la cote înalte a inflației, președintele Ecuadorului, Rodrigo -Borja, a decis constituirea unei comisii guverna?- mentale antiinflaționiste conduse de vicepreședintele țării, Luis Parodi — transmite agenția Prensa Latina.Rata inflației în Ecuador a ajuns la finele anului trecut la peste 85 la sută, atrăgînd după sine o creștere apreciabilă a costului vieții, notează Prensa Latina.

economieinaționalizării unor întreprinderi de stat. Intre altele, se preconizează trecerea în sectorul particular a întreprinderilor de aprovizionare cu apă și energie electrică, măsură ce ar duce la creșterea tarifelor. Discuții aprinse se duc și în legătură cu posibila trecere sub controlul capitalului internațional a uneia din marile companii ale țării, „General Electric", 
faliment. Prăbușirea acestui sistem de bănci populare este un simptom al îndatorării masive a populației americane și al insolvabilității ei crescînde.
fumatuluirează fumatului. Medicii trag un 
semnal de alarmă asupra fenome
nului deosebit de îngrijorător pri
vind virsta din ce in ce mai timpu
rie a fumătorilor.

In prezent, autoritățile municipale 
dintr-o serie de orașe ale S.U.A. — 
New York, Los Angeles, Chicago — 
au adoptat măsuri drastice împotri
va fumatului, cu precădere în insti
tuțiile publice.

I

CONTACTE DIPLOMATICE. Co- I municatul privind vizita oficială I efectuată în Vietnam de ministrul afacerilor externe al Thailandei, I Siddhi Savetsila, dat publicității la | Hanoi, relevă că părțile s-au pronunțat pentru întărirea prieteniei, » colaborării și bunei vecinătăți, I pentru dezvoltarea cooperării pe I plan economic șl în alte domenii.PROIECTUL DE BUGET AL j S.U.A. pe anul fiscal viitor prezentat de Administrație Congresu- j Iui solicită o creștere de 16,4 mi- I liarde a alocațiilor militare, care ar urma să totalizeze circa 305 miliarde dolari — un nou record a- I nual. Proiectul cuprinde, printre I alte aspecte, o substanțială majorare a alocațiilor destinate progra- I mului „Războiul stelelor" (S.D.I.) I și fabricării celui mai costisitor 1 bombardier din lume. .DESCOPERIRE. O bacterie care I are însușirea de a putea elimina o mare parte din conținutul in I sulf al cărbunilor a fost descopfe- I rită de oamenii de știință de la Institutul de tehnologie pentru ex- ■ ploatarea gazelor' naturale din I Chicago, informează agenția A.D.N. •INVESTIGAȚIILE privind cau- I zele prăbușirii in Anglia a unul | avion „Boeing-737“ al companiei britanice „Midland Airways", sol- ■ dată cu moartea a 44 de persoane, I au dus la concluzia că unul dintre 1 motoare s-a defectat în timpul zbo- , rului, iar celălalt a luat.foc. Pre- I cizarea în acest sens a fost făcută | în parlament de ministrul britanic al transporturilor. Paul Channon. | Pe de altă parte, Edward Trimble. I expert în același minister, nu ex- 1 elude posibilitatea ca o eroare , umană a pilotului să fi contribuit | la producerea accidentului.GUVERNUL JAPONIEI a adop- | tat hotărirea de a prelungi limi- I țările de exporturi de automobile 1 în S.U.A. la nivelul anului finan- . ciar precedent. In conformitate cu I această decizie. întreprinderilor I constructoare de automobile din Japonia li se permite să exporte 1 în S.U.A. în anul financiar 1989 | circa 2,3 milioane de automobile de diferite tipuri. In același timp, I împotriva acestei măsuri se pro- I nunță cu tot mai multă hotărîre • firmele constructoare.RAID TERORIST. Elemente | Înarmate din ășa-zlsa „Mișcare de rezistentă mozambicană" au atacat t localitatea Chipazi din Zimbabwe, I situată la opt km de granița cu 1 Mozambicul. Potrivit postului de . radio Zimbabwe. în cursul raidu- I lui terorist au fost uciși șapte lo- I cuitori. printre care trei copil.FRAUDE. Controalele efectuate I de autoritățile italiene în cursul ’ anului 1988 au dus la depistarea . unor mari fraude fiscale, care se I ridică la suma totală de 13 mili- I arde dolari, informează un raport oficial dat publicității la Roma. I
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