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DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

CALITATEA MODERNIZĂRII
In centrul întregii activități trebuie să stea înfăp 

tuirea programelor de dezvoltare intensivă, de organi 
zare și modernizare a industriei și a celorlalte ramuri, pt 
baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.

Expresie etaeniă a iustetei si realismului politicii 
partidului si statului nostru de cuustructie socialistă, 

de dezvoltare economico-socială a patriei
Anul 1988 a fost un an rodnic, bogat in realizări, o nouă treaptă in dezvoltarea intensivă, multilaterală a economiei românești. Aceasta este, sintetic exprimată, concluzia ce se desprinde din Comunicatul cu privire la îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1988, publicat în presa de ieri. Așa cum s-a apreciat în cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 3 februarie, realizările din 1988 evidențiază cu putere justețea și realismul politicii partidului și statului nostru de construcție socialistă, de dezvoltare economico-socială a României, de repartizare armonioasă și echilibrată a forțelor de producție pe intreg teritoriul patriei, de asigurare a unor condiții tot mai bune de muncă și viață pentru toți cetățenii țării.Prin înfăptuirea politicii partidului nată de orientările tovarășului Nicolae _____._____anul 1988 venitul național a sporit cu 3,2 Ia sută, producția-marfă industrială cu 3,6 la sută, iar pro- ducția agricolă cu 2,9 Ia sută. In concordanță cu hotăririle Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, anul trecut a început majorarea retribuțiilor șl pensiilor — acțiune ce demonstrează trăinicia și vitalitatea economiei naționale. Comparativ cu anul 1987, retribuția medie nominală a personalului muncitor a crescut cu 3,3 Ia sută, iar veniturile țărănimii au în condițiile prețurilor și al prețurilor Iul planificat.Caracteristicile fundamentale ale ’ evoluției economiei românești in cel de-al treilea an al cincinalului pot fi considerate, pe plan intern, continuarea dezvoltării intensive și echilibrate a tuturor ramurilor și județelor țării, iar pe plan extern — participarea tot mai activă la diviziunea internațională a muncii. Caracterul preponderent intensiv al dezvoltării este reliefat îndeosebi de sporul mai rapid al producției nete decit al producției- marfă în industrie și. respectiv, al producției globale în agricultură, de ponderea ridicată a creșterii productivității muncii în obținerea sporului de producție în toate ramurile economiei.Un rol important în acest proces a revenit activității de cercetare științifică și introducere a progresului tehnic — activitate tot mal strins legată de nevoile concrete ale economiei. Asimilarea în fabricație a 2 885 tipuri noi și modernizate de mașini, utilaje, aparate și instalații, a peste 1 100 materiale și bunuri de consum și a aproape două mii tehnologii și sisteme de mecanizare și automatizare sint cîteva date sintetice care atestă rolul crescînd al științei ca factor nemijlocit de producție. Deosebit de semnificativ apare efectul economic al introducerii progresului tehnic și al celorlalte măsuri de sporire a eficienței : în anul 1988, cheltuielile Ia 1 000 lei producție- marfă în industria republicană au scăzut cu 6.6 lei. obținindu-se astfel un volum total de economii de 7,2 miliarde lei.Preocuparea consecventă a partidului și statului nostru pentru amplasarea rațională a forțelor de

neabătută a nostru, jalo- și indicațiile Ceaușescu. în

sporit cu 2,2 Ia sută, asigurării stabilității realizării unui indice și tarifelor sub nive-

NICOLAE CEAUȘESCU

-

BUCUREȘTI:
Produse de înaltă 

complexitate 
tehnicăOamenii muncii de la întreprinderea de pompe „Aversa" din Capitală situează in centrul atenției în aceste zile realizarea ritmică și la un înalt nivel calitativ a planului la producția fizică, a tuturor sortimentelor de pompe și agregate necesare economiei și, in mod deosebit, a celor destinate programelor prioritare. Hotăriți să continue seria bunelor rezultate obținute în anul trecut, muncitorii și specialiștii de aici au realizat in luna ianuarie un număr important de pompe de înaltă complexitate tehnică. Urmare a îmbunătățirii aprovizionării cu motoare electrice si a măsurilor tehnice și organizatorice inițiate în atelierele prelucrătoare și la montaj, a aplicării măsurilor cuprinse in programul de modernizare, in perioada care a trecut din acest an au fost expediate beneficiarilor cantități sporite de agregate de pompare. Demn de relevat că agregate’e de Dompare mari pentru întreprinderea metalurgică de metale neferoase Zlatna. pompele pentru sistemele de irigații, pompa pentru petrolierul de 150 000 tdw și electropompele executate In luna ianuarie au parametri tehnicO-funcționali suneriori. probele și testările pe standuri relevînd că acestea sint competitive cu produsele similare executate pe plan mondial.(Gheorghe Ioniță).

producție pe teritoriul tării, pentru înflorirea armonioasă a tuturor județelor șl localităților este pregnant pusă in lurmnă de dezvoltarea mai rapicii t zonelor mai puțin industrializate, ritmurile ceh
centuatf a exporturilor, care au crescut cu peste zece procente, muli mal rapic decit producția industrială ș: venitul național Pro- movares susținută i exporturilor și gospodărirea judicioasă a fonduri-

REPERE ALE DEZVOLTĂRII ÎN ANUL 1988

Creșterea venitului național
— ir procente -

\>
Dinamica retribuției medii nominale 

a personalului muncitor, la sfîrșitul anului 
- în procente —

mai Înalte de creștere fiind înregistrate de județele Gorj, Giurgiu și Călărași. De asemenea, in județele Vilcea. Tulcea și Botoșani ritmul de creștere a devansat de peste două ori media pe ansamblul economiei.O remarcabilă realizare este reprezentată de sporirea cu 6 la sută a volumului comerțului exterior, pe seama unei dinamici mai ac-

lor pentru Importuri au permis realizarea unei balanțe comerciale active, cu un excedent de peste 63 miliarde lei, mai mare cu a- proape 19 miliarde lei decit cel obținut în anul anterior. Faptul că pe relația devize convertibile excedentul s-a cifrat la circa patru miliarde dolari — cu 1,2 miliarde dolari mai mare decit în 1987 — a permis plata unei părți însem

nate din datoria externă. Este a- ceasta o dovadă a potențialului tot mai ridicat al economiei naționale, c garanție a înfăptuirii în cel mai scurt timp a obiectivului — stabilit de conducerea partidului și statului nostru — de lichidare a datoriei externe, ceea ce va deschide no: orizonturi dezvoltării e- conomice intensive și eficiente, ridicării nivelului de trai material șl spiritual ai poporului.Rezultatele obținute în anul 1988 sint, de bună seamă, remarcabile in toate domeniile vieții economico-soci ale. Dar acestea nu pot să estompeze neajunsurile care s-au manifestat și care au făcut ca o serie de unități, centrale industriale și ministere să încheie anul cu realizări ce se situează sub nivelul planului și al posibilităților reale. Astfel, așa cum relevă comunicatul, programele de perfecționare a organizării și modernizare a producției nu au fost îndeplinite integral, iar în unele sectoare s-au depășit consumurile specifice și nu s-au realizat indicii planificați de utilizare a mașinilor, ceea ce s-a repercutat negativ asupra eficienței activității economice.Este de relevat, totodată, că reducerea costurilor de producție, deși substanțial mai amplă decit in anul anterior, s-a situat totuși la un nivel ce nu poate fi considerat satisfăcător. Un calcul simplu arată că a economisi un leu la 1 000 lei producție-marfă corespunde, la nivelul industriei republicane, unui spor de producție, pe seama acelorași resurse materiale și umane, cifrat la peste 1,3 miliarde lei. Este o cifră ce dă măsura exactă a rolului deosebit pe care il are, pentru dezvoltarea rapidă și armonioasă' a -economiei, îndeplinirea obiectivelor stabilite în ce privește eficiența cu care sint consumate resursele. Dacă ținem seama de faptul că, in cel de-al patrulea an al cincinalului, planul național unic prevede o reducere a costurilor in industria republicană cu 35 lei la 1 000 lei pro- ducție-marfă, este limpede că e- forturile tuturor oamenilor muncii pentru ridicarea eficienței activității economice trebuie să fie mai ample și mai bine coordonate de comitetele de partid, de organele de conducere colectivă din unitățile economice. Deși direcțiile de acțiune in acest scop sint variate, rolul primordial revine, în majoritatea întreprinderilor, fundamentării judicioase a programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției și. bineînțeles, traducerii lor neabătute in viață.De altfel, în aceste zile se desfășoară, in întreaga țară, adunările generale ale oamenilor muncii. Acestea trebuie să analizeze cu spirit de răspundere rezultatele cu care fiecare colectiv a încheiat cel de-al treilea an al cincinalului, să scoată la iveală lipsurile și neajunsurile care s-au manifestat și cu deosebire pe cele care au diminuat eficienta activității desfășurate. Trăgînd învățămintele necesare din deficiențele care au e- xistat, aceste forumuri ale democrației noastre muncitorești-revo- luționare sint chemate ca, prin dezbateri deschise, la obiect, să a- sigure soluționarea tuturor proble-

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu prezentată la marele forum democratic din noiembrie 1988 acordă o deosebită importanță problemelor referitoare la înfăptuirea consecventă a programelor de dezvoltare intensivă, de organizare și modernizare a industriei și celorlalte ramuri ale economiei naționale, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. De cea mai mare însemnătate, in această privință, se dovedește a fi asigurarea unei înalte calități in desfășurarea procesului de modernizare a producției și perfecționare a organizării muncii.Comparativ cu epoca creșterilor economice constante și generalizate din deceniile anterioare, actualmente procesele economice evoluează intr-un climat total diferit, perturbat de schimbări pe cit de spectaculoase, pe atit de profunde. De le o zi la alta apar nu numai probleme multiple, dar și extrem de complexe, iar cea mal dificilă dintre ele constă in orientarea rapidă a proceselor economice și în reorientarea lor inspirată, cu costuri minime, In funcție de tendințele semnalate pe piața mondială.Intr-adevăr, trăsătura esențială, calitativ nouă a climatului economic actual este competitivitatea, concurența acerbă. Competitivitatea a devenit pretutindeni cuvintul magic, cuvînt de ordine și deviză obsesivă, deoarece principalul „barometru" al gradului de eficiență al unei economii îl constituie tocmai forța ei de penetrație pe piața internațională. Desigur, prezența activă, cu o pondere sporită în circuitul mondial de valori nu este un scop în sine, ci un mijloc. Mijlocul prin care sînt valorificate produsele realizate și, o dată cu ele, munca socială și resursele unei națiuni. Cu alte cuvinte, competitivitatea este, deopotrivă, o premisă și o cerință fundamentală a dezvoltării oricărei economii moderne. Supraviețuirea, Iar, pe un plan superior, succesul economic sint tot mai adine Inriurite de capacitatea factorilor politici și de decizie economică de a formula opțiuni inteligente, capabile să activizeze resursele competitive ale economiei.Pină nu de mult, competitivitatea Iși trăgea -seva mai ales din reducerea costurilor de producție, pe seama creșterii seriilor de fabricație. A fi competitiv astăzi presupune însă cu totul altceva. Presupune, înainte de orice, capacitatea de adaptare la nou, la un mediu economic mobil, cu evoluții sinuoase, vădit conjuncturale, reclamă deci un mod de a gindi șl de a acționa caracteri-

(Continuare in pag. a III-a)
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zate prin flexibilitate. Flexibilitate în selecția obiectivelor la nivel micro și macroeconomic, flexibilitate in proiectarea structurilor productive și a sistemelor organizatorice, flexibilitate in mecanismele de planificare. Incluzind în mod obligatoriu sistemele flexibile de producție, totuși flexibilitatea nu poate fi confundată numai cu acestea. Dovadă că poate fi, de altfel, individualizat un număr considerabil de zone in care conceptul de flexibilitate iși manifestă din plin funcțiile sale practice. Există o flexibilitate a produsului sinonimă cu adaptarea acestuia, parțială' sau totală, la cerințe pină mai ieri necunoscute ; mai există și o flexibilitate comercială, in cazul din ce in ce mai frecvent al solicitării de a realiza intr-un timp scurt produse Integral noi ; așa cum există și tehnologii flexibile in stare să modifice structural parametrii procesului de producție.Departe de a constitui o „modă", flexibilitatea este o cerință generală 
a economiei moderne, de fapt o consecință a stadiului său de dezvoltare. Reverberație, pe un plan mai larg, a creșterii flexibilității in comportamentul general al oamenilor, in modul de a privi și evalua lucrurile și fenomenele ce se desfășoară sub ochii lor in politică, în filozofie, in artă, în întreaga viață a societății.Aflată pe coordonatele unui vast proces de dezvoltare calitativă, inte- grindu-se tot mai amplu in diviziunea internațională a muncii, economia românească consideră sporirea competitivității ca o condiție sine qua non a progresului său. Pentru materializarea acestui obiectiv a fost elaborată o nouă viziune cu privire la dezvoltarea economiei naționale printr-un salt calitativ ce sintetizează, deopotrivă, acumulările considerabile de potențial și experiența productivă dobindită, precum și reacția de adaptare la noul climat economic mondial. Un întreg ansamblu, unitar închegat, de programe naționale — în curs de derulare — surprind procesualitatea vieții economice, iși propun să confere o nouă substanță Întregii activități productive și o capacitate crescîndă de a valorifica superior factorii de producție. Din această perspectivă, se poate estima că procesul de perfecționare a organizării și de modernizare a producției are drept finalitate majoră tocmai flexibilitatea, pirghia principală de creștere a potențialului competitiv al economiei noastre.Desigur, preocupări și eforturi similare pot fi intilnite pretutindeni în lume. Restructurarea economică, remodelarea sistemelor productive se află în centrul atenției generale. A devenit de domeniul evidenței in abordarea acestei nuanțate și complexe probleme că creșterea economică |n sine nu determină în mod automat atit de necesara perfecționare și așezare pe principii noi a activității economice. Tot așa cum lesne s-a putut observa că restructurarea are legi precise, care trebuie riguros respectate, căci o modernizare dezordonată sau anarhică poate să ducă la rezultate contrare, să ipotecheze chiar creșterea economică viitoare. Pretutindeni se impune tot mai pregnant noțiunea de calitate a modernizării, cu o uriașă semnificație practică.In Expunerea din noiembrie 1988 a tovarășului Nicolae Ceaușescu se subliniază : „Trebuie să se înțeleagă bine că nu putem înfăptui obiectivele actualului plan cincinal fără o puternică ridicare a calității și a

nivelului tehnic. Aceasta constitui una din cerințele fundamentale al intregii noastre activități !“ Desigw acest adevăr, deosebit de actua pentru întreaga activitate economi că, are profunde implicații in infăp tuirea obiectivelor modernizării pro ducției.Propunindu-și, prin Însăși natur sa, să determine un salt calitativ i: activitatea economică, procesul d modernizare a economiei noastr este el insuși confruntat cu exigent majoră de a înregistra un salt caii tativ în propria desfășurare. Moder nizarea nu se reduce numai la sim pla achiziționare de mașini și echi pamente cu performanțe ridicate, fo iosite insă Ia fel de necorespunzăto ca și utilajele pe care le-au inlocuil Nu înseamnă nici propensiunea spr aplicarea de măsuri minore, neesen țiale, necesare desigur, dar ținin> mal degrabă de un elementar spiri gospodăresc, in timp ce informați, tehnico-științifică este tratată ci „răceală", nu apucă să mai fie pre lucrată, difuzată și valorificată, ia studiile de parketing, ciclul de viat al produselor, prognozele pe termei mediu sau lung rămin tot in stadiu de noțiuni difuze și facultative.Progresul științific și tehnic con temporan, continuu, arborescent ș exploziv, nu invită, ci provoacă de-; dreptul la inițierea unei autentic revoluții a inteligenței. Un mod fun damental înnoit de a analiza proble mele științifice, tehnice și economi ce, de a le evalua importanța și a 1< anticipa consecințele iși revendic: autoritar supremația. Așa cum iș revendică primatul șl un alt mo< de a acționa, bazat pe o receptivitate maximă față de semna lele exacte furnizate de piața internă și mondială, față de noutatea de valoare. în sfirșit. baza pe decelarea atentă și folosirea L momentul potrivit a informațiilor o ne „bombardează" în permanență Aceasta este esența flexibilității înainte de orice, ea reprezintă o atitudine angajată. Nu folosește la nimic să fii martor din afară la transformările revoluționare Inițiate sul impulsurile științei și tehnicii. Esențial este să fii participant activ, situat inlăuntrul acestui proce: profund transformator. Viața, experiența istorică au ilustrat de atitei ori că imensele binefaceri ale descoperirilor științifice șl tehnice pot f iremediabil pierdute atita vreme ci nu sînt asigurate și fructificate con- dițiile pentru punerea lor în valoare Pentru că mecanismul de punere ir valoare a rezultatelor progresul» tehnic contemporan reprezintă, 1< urma urmelor, cheia de boltă a modernizării, a creșterii flexibilității li activitatea economică.Frecvent poate fi auzită părerei că implementarea progresului tehnii constituie o practică în acțiune. Deci Inerent, are și minusuri, este confruntată cu greutăți, care fără îndoială nu-1 pot anula valențele benefice, dar in schimb ii estompează eficiența. Amînînd pentru mal tirzii obținerea integrală a rezultatelor așteptate. <Nu este vorba de o falsă problemă dimpotrivă, ea este reală. Cu amendamentul că, deseori, este ridicată tocmai în unitățile unde acțiunea d« modernizare este atrofiată de lipsa de claritate a obiectivelor urmărite sau de insuficiența mijloacelor necesare. Despre ce modernizare poate fi vorba intr-o Întreprindere care rea-
Inq. Cristian ANTONESCU

(Continuare in pag. a V-a)

Izvorul tuturor valorilor

3 iulie 1981... O dată de referință, cu deosebite semnificații pentru vatra Mehedințiului. In această zi, aflat Intr-o vizită de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost oaspete drag al locuitorilor acestui meleag. Cu acel prilej, secretarul general al partidului a stabilit, împreună cu specialiștii, amplasamentul unui viitor și modern obiectiv : Centrala electrică de termoficare Drobeta-Turnu Severin. Adresindu-se constructorilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a cerut să facă totul pentru darea în funcțiune la termenele planificate a grupurilor centralei, să acționeze cu fermitate pentru deschiderea și punerea in exploatare a noului bazin carbonifer al Mehedințiului. „Toi in acest cincinal — sublinia secretarul general al partidului in cuvin- tarea rostită la marea adunare populară din municipiul Drobeta-Turnu Severin — în județul Mehedinți va trebui să se realizeze o producție de cărbune de a- proape 6 000 000 tone. încă din anul viitor trebuie să înceapă să producă prima capacitate de producție. în acest fel, județul Mehedinți se va înscrie printre județele miniere importante".Anii care au trecut de Ia acei eveniment au însemnat muncă și împliniri. Astăzi, termocentrala pro-

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ 4 ȚĂRII
• reportaje • însemnări •duce din plin cu 3 grupuri de cite 50 MW fiecare și cu 4 cazane de cite 420 tone abur pe oră fiecare. In a- celași timp, cresc zi de zi ritmurile de execuție la turbina numărul 4 și la grupurile 5 și 6, tot de cite 50 MW fiecare. Pentru a se realiza, cit mai curînd, capacitatea proiectată : 1,5 milioane kWh și circa 6 000 000 gigacalorii anual.

Ne aflăm — reamintim— în cel mai tînăr bazin carbonifer al țării. Activitatea de zi cu zi a acelora care aduc la lumină această bogăție minerală se desfășoară, acum, pe două planuri distincte și consecvent urmărite : extragerea —' în ritmuri tot mai inalte — din subteran și din carierele de suprafață— a unor cantități tot mai

plină exemplare. Toate a- cestea le-am deslușit stind de vorbă cu minerii, inso- țindu-i în subteran, urmă- rindu-le gipdul transformat, clipă de clipă, in faptă de i muncă dăruită.
La apel, un singur 

răspuns : Prezent la 
datorie ! MinaColectivul de aici a înche

Cuvînt muncitoresc, 
onorat muncitorește

Printre minerii noului bazin carbonifer al Mehedințiului

Spre această centrală se îndreaptă și cărbunele noilor mine ale Mehedințiului. în acest an, noul bazin carbonifer va trebui să livreze, pentru termocentralele țării, 3 500 000 tone cărbune. Exact pe măsura bazei materiale asigurate pină în prezent pentru exploatarea bogatelor zăcăminte; s-au finalizat, în a- ceastă privință, vaste lucrări de investiții, au intrat in funcțiune utilaje șl instalații moderne, de înaltă complexitate tehnică, de mare randament.

mari de cărbune ; executarea, fără răgaz, a lucrărilor de pregătire și deschidere a noilor fronturi de lucru. Pentru că, peste puțin timp — minerii au hotărît — la nivelul unui an, bazinul Mehedințiului va livra o producție de cărbune de două ori mai mare decit cifra la care ne-am referit la început. Este o hotărire de mare importanță, vorbind despre spirit de răspundere muncitorească in acțiune, despre muncă temeinic organizată, despre ordine și disci

iat anul 1988 cu un bilanț în care a înscris un spor de producție, peste prevederile de plan, de 77 500 tone cărbune. Un spor obținut cu mult efort fizic, dar, mai ales, cu efort de gindire, de mai bună organizare a muncii. Așa se dobindește și se menține titlul de fruntaș. Care titlu, aici, in Mehedinți, în întrecerea minerilor, cei de la Zegujani au, de cîțiva ani, ambiția să nu-1 cedeze așa ușor.Intrăm, însoțiți de șeful minei, inginerul Mihai

Popa, in sala de apel, la prima oră a dimineții. Ne amestecăm printre oamenii celor două brigăzi conduse de Alexandru Enculescu și de Constantin Tutunaru. Se face apelul. Nici un absent, la nici unul din schimburile celor două brigăzi. Lucru semnificativ. Intrăm în rîndurile brigăzii lui Enculescu, la abatajul 3/2. Atmosferă de lucru obișnuită. Toți oamenii sint la posturile lor, „au intrat in ritm", cum ne spune maistrul de schimb Romulus Rădu- canu. întregul schimb este ca un organism bine pus la punct, lucrind intr-un ritm alert, bine organizat, fără întreruperi. Aceeași atmosferă de lucru intensă o intilnim și in abatajul vecin, 2/2. Și aici complexul mecanizat înaintează treptat, sigur, în stratul de cărbune. Minerul care supraveghează activitatea complexului, Dumitru Bo- țoagă, ne avertizează: „Astăzi va fi o zi-record !“. Sîntem întrebați cum merge munca la cei din a- batajul 3/2. îi informăm că vecinii lor au deja cîteva tone bune peste normă. „Păi, nici noi nu vom fi mai prejos — conchide maistrul de schimb Gheorghe Toma. .Vom vedea la terminarea schimbului care
Virqillu TATARU

(Continuare în pag. a V-a)

Așteptate, citite cu mare interes și, firește, cu emoție, inclusiv estetică, de către contemporani — prieteni sau adversari — între care C.A. Rosetti, el insuși un gazetar de recunoscută vocație și cu o prodigioasă activitate, articolele lui Eminescu vor fi produs, cu siguranță, in rîndul politicienilor șl al redactorilor diverselor foi ecouri, sentimente și stări dintre cele mai diverse și mai contradictorii.Eminescu era o prezență publicistică (și fatalmente politică) insolită. Nimic din „abilitatea", onctuozitatea, demagogia, oportunismul gazetarului politic tipic pentru vremea sa. Pî cei de la ziarul „Românul" îi cheamă la un „duel" drept și bărbătesc : „Dacă sint bărbați, atunci vorbeas- că-ne fățiș, privească-ne în ochi, arată-se vrednici de a sta de vorbă cu noi, iară nu să caute a se furișa pe poteci ascunse, pe care niciodată nu-i vom putea urma". Sinceritatea, corectitudinea morală, neclintirea și credințele sale erau slujite de o inteligență care, cum zicea G. Călinescu, merg sa drept la țintă și de o pană a cărei forță de expresie și de penetrație se ridica mult deasupra celei a contemporanilor. Impresionează și astăzi cunoașterea amplă și profundă atit a trecutului, cit și a istoriei in act, rod al unei documentări riguroase, exemplară atunci, acum și orieînd. De altfel, oricine parcurge volum sie de publicistică din monumentala ediție Per- pessicius iși poate lesne da seama de enorma muncă de informare desfășurată de Eminescu : lucrările și tratatele românești și străine studiate, numărul mare de gazete importante, ce apăreau în țară și în capitalei s europene, pe care le urmărea sistematic, comentîndu-le, polemizîpd cu ' ele ori traducînd din paginile lor texte care, în opinia poetului, trebuiau să fie cunoscute și de cititorul român. Probitatea este pentru

redactorul-șef al ziarului „Timpul" condiție sine qua non pentru a convinge. Al. Oprea afirma, pe bună dreptate, că Eminescu era preocupat, înainte de toate, de a convinge. Orizontul de cuprindere a evenimentelor, a problematicii unor domenii diferite, capacitatea de sinteză și de analiză asigură substanța densă a articolelor lui Eminescu. Un exemplu t „Studiile asupra situației", publicata în cinci numere ale ziarului „Timpul" din luna februarie a anului’1880, care cuprind multe dintre ideile- forță ale întregii publicistici eminesciene.Munca, izvor al tuturor valorilor t „...nu există nici libertate, nici cul
tură, fără muncă". O va repeta cu consecvență, aproape în toate „discursurile" sale ziaristice, de o virtuozitate stilistică unică, la fel de sentențios, ca de pildă : „Munca est» 
legea lumii moderne, care nu are loc 
pentru leneși" și va pleda, totodată, pentru ceea ce poetul numea : „știința vastă a organizării muncii". Va reveni In numeroase rinduri asupra acestui adevăr fundamental : „De 
cind lumea nu s-a văzut ca un po
por să stea politicește sus st econo
mic jos ; amindouă ordinele de lu
cruri stau intr-o legătură strinsă t 
civilizația economică e muma celei 
politice".Proeminența Intereselor țării față de oricare alte interese s „Precum 
am declarat-o in mai multe rinduri, 
situația țării o' considerăm de prea 
gravă ca să ne ocupăm numai de in
teresele de partid". Era totuși „om politic, ziarist de partid" — cum II caracteriza G. Ibrăileanu. în esență însă, pentru Eminescu, partidul era patria.Eliminarea din viața sociali ș! din eultura noastră a formelor fără fond.

Constantin COROIU
(Continuare in pag. a IV-a)
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CONTROLUL MUNCITORESCexercitat cu competență și exigență revoluționară„Ar fi greu să sintetizăm in cîteva uvinte multiplele invăț„minte. teze i orientări pe care ie-am desprins ientru perfecționarea ioastre din ecretarului mportantul rație de la988 — ne spune Gheorghe Matei, ecretarul comitetului de partid de a întreprinderea „Tractorul" din irașov. Creșterea rolului controlu- ui de partid, prin aducerea in prim- ilan a controlului muncitoresc, ca >arte componentă a acestuia, repre- intâ o cerință de mare actualitate lentru perfecționarea activității de >artid și economico-sociale din in- reprinderi. Ea constituie in același imp materializarea in practică a te- ei profund științifice a secretarului ;eneral al partidului potrivit căreia ntreaga activitate de partid, de onstrucție economică trebuie să se ifle de jos și pînă sus sub controlul nașelor".lată exprimată, pe scurt, ;erea clară, profundă a uneia ezele de mare însemnătate i date lului ului

activițății magistrala Expun.re a general al partidului la forum politii și demo- sfirșitul lunii noiembrie

înțele- i din subli- dfe secretarul general al parti- cu privire la accentuarea ro- controlului muncitoresc in ca- sistemului complex al contro- de partid. O teză pentru mate- ializarea căreia a fost creat și ca- irul optim de aplicare. Funcția ineia din comisiile pe probleme, ce ictlvează pe lingă comitetele de lartid din întreprinderi, o îndcpli- îește de mulți ani consiliul de con- rol muncitoresc al activității econo- nico-sociale — organism care, in ipiritul .concepției secretarului ge- îeral al partidului cu privire la amplificarea laturii democratice a actu- ui de conducere, are atribuții duple. atit pe linie de partid, cit și inie de stat.Ce semnificații noi dobîndește, iceste condiții, cerința formulată secretarul general al partidului privire la amplificarea rolului con- rolului muncitoresc 7Este vorba, în primul rind, de îecesilatea imprimării unui mai ac- lentuat spirit revoluționar atit con- rolului de partid, cit și controlului nașelor. Funcționînd ca organisme ie lucru ale comitetelor de partid lin intreprinderi, orașe, municipii și udețe. structura consiliilor de con- .rol muncitoresc al activității econo- nico-sociale este strîns legată, ca nărime și atribuții, de structura orcanelor de partid respective. Refe- ■indu-ne numai la nivelul unităților ie bază ale economiei naționale, în- reprinderile — cum vom proceda n rîndurile de față — baza reală a •eallzării unul control competent și pficient, cu un puternic spirit revoluționar, o constituie faptul că in consiliile de control muncitoresc ac- ivează cei mai buni muncitori-co- •nuniști, specialiști-comuniști. alțl membri de partid care, prin pregătirea lor politică și profesională, se dovedesc a avea o atitudine înaintașă față de proprietatea socialistă, față de gospodărirea și apărarea a- vuției obștești a întreprinderilor, față de dezvoltarea lor in pas cu cerințele poian.Rolul rare îl testat și de faptul că ele

materia primă ca pe o lamă de cauciuc". Comitetul de partid a repartizat această problemă spre studiu consiliului activității concluziile ticipat toți siliului— comuniști cu experiență, tehnicieni, ingineri, laboranti — n-au reprezentat o simplă „informare", ci au făcut obiectul unei analize comune a biroului comitetului de partid și biroului executiv al consiliului oamenilor muncii. Evident că studiul a demonstrat, pe bază de argumente, că există soluții pentru mai buna valorificare a materiei prime, că rezistența lui „atît putem" nu... rezistă. Ce a urmat 7 Adoptarea unui plan de măsuri care angaja atît răspunderea comitetului de partid, cit și a cadrelor de conducere față de promovarea unei atitudini înaintată in domeniul valorificării superioare a materiilor prime. Dar a mai urmat ceva : stabilirea de sarcini precise pentru un număr de comuniști din atelierul de tăbăcărie.

de control muncitoresc al economico-sociale. Iar studiului, la care au parcei nouă membri ai con- de control muncitoresc

pein de cu

progresului tehnic contem-deosebit de important pe au aceste organisme este a- ______ asigură n permanență' îmbinarea controlului ie partid cu controlul muncitoresc isupra activității economico-sociale iesfășurate în întreprinderi. Iar simbioza acestei îmbinări se regăsește n modul practic de lucru ai acestor consilii, care iși fixează obiectivele de acțiune nu pe baza unei „inspirații" de moment, ci pe baza analizelor și programelor de măsuri adoptate de organele de partid, a hotărîrilor și programelor elaborate de consiliile oamenilor muncii, a tuturor reglementărilor privind activitatea desfășurată de întreprinderi. Ceea ce înseamnă că aceste organisme nu efectuează un control spontan, ci unul orientat permanent de către organele de partid spre obiectivele majore ale activității de partid și economico-sociale din întreprinderi.Un asemenea exemplu l-am aflat la întreprinderea de piele și încălțăminte din Suceava. începutul a- nului trecut confrunta serios această unitate cu încadrarea in consumurile normate de materii prime, cu valorificarea superioară a acestora. „Ce putem face mai mult 7 — încercau să se apere cei din atelierul de tăbăcărie. Nu putem intinde

Stilul de muncă
al organelor 

și organizațiilor
de partid într-un proces 

de perfecționare

continuă

ca și de la laborator, de a fi atit personal promotorii acțiunii de valorificare superioară a materiei prime, cit și ai urmăririi modului de aplicare în viață a măsurilor stabilite. Rezultatele aplicării studiului amintit au fost neașteptat de bune. Pe ansamblul anului trecut ponderea produselor de, calitatea I a crescut de la 54,91 la sută la 76 la sută, cu peste 11 la sută peste prevederile stabilite prin plan.Un exemplu din multe posibile. Dar el arată clar că intervenția consiliilor de control muncitoresc din Întreprinderi în depistarea și înlăturarea cauzelor care generează anumite neajunsuri — de la eficienta programelor de măsuri stabilite de comitetele de partid pînă la cele adoptate de consiliile oamenilor muncii privind așezarea producției pe baze moderne — este strîns legată de modul în care organele de partid știu să le folosească.Există, evident, rezultate bune în această privință — și ele sînt confirmate de progresele importante obținute de multe unități din cadrul economiei naționale. Există însă din păcate — ceea ce relevă și mai mult importanta cerinței formulate de secretarul general al partidului — și o anumită înțelegere îngustă, limitată a atribuțiilor acestor consilii. în loc să-și propună în mod sistematic, permanent, de a apela la capacitatea potențială a acestora, de a le orienta cu precădere spre analizarea problemelor celor mai presante cu care se confruntă organizațiile da partid, factorii de conducere economică din întreprindere, unele comitete ds partid adoptă nu o dată un stil de muncă necorespunzător față de consiliile de control muncitoresc. Ori le îndreaptă spre tot felul de studii, cu teme nesemnificative, de importanță minoră, ori le solicită să adune tot felul de date statistice și să elaboreze tot felul de materiale, ori, pur și simplu, nu-și mai aduc aminte de existența lor decît in preajma unor plenare sau conferințe pentru dare de seamă și alegeri. Chiar dacă acest mod de lucru nu este caracteristic activității organelor de partid, slaba participare a consiliilor de control muncitoresc din unități miniere din bazinul carbonifer al Gorjului — ca să ne referim din nou la un exemplu concret — la studierea cauzelor de esență,in unele locuri de muncă importante să se înregistreze rezultate ' nesatisfăcătoare, sub nivelul posibl-

lităților de care dispun, confirmă și existenta unui stil de muncă defectuos cu aceste importante instrumente de lucru.A doua semnificație deosebită a cerinței formulate de secretarul. general al partidului privind creșterea rolului controlului muncitoresc este legată de conținutul dezvoltării, de tip intensiv-calitativ, pe care îl are economia noastră în etapa actuală. Un asemenea conținut implică, în mod dialectic, și amplificarea funcției de control al maselor asupra calității muncii. Asemenea atribuții sînt chemate să le exercite din plin consiliile de control muncitoresc al activității economico-sociale din întreprinderi. Pentru că activează în celula de bază a economiei. Pentru că au posibilitatea să cunoască din „interior" fenomenele existente în- tr-o unitate sau alta, cauzele care le determină. Activînd in miezul vieții, cunoscind pulsul problemelor, controlul muncitoresc din întreprinderi nu poate fi preocupat de altceva decît de dezvăluirea rapidă șl clară a lipsurilor și. în egală măsură. de găsirea soluțiilor pentru îndreptarea lor. Este deci, prin esența sa, un control de anticipație, de prevenire a lipsurilor și deci cu o rază mare de eficiență, ceea ce-i conferă rolul atit de important pe care trebuie să-1 aibă in etapa actuală de dezvoltare intensiv-calit'a- tivă a economiei noastre.Corolarul celor două semnificații se regăsește, în mod organic, în accentul pe care secretarul general al partidului l-a pus și îl pune pe in- tercondiționarea care trebuie să e- xisfe intre democrația de partid și democrația muncitorească. Forța democrației de partid, a controlului de partid reprezintă un model pentru întregul sistem al autoconduce- rli muncitorești. Dacă în activitatea consiliilor de control muncitoresc din întreprinderi se mai manifestă n"ajunsuri. neîndenlinirea răspunderilor cu care au fost investite, ele nu pot fi despărțite, sub nici o formă. d> modul în care s-a exercitat și se exercită însuși controlul de partid asupra activității acestora. Pentru că de la cine altcineva, dacă nu de la controlul de partid, trebuie să „învețe" consiliile de control muncitoresc cum să-și exercite răspunderile importante cu care au fost investite atit pe linie de partid, cit șl de stat 7Această infuzie de orientare șl competență, sprijinul și îndrumările datorate controlului de partid au darul de a face ca organismele controlului muncitoresc din întreprinderi — organisme de control ale oamenilor muncii în folosul oamenilor muncii — să aibă un rol tot mai însemnat în perfecționarea activității, în mobilizarea tuturor forțelor la îndeplinirea sarcinilor, în angajarea cu răspundere și exigență a tuturor comuniștilor, a fiecărui membru al colectivelor de muncă, în asigurarea unul climat de ordine și disciplină — indispensabile bunului mers al producției.
Constantin PRIESCU

și analizarea care fac ca

Cititorii Fllip Necșu'escu ți V. Budicianu din Timișoara poyniseră cu mașina și familiile lor să străbată una din marile șosele naționale. Pe drum li s-au stricat frinele. Popas obligatoriu la prima statie auto- servlce. Una nici prea-prea. dar nici foarie-foarte. de vreme ce șefului ei i se spune, după persoană și împrejurări, fie ..nea Mișu“. fie. anacronic și cu emfază. ..domnul director".Șansa de a face cunoștință cu bivalentul personaj n-a fost deloc plăcută In loc de a se fi văzut intim- pinați cu surîs. bunăvoință, serviabilitate — se aflau doar intr-o unitate de servicii pentru populație, a cărei deviză indiscutabilă ar trebui să fie chiar servirea. subordonarea totală față de cerințele și preferințele clientului —. in loc de a asista la o adevărată demonstiatie de operativitate. de pricepere, de interes profesional, solicitan- ții s-au împotmolit, intr-o feudă a abuzului, șmecheriei și lipsei de bun simt. Șase ceasuri — spun din- șil — s-au tinut de poala domnului nea Mișu. ca să binevoiască să-i bage in seamă. Abia după șase ore. se arată in scrisoare, „a venit la noi un individ și ne-a întrebat ce avem defect. I-am arătat și a zis că trebuie să fim atenți cu șefu’ că este foarte aglomerat. In ce sens să fim atenți 7 Păi...".Și. în continuarea sesizării. se relatează sugestiile concrete formulate de acel vasal al lui nea M. căruia i-a trebuit aproape, o zi de lucru ca să vină și să pună

întrebarea ce ar ti trebuit pusă din primul moment. Pe cit de vafcă i-a fost reacția in legătură cu defecțiunea mașinii, pe atit de precise i-au fost pretențiile de peșcheș. în bani și în natură, defalcat cu minuțiozitate pe categorii : „pentru șef“ și „pentru noi".

Arhitectură nouă, modernă la Fălticeni
LOCALITĂȚILE PATRIEI PE COORDONATELE CIVILIZAȚIEI SOCIALISTEA fost o vreme în care orașul, după o îndelungată istorie — ca după o multiseculară bătălie cîștigată — a cunoscut o ciudată lentoare, o întoarcere la sine, un timp al rememorării, înaintea oricărei relansări (fie ea de natură economică, fie de natură spirituală) se impune un răgaz al chib- zuinței, al meditației, al autoevaluării critice.Claudia Luca, directoarea muzeului de istorie, ne poartă prin sălile de expoziție, care adună, ca într-o scoică din piatră și lemn, istoria orașului. în localul reamenajat al celei mai vechi clădiri din Turda (datînd de la interferența secolelor XV și XVI) facem o călătorie din cele mai vechi timpuri pînă in zilele noastre. O bogată argumentație documentară pledează pentru continuitatea neîntreruptă a poporului român pe acest plai transilvan. Urcăm in vreme, de la străbuna, daco-romană, Potaissa, pină în anul 1075 — data la care a fost menționată într-un act oficial actuala denumire a localității ; din anii 1784 și respectiv 1839 — ai întemeierii primelor școli din Turda, spre anul 1870, cind a luat ființă în oraș un „despărțămînt" al Astrei — mărturie elocventă pentru o permanentă incandescență culturală ; străbatem timpul neliniștit al celor două războaie mondiale ajungind în anii fertili, bogați în împliniri ai socialismului.— Avem bucuria și mîndria ca localitatea noastră să-și fi înscris pentru vecie numele în toate evenimentele cruciale ale istoriei patriei. Dar etapa cea mai fertilă, cea care a pro- pulsat-o năvalnic pe coordonatele dezvoltării moderne este epoca ultimilor 23 de ani, anii de după Congresul al IX-lea al partidului. Este o realitate care ne obligă, ne mobilizează, ne îndeamnă la noi fapte.Mai există pe unul dintre dealurile ce străjuiesc Turda, Dealul Cetății, un al doilea muzeu — Castrul Legiunii romane a V-a Macedonica, a cărui importanță, vechime și întindere (in jur de 13 ha) îl situează printre reperele istorice de. însemnătate națională. După cum mai există în inima orașplui. un muzeu de. istorie sui., generis : e centrul istoric, , 1 bdet'ărat document în aer liber. „Ofensiva" arhitecturală a ultimilor ani I-a păstrat cu grijă, a căutat să-l

Schi și șăniuș pe piftiile înzăpezite ale munțilorFoto : E. Dichiseanu
insă că această intolerabilă comportare nu se desfășura intr-o casă particulară — unde ar constitui doar o chestiune de caracter și bună-creștere —. ci intr-o unitate pusă la dispoziția publicului larg și unde o asemenea atitudine contravine flagrant menirii și cerințelor profesionale.După cum avea să se vadă și mai departe, așteptarea și dialogul nu erau accidentale, ci se Înscriau în tactica și stra

— la preț de speculă. Principalul e că nici victimele lamentabile’ comportări nu s-au dat bătute. Alungind la destinație, au telefonat la forul de resort al statiei. dominați încă de amărăciunea tratamentului indurat și încrezători că se vor lua măsuri de a fi ultimii sau pi intre ultimii aflati in asemenea postură. Cind colo.. „Am vorbit cu trei persoane de la forul de resort. Ne-au cerut martori. dovezi etc. In final.
Deși au văzut 

ce vede toată lumea...
Fie și numai această Îndrăzneală de a cere ciubuc de la obraz, de a face mizerii pentru stoarcerea lui. constituie o atitudine inadmisibilă. Dar nu la fel văd lucrurile șperțarii. Pentru ei nu există nici obraz, nici limite. Dovadă dialogul pe care scrisoarea ni-I redă. în continuare. Aflînd pretențiile (cu adevărat ..ca la drumul mare"), corespondenții au încercat să sondeze logica locului :— Dar... dacă nu avem ce să dăm ?...— Dacă nu aveți, stați aici mult și bine, că nu e locuri si piese.— Măi. nene, dumneata nu vezi că în mașină sînt șl doi copii mici 7 De asta nu țineți cont 7 !A urmat, nu e greu de bănuit, o replică grosolană. Lăcomia face casă bună cu bădărănia. Atîta

tegia extorcării. Satisfăcînd pretențiile (nedemne ca atare), exasperați! beneficiari ai service-ului in care se servea doar grobianism aveau să constate cit de largi sînt fălcile incorectitudinii. Achitînd tariful clandestin. n-au obținut decît o informație ridicolă : aceea că stația n-ar dispune chipurile, de unele din piesele necesare reparației Cu alte cuvinte, bacșișul s-a soldat doar cu „amabilitatea" de a ti lăsati si mai aștept''.N-are rost să întunecă ~i în continuare inima cititorilor cu restul piedicilor si tertipurilor în'.imninate. Unii poate vor fi si bănuit finalul (care din păcate nu e insolit), respectiv invocarea miraculoasă a pășirii unor piese — lipsă din magazie, dar existente în posesia unul „binevoitor"

ne-au închis telefonul".Așezind receptorul In furcă, pedantii funcționari ai forului de resort se vor fi cufundat liniștiți in dosarele dumnealor, în vreme ce șleahta Încriminată a continuat să-și vadă. tot liniștită, de afaceri și de intreaga lor comportare. Un merit tot a avut însă convorbirea telefonică. Involuntar. funcționarii pedant! au sugerat miezul problemei, chestiunea esențială : de ce se întiinesc asemenea atitudini, cum sint posibile astfel de abateri de-a dreotu! grosolane. de ce nu tremură indivizii de teapa ce'or descriși sub teama descoperirii și sancționării lor 7Cheia rezidă în inofensivul cuvînt „martori". Dar nu că ar lipsi, ci prin faptul că sint prea multi. De la statie. de pe șosea chiar.

pînă Ia forul de resort. Martori multi, sumedenie, in primul rind in colectivul de muncă. Din păcate, nu martori ai acuzării. în numele principiilor si normelor noastre legale și morale. ci martori-spectatori, cate „nu se bagă", care se prefac a nu observa, martori tăcuti. care-și bagă degetele singuri în ochi sa nu cumva să li se pară c-au văzut ce vede toată lumea. Martori destui și printre „victime". Martori insă tot atit de lipsiți de inițiativă in a depune mărturie, și nu numai de a accepta cu resemnare necinstitul joc. Martori de soi — cei mai importanți — și la forul de resort. Chiar cei care-si trec telefonul de la unul la altul, cerînd dovezi. Nu legalismul ii obsedează. ci comoditatea. Pentru că e absurd să se presupună că automobilistii pleacă la drum cu avocatul după ei. pentru eventualele litigii. Dacă dînșii. funcționarii forului de resort, ar fi avut cea mai mică dorință ori intenție de a lămuri lucrurile. de a reinstaura ordinea. corectitudinea, aveau destule metode și posibilități să afle adevărul, de la controale inopinate la sondaje în rîndurile publicului solicitant, de la colaborarea cu controlul oamenilor muncii la vitalizarea organismelor interne de inspecție, de la verificarea tuturor sesizărilor la întărirea exigentei in colectivul de muncă.Asa că martori erau destui. E drept că nu martori utili. martori adevărati. martori-cetâteni. ci martori care se complac a fi... simpli martori. Adică spectatori. Iar prin expectativa lor — complici morali.
Sergiu ANSON

a scurt, impli- ; obștii, numai capătă relief sAceasta înseamnă, pe care deplină în viața astfel se justifică și calitatea de cetățean.Se află pe platforma din sud-vestul orașului, treprinderile cu tradiție, giu. Fabrica de accesorii schimb „Turdeana", anul 1979 și care, cind funcționează, a cunoscut o spectaculoasă dinamică tehnico-economi- că. loan Marian, secretarul comitetului de partid al fabricii „Turdeana", ne relatează o scurtă, dar pasionantă istorie, un exemplu grăitor pentru > dorința permanent^ a oamenilor de a se perfecționa, de a se autodepăși.— Gîndul că participăm și noi — după puterile noastre — alături de ., celelalte mari unități industriale, la actuala configurație economică a orașului e suficient pentru a fi mereu preocupați de modernizarea fabricii, de ridicarea pregătirii pro- . fesionaie. de eficiența muncii noas- tre în ultimă instanță. Am reușit să intrăm și noi în conștiința orașului , ca oameni de nădejde, ca specialiști, ca buni gospodari, cetățeni activi.Turda și-a făurit, în anii din urmă, o bogată tradiție industrială. Ea completează străvechea tradiție culturală a urbei.— Sîntem chemați să intrăm Intr-o continuitate culturală seculară, atrage atenția Ioan Mircea, ședințele comitetului municipal cultură și educație socialistă. Despre viata culturală a Turzii se poate .. vorbi cu deplină satisfacție. Puține municipii se pot lăuda, de pildă, cu existența unui teatru de stat ; al nostru își serbează al 40-lea an de două puternice muncitorești, un creație „Cîntarea României", o bibliotecă municipală cu 95 000 de volume, deosebit de solicitată. Inițiem anual, sub egida Festivalului național „Cîntarea României", diverse manifestări, unele cu tradiție. Dacă, de exemplu, concursul interjudețean de proză scurtă „Pavel Dan" se află la a doua ediție, altele, cum sînt „Decada cultural-știlnțifică turdeană" sau festivalul cultural-artistic „Uniți în cuget și-n simțiri", se află la a 16-a și, respectiv, la a 9-a ediție. Există la noi, în Turda, o adevărată emulație spirituală, ale cărei rezul- , tate se pot simți în cugetul, în mentalitatea, în comportamentul oamenilor.Orașul este, cum am văzut, păstrător și continuator de tradiție. Oamenii își caută in trecutul istoric propria identitate. Se exprimă pe ei; înșiși, își exprimă personalitatea originală în tot ceea ce înfăptuiesc, în : tot ceea ce poartă semnătura lor.Așa cum îmi mărturiseau soții Maria și Adrian Diaconu, soții Lucia și Grigore Bogătean, gravori la întreprinderea de sticlărie, orașul își i află astăzi o nouă împlinire în fie- care dintre cetățenii săi. Cu toții au gîndit și astăzi înfăptuiesc viitorul acestei străvechi așezări.
Leila MUNTEANU f ■■ i

Contractarea produselor la fondul de stat - obligație legală,

pună în valoare, să-l potențeze, să-l armonizeze într-un ansamblu care îmbină tradiția, inovația, bunul-gust, funcționalitatea.Cei doi foarte tineri și competenți arhitecți ai orașului — Ana Pop și Romulus Zamblău — fii ai acestor meleaguri, colegi de generație și de promoție, ne oferă posibilitatea unui alt itinerar în timp : străbatem cu gîndul Turda, în fața machetei, pînă la orizontul anilor 2000.— Astfel va arăta, prin urmare, Turda nouă, constatăm cu satisfacție.— E necesară o precizare, ne atrage atenția Romulus Zamblău : macheta pe care o avem în față e a noii Tur- de. Turda Nouă se cheamă, în mod paradoxal, cel mai vechi cartier al orașului...— Vorbiți-ne, așadar, despre noua Turdă.— Voi încerca să vă traduc limba-

— Vorbim permanent despre nou, îl promovăm în toț ceea ce gîndim și întreprindem. Dar noul nu înseamnă in nici un fel desprinderea totală de trecut — ca să ne exprimăm in termeni temporali —, ci tocmai revalorificarea acestuia conform exigențelor prezentului — ne spune Va- sile Chiorean. prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular. Reconsiderarea permanentă a ceea ce am realizat oferă o bază trainică proiectelor noastre de viitor, dintre care unora le-am dat deja conturul concret al faptelor, în timp ce altele sînt în plină realizare. Nu veți găsi nimic în municipiul nostru, vă asigur, care să nu fie rodul gîndirii, al inițiativei, al muncii cetățenilor. Avem astăzi o populație de aproape 70 000 locuitori. Cu oamenii și în folosul acestora am făcut și facem tot ceea ce vedeți. Beneficiem în

industrială c printre în- cu presti- și piese de înființată în în răstimpul de

Tradiție și
permanentă înnoire

în municipiul Turda ne pre-dejul acestei machete. Pentru noi, specialiștii, ea este de la sine grăitoare. Noul chip al orașului — ne încredințează Ana Pop, șefa oficiului de arhitectură și sistematizare — așa cum ați putut constata, a început deja să prindă contur. Sîntem preocupați la ora actuală de a-1 desă- Vîrși. Construim centrul nou, pe care l-am gîndit ca un ecou în timp al celui istoric : vom păstra ideea centrului ca vad comercial, prin magazinele cu care vom dota parterul blocurilor. Construim în acest perimetru Centrul de cultură și creație „Cîntarea României". In pațalel, în .... alte puncte ale orașului, construim sau finalizăm ansamblurile de locuințe ale noilor, cartiere. -Intenționăm să modernizăm zona sportivă și de agrement Poiana. Ne preocupă, în același timp, în mod constant, aspectele care privesc -ecologia, fapt pentru care am prevăzut în schițele de sistematizare mult spațiu verde — așa-numitele alveole verzi așezate pe sinuozitățile celor două văi care străbat orașul și care vor fi, la rîndul lor, regularizate și amenajate corespunzător. în contextul in care in Turda nu am înlăturat nici un edificiu de valoare istorică, am izbutit pînă în prezent să reîmprospătăm înfățișarea localității, s-o situăm orbita celor mai înalte cerințe civilizației moderne. în anul orașul iși va desăvîrși, în chip plenar, personalitatea.Această nouă înfățișare a Turzii s-a realizat și se desăvîrșește potrivit noului chip al locuitorilor săi, noii calități a muncii și a vieții in acest istoric colț de țară.

pe ale 2000

prezent de un fond locativ de 11000 de apartamente, pe care — dată fiind dezvoltarea economică a localității noastre (avem 7 întreprinderi industriale de interes republican, renu- mele unora dintre ele a trecut demult hotarele țării) — îl vom spori în viitor. Beneficiem de importante dotări social-culturale — școli generale, licee cu diverse profiluri, care răspund nevoilor industriei locale ; am adăugat spitalului vechi un spi- • tal nou cu policlinică, avem un centru stomatologic în oraș, 14 dispensare urbane, 13 dispensare rurale. Cele 11 săli de sport și gimnastică, stadionul municipal, cu o capacitate de 15 000 de locuri, cele trei baze sportive ale unităților economice, locurile de odihnă și agrement de la Cheile Turzii, Valea Arieșului, Băile Sărate — și enumerarea ar putea continua — vin in întîmpinarea dorinței firești de destindere, de recreare, de odihnă a cetățenilor de toate vîrstele.La Turda a avut loc recent sesiunea consiliului popular. Aceasta a fost precedată de o serie de lntîlniri cu cetățenii în cartiere, în circumscripțiile electorale, pe platforma industrială.— Ceea ce urmărim mal cu seamă. continuă interlocutorul nostru, este nu numai să stimulăm inițiativa cetățenească și să o valorificăm, dar și să determinăm oamenii să participe la materializarea tuturor propunerilor valoroase pe care ei înșiși sau alții le fac. Important nu este numai a sesiza o situație, a face o sugestie, a numi o problemă, dar și a participa efectiv la soluționarea ei.

în această stagiune la înființare. Avem și active cluburi centru de cultură șl

■

Realizările din 1988 ale județului Satu Mare in domeniul livrărilor de bunuri agroalimentare la fondul de stat din gospodăriile populației sint considerabil mai mari față de anul precedent la majoritatea categoriilor de produse. Creșterea față de anul 1987 reprezintă 2 353 porcine, 1 886 ovine. 20 tone carne de pasăre, 89 hl lapte de oaie. 114 tone cartofi și 5 418 tone legume. Explicația acestor realizări constă, in primul rind. in intensificarea muncii politico-organi- zatorice a consiliilor populare pentru mobilizarea populației la înfăptuirea programelor de autoaprovi- zionare, in urmărirea ritmicității livrărilor. Lacestea se mai a- daugă, sprijinul concret acordat . . lației de organismele județene de prin asi- unei din

pați în mai multe echipe, a fost și un bun prilej pentru a determina schimbări pozitive în stilul de mancă al birourilor executive ale consiliilor popuiare, care astfel s-au implicat cu mai mare răspundere in îndeplinirea acestor importante sarcini. Cu acest prilej, ne-am convins o dată mai mult că anumite nereali- zări din programul de autoaprovizio- nare își au cauza mai ales in slaba activitate a unor birouri executive ale consiliilor populare, precum și a unor unități care trebuie să preia produsele de la populație. După dialogurile purtate cu cetățenii se simte de fiecare dată un revirimenta-desigur.popu- SATU MARE
agro- con-

resort gurarea bune părți baza materială necesară realizării contractelor încheiate. Astfel. întreprinderea de industrializare a cărnii a distribuit populației 5100 purcei. iar gospodăriile-anexă ale consiliilor populare, alți aproape1 000, precum și-1 200 000 pui de o zi,2 000 iepuri-matcă ; producătorilor li s-au repartizat 688 ha pentru cosit pe diguri și canale. 3 909 ha pentru pășunat în fondul silvic și 600 ha pentru culturi duble. La rîndul lor. locuitorii au efectuat lucrări de ameliorare pe circa 53 000 ha pășuni comunale și au amenajat 178 stine cooperatiste De asemenea, prin unitățile cooperatiste a fost asigurat necesarul de semințe și de material săditor.— In cadrul măsurilor întreprinse. cu rezultate bune s-a soldat inființarea colectivului județean de autoaprovizionare — ne snune tovarășul Gavril Ardelean, din cadrul sectorului de administrație locală a consiliului popular județean. Acest colectiv a efectuat 109 acțiuni complexe de îndrumare in localitățile județului, care s-au soldat, de fiecare dată, cu stabilirea măsurilor necesa-e pentru impulsionarea livrării produselor la fondul de stat, mai ales la lapte de vacă, unde realizările sînt încă mult sub posibilități. Prezența frecventă pe teren a membrilor colectivului, gru-

Toate contractele vor fi
încheiate pînă la 25 februarie

in privința onorării obligațiilor contractuale. In acest sens sint demne de evidențiat pentru activitatea bună depusă consiliile populare din comunele Culciu, Craidorolț, Turț, Santău, Odoreu, Halmeu. Gherța Mică, Valea Vinului și Păulești. Avem însă și localități cu rezultate slabe în privința livrărilor. Comunele Hodod, Apa, Bixad și Me- dieșu Aurit nu și-au onorat integral contractele la livrările de porcine, iar Ia livrările de ovine nu și-au onorat in întregime contract'le comunele Tiream. Vama, Turulung. Tarna Mare. Dorolț și Pomi. Rămineri in urmă in ce privește livrările la laptele de vacă au existat mai ales in comunele Tirso'ț, Bîrsău. Cămărzana și Tarna Mare. Este drept, această stare de lucruri se datorează, in primul rind, lipsei de preocupare a consiliilor populare pentru întreținerea și perfecționarea raselor de animale, la care se adaugă și insuficientul interes al organelor locale și al întreprinderii județene de industrializare a laotelui privind urmărirea zilnică a preluărilor in toate satele.Care sint preocupările și acțiunile ce se întreprind acum, la început de an, pentru încheierea intr-un termen cit mal scurt a contractelor pe acest

an și începerea livrărilor la fondul de stat din gospodăriile populației 7 Am adresat această întrebare tovarășului Vasile Carolică, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean.— In spiritul orientărilor și sarcinilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ultima plenară lărg’tă a Consiliului Național al Agriculturii, comitetele și birourile executive ale consiliilor populare din județul nostru acționează cu ; perseverență pentru ca acțiunea de contractare pe acest an să fie încheiată pină la 25 februarie — ne-a răspuns interlocutorul. In același timp, urmărim ca produsele alimentaretractate de gospodăriile populației să fie li- ș vrate ritmic, la nivelul planului, al posibilităților reale de care dispune fiecare localitate. în acest; scop s-a si trecut la alcătuirea co- : lectivelor de contractări și achiziții pe circumscripții <- electorale, in frunte cu deputatul respectiv, care vizitează fiecare gospodărie pentru a discuta și îndemna cetățenii la încheierea contractelor potrivit posibilităților reale de care aceasta dispune. Totodată, comitetele și birourile executive ale consiliilor populare au făcut pină la 25 ianuarie o primă analiză a rezultatelor anului 1988, iar pe baza concluziilor desprinse au stabilit măsuri concrete pentru înfăptuirea sarcinilor de plan pe anul 1989. în același timp, am stabilit ca organele executive ale consiliilor populare să . analizeze săptămînal stadiul încheierii contractelor de bunuri agroalimentare pentru fondul de stat. De asemenea, comitetul executiv al consiliului popular județean va orga- niza un număr sporit de acțiuni do îndrumare și control in teritoriu, preocupîndu-se, în egală măsură, atît de asigurarea de produși biologici. și furaje pentru cetățenii care au contractat cu statul produse agroalimentare, cit și de livrarea ritmică a acestor produse.
Ortav GRUMEZAcorespondentul „Scinteii*,
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PLANUL LA PRODUCȚIA INDUSTRIALA
- DEPĂȘIT LUNĂ DE LUNĂ

Județul Suceava a acumulat o bună experienvă in desfășurarea ritmică a activității industriale, ceea ce a permis ca, în Ultimii ani. practic lună de lună, prevederile de plan să fie îndeplinite înainte de termen. La data de 24 noiembrie 198u, bunăoară, oamenii muncii din industria județului au realizat sarcinile de p an pe primii trei ani ai cincinalului la pro- ducția-marfu indu_trial„. iar la 20 decembrie au îndeplinit planul pe anul 1988. Avansul de timp c.știgat a permis ca anul trecut să se realizeze o producție-mana suplimentara ia valoare de peste 700 milioane lei. concretizată în 3 812 tone pir.tu. 613 tone zinc, 233 plumb și 514 tone cupru în concentrate. 33 279 MWh' energie electrică, S 450 metri cubi cherestea, 396 000 metri palrați PAL și alte produse. Cum s-a acț.onat pentru obținerea acestor rezultate 7— încă din perioada de fundamentare a indicatorilor, ne spune tovarășul Constantin I. Constantin, secretar cu probleme economice al comitetului județean de partid, colective alcătuite din activiști de partid, specialiști de la organele de sinteză și inspecțiile specializate. împreună cu conducerile întreprinderilor analizează cifrele de plan și stabilesc măsuri concrete pentru folosirea intensivă a capacităților de producție, valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, utilizarea corespunzătoare a forței de muncă. Se poartă, in același timp, discuții cu ministerele și centralele industriale pentru definitivarea amănuntelor cu privire la responsabilitățile ce revin centralelor ca titulare de plan și pentru rezolvarea unor probleme deosebite, care tin de competenta lor. cum ar fi relațiile cu institutele de cercetări pe linia introducerii în producție a unor tehnologii moderne, urgentării intrării in fabricația de serie a noi produse, realizării unor măsuri din programele de organizare și modernizare a producției care au stat la baza fundamentării planului. Apoi, pentru asigurarea realizării nivelurilor de plan stabilite și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, fiecare unitate întocmește programe speciale și prioritare, cu sprijinul colectivelor amintite, care după aceea sint sintetizate sub coordonarea consiliului județean de control muncitoresc al r-tivității economice și sociale și a cabinetului județean de organizare economico-socială. înainte de contractarea materiilor prime și materialelor. în funcție de structura materialelor care se produc în județ și de potențialii beneficiari, se face o analiză temeinică a resurselor, astfel ca Ia contractare unitățile să obțină materii prime in principal din județ. Combinatul de fibre, celuloză și hîr- tie din Suceava, de exemplu, este furnizor de celofibră pentru filaturile din Cîmpulung Moldovenesc și Gura Humorului, iar acestea, la rîn- dul lor. sint furnizoare de fire pentru întreprinderea de tricotaje „Zimbrul" din Suceava. După cum. întreprin-

9derea forestieră de exploatare și transport asigură în cea mai mare parte materialul lemnos pentru Combinatul ae preiucrare a lemnului Suceava. întreprinderea de prelucrare a lemnului Rădăuți și Combinatul de fibre, celuloză și hirtie din Suceava. Aceasta in scopul optimizării transporturilor și reducerii cheltuielilor de aprovizionare, dar și pentru că permite intervenții operative și eficiente la nivelul județului în vederea asigurării aprovizionării ritmice a unităților beneficiare. Așadar, sarcinile stabilite atît la nivelul județului. cit și al unităților sînt in concordanță cu potențialul material, tehnic și uman disponibil. După nominalizarea producției-marfă. contractarea acesteia și asigurarea bazei tehnico-materiale. cifrele de plan se defalcă pe trimestre și luni, fiind dezbătute în toate colectivele muncitorești. astfel ca fiecare om al muncii să cunoască sarcinile ce-i revin și modalitățile de îndeplinire a lor Din experiența județului Suceava
la un nivel ridicat de calitate și eficientă. în continuare, prin acțiuni specifice urmărim realizarea ritmică și livrarea la termen a producției.Cum s-a procedat, ce acțiuni s-au întreprins în acest sens 7 La nivelul comitetului județean de partid există un sistem bine pus la punct de urmărire a indep.inirii sarcinilor, de soluționare operativă a problemelor care se ivesc. Se urmărește zilnic realizarea producției fizice și a exportului. la care se adaugă, la decadă, și producția-marfă, iar lunar — toți indicatorii, inclusiv cei de eficiență. Totodată, a fost instituit un sistem de urmărire zilnică a problemelor deosebite care apar in unități in scopul soluționării lor rapide. Astfel, anul trecut, cînd au apărut greutăți în activitatea unor întreprinderi datorate discontinuității în asigurarea gazului metan și în aprovizionarea cu materii prime și materiale, îndeosebi în unitățile din domeniile chimiei și industriei ușoare, s-au făcut intervenții directe la furnizori, iar atunci cînd au fost probleme mai deosebite s-au deplasat la aceștia reprezentanți ai unităților și activiști ai comitetului județean de partid.Pentru sprijinirea colectivelor de oameni ai muncii, comitetul județean de partid a organizat temeinic activitatea de control si îndrumare a acestora. Acțiunile întreprinse au vizat mobilizarea tuturor rezervelor materiale și umane pentru Îndeplinirea ritmică a planului la producția fizică, și in primul rind la export, pentru creșterea eficienței Întregii activități economice. Au fost, de asemenea, organizate controale tematice referitoare la realizarea parametrilor proiectați la noile capacități de producție. îmbunătățirea 

activității în domeniul investițiilor sâptăminal fiind organizate comandamente in cadrul cărora se analizează stadiul realizării lucrărilor, livrării echipamentelor și ulilajeior, asigurării torței de muncă. In activitatea comitetului județean de partid s-a statornicit, pe lingă analizele din ședințele de secretariat și birou, practica dezbaterii la fața locului a concluziilor reieșite in urma controalelor complexe efectuate. Astfel de acțiuni au avut loc la Mina Leșu Ursului și Uzina de preparare Tarnița. Combinatul de fibre, celuloză și hirtie Suceava. Trustul antrepriză generală de construcții- montaj. întreprinderea județeană de gospodărie comunală și Iocativă, unde, ca urmare a sprijinului acordat, au fost eliminate unele deficiente privind organizarea producției și a muncii. întreținerea și repararea utilajelor. gospodărirea mijloacelor materiale Si financiare.între acțiunile întreprinse pentru 
sprijinirea unităților economice se înscriu și intilnirile decadale cu conducătorii întreprinderilor. în cadrul cărora se analizează realizarea exportului, precum și cele lunare, pe domenii de activitate, cu participarea secretarilor comitetelor de partid și la care se soluționează probleme de cooperare între unități etc. Sigur, pentru rezolvarea problemelor care depășesc posibilitățile întreprinderilor și nivelul de competentă al județului. se menține o strînsă legătură cu ministerele, centralele industriale și cu alte organe centrale, se organizează analize cu participarea unor delegați din partea acestora. Nu se scapă deci din vedere modul în care organele centrale contribuie la soluționarea problemelor ridicate de întreprinderi și care condiționează» realizarea sarcinilor de plan._Semnificativ este și faptul că majoritatea organizațiilor de partid din unitățile economice s-au implicat efectiv in bunul mers al activității productive, ințelegindu-și exact rolul pe care-1 au in organizarea si conducerea activității de la fiecare loe de muncă. Analizele din adunările generale de partid sau în plenare și ședințe comune ale comitetelor de partid și consiliilor oamenilor muncii. multe dintre ele finalizindu-se cu schimburi de experiență, de informarea si documentare la fața locului, au intrat în practica vieții de partid de la combinatul de prelucrare a lemnului. întreprinderea ..Electrocentrale". întreprinderile forestieră de exploatare și transport, de rețele electrice, de confecții, de piele și încălțăminte „Străduința", integrata de lină din . Suceava, întreprinderile de prelucrare a lemnului și de tricotaje „Bucovina" din Rădăuți, de 

Ia minele și uzinele de preparare aparținînd combinatul^ minier Gura Humorului și din alte unități economice.Deosebit de eficiente au fost și acțiunile de perfecționare a organizării și modernizare a producției. La realizarea obiectivelor cuprinse in aceste programe au participat activu. de partid, membrii comisiei de organizare și modernizare de la nivelul județului și din întreprinderi, care au efectuat studii tehnico-economice pentru identificarea unor noi posibilități de sporire a producției și eficienței economice. Tot în scopul înfăptuirii programelor adoptate au fost organizate consfătuiri de lucru, schimburi de experiență, expoziții, deplasări pentru documentare la unitățile model din țară, sesiuni de referate și comunicări, s-au difuzat documentații tehnice și caiete selective. Totodată, s-au organizat expoziții cu cele mai bune realizări în domeniul modernizării producției la nivelul județului, municipiului Suceava. orașelor Rădăuți. Vatra Dornei, Cimpulung Moldovenesc și Fălticeni. Acțiunile întreprinse au avut ca efect, printre altele, modernizarea unui număr de peste 400 fluxuri tehnologice de fabricație. Astfel, prin aportul mai multor comuniști, la Combinatul de prelucrare a lemnului din Suceava au fost asimilate noi tipuri de produse stratificate, la întreprinderea de prelucrare a lemnului din Rădăuți a fost specializată și tipizată tehnologia pentru mobilier tip camere de zi și dormitoare, iar la întreprinderea forestieră de exploatare și' transport s-a îmbunătățit procesul de sortare a masei lemnoase. De asemenea, în unitățile constructoare de mașini și utilaje au fost asimilate tehnologii noi pentru fabricarea sculelor și produselor de mecanică fină și s-au modernizat tehnologiile de elaborare și turnare a pieselor din fontă și oțel. In același sens, la întreprinderea integrata de lină . din Suceava s-au diversificat sortimentele de țesături tip lină pentru îmbrăcăminte, prin crearea și a- similarea de produse noi și modernizate. iar în sectoarele industriei chimice și cele de preparație minieră a fost extinsă conducerea producției cu ajutorul calculatoarelor de proces. Eforturile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii au condus la realizarea, numai in anul 1988. a peste I 000 de măsuri din programele de organizare și modernizare a producției.In concluzie, se poate aprecia că pentru îndeplinirea ritmică și chiar în avans a planului de producție s-a desfășurat o activitate susținută de îndrumare și sprijinire concretă a organizațiilor de partid și consiliilor oamenilor muncii din unitățile economice. Iar acum, experiența dobin- dită în anii anteriori este îmbogățită și mai bine folosită.
Sava BEJ1NAR1Ucorespondentul „Scînteli”

Expresie elocventă a justeței si realismului 
politicii partidului si statului nostru

(Urmare din pag. I)melor de care depinde îndeplinirea exemplară a indicatorilor cantitativi și calitativi ai planului pe acest an.De bună seamă, unul dintre o- biectivele de mare însemnătate ce trebuie să stea permanent în centrul atenției tuturor unităților economice, centralelor și ministerelor este acela al realizării integrale a producției de export și a exportului. Așa cum a subliniat secretarul general al partidului la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, problema exportului — a vămuirii, a livrării la timp și la un înalt nivel de calitate a tuturor produselor contractate, a valorificării lor cît mai bune pe piața externă — trebuie să constituie problema numărul unu pentru toți factorii de răspundere și pentru toate unitățile cu sarcini în acest domeniu.A trecut mai bine de o lună din acest an. După cum s-a apreciat în ședința Comitetului Politic E- xecutiv, in luna ianuarie, pe ansamblul economiei, rezultatele au fost superioare celor înregistrate în perioada similară a anului trecut. Totuși, în unele sectoare sarcinile de plan nu au fost îndeplinite la toți indicatorii. In aceste condiții, cu atît mai mult se cer amplificate preocupările tuturor colectivelor de oameni ai muncii pentru îndeplinirea ritmică, integrală a planului în cel de-al patrulea an al cincinalului — an decisiv pentru transpunerea in viață a hotăririlar Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului. încă de acum, din primul trimestru al anului, organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii au datoria să acționeze cu fermitate, consecventă și competentă pentru organizarea exemplară a activității, pentru instaurarea unui climat de ordine și înaltă exigentă in fiecare secție, la fiecare loc de muncă, pentru înfăptuirea riguroasă a prevederilor programelor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție. Toate acestea sînt condiții de bază, esențiale pentru traducerea în viață a înflăcărate! chemări adresate de secretarul general al partidului de a se acționa astfel încit în anul 1989 — cînd se împlinesc 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă și cînd va avea loc cel de-al XIV-lea Congres al partidului — să se obțină cele mai bune rezultate în industrie, cea mai mare producție agrioolă, să se realizeze progresul tuturor sectoarelor de activitate, in vederea înfloririi necontenite și multilaterale a României socialiste.

REPERE ALE DEZVOLTĂRII ÎN ANUL 1988

Creșterea valorii producției-marfă industriale
— in procente -

Sporirea exportului total
— în procente —

La întreprinderea Buna organizare a muncii se bazează
„Electroaparataj’* 

din Capitală

Posibile subiecte pentru... 
alte articole. De muItâ vreme> întreprinderea „Electroaparataj"București îndeplinește și depășește an de an aosoiut toți indicatorii de pian și nu s-ar putea spune că centrala de resort ar favonza-o in vreun iei. lata, de exemplu, cheltuielile totale la 1 000 lei producție-mană au scăzut cu 178 lei în ultimii patru ani (adică după ce, pentru rezultatele sale, colectivul primise inaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste"), iar planul pentru acest an prevede o noua reducere de 38 lei. Dar acum nu ne propunem să vorbim propriu- zis despre îndeplinirea planului.în întreprindere este implementat un sistem bine pus la punct de asigurare a calității, cu obiective precis determinate pentru fiecare om al muncii, sistem „răspunzător" in bună măsură de sporirea rapidă a încasărilor din export și a beneficiilor unității, dovedind cu prisosință că drumul spre eficiență trece prin îmbunătățirea calității. Dar in acest articol nu va fi propriu-zis vorba nici despre sistemul de asigurare a calității și avantajele sale.Produsele întreprinderii, proiectate în cele trei secții de cercetare-pro- iectare și verificate temeinic in laboratoarele proprii, cunosc un înalt ritm de înnoire și perfecționare constructivă. Astfel, un tip de contactor cu relee a cunoscut, in 15 ani, șase ' variante constructive. între prima si ultima variantă (mai corect spus : cea mai recentă, pentru că nu va fi ultima), rezistența la uzura electrică și mecanică a sporit de peste două ori, iar greutatea a scăzut de la 16 kg la numai 890 grame. Dar în acest articol nu va fi propriu-zis vorba nici despre ritmul înnoirii și performanțele — de nivel mondial — ale produselor.Fiecare dintre aceste teme — ca și altele, legate, bunăoară, de perfecționarea pregătirii profesionaie, antrenarea și cointeresarea oamenilor muncii in soluționarea problemelor producției sau valorificarea resurselor materiale secundare ori creșterea productivității muncii — ar putea forma obiectul de sine stătător al cite unui articol, care, foarte probabil, s-ar încheia astfel : iată o experiență deosebită care merită a fi extinsă în cit mai multe unități, din toate ramurile economiei.Totuși, la ce ne vom referi 7

De la efecte la cauze. Buna organizare a producției și a muncii este tema pe care ne-am propus să o prezentăm. Iar aceasta deoarece rezultatele obținute sint, de fapt, subsumate și explicate de un sistem organizatoric ce valorifică plenar și consecvent principiul — bine cunoscut, dar nu întotdeauna bine aplicat — al conducerii, muncii și răspunderii colective. Să mai rămi- nem, preț de o frază, in sfera principiilor: „Obiectivele imediate și cele ce perspectivă — aprobate de organul de conducere colectivă și pentru

pe principii, dar se confirmă prin fapte
atingerea cărora este atrasă o masă largă de oameni ai muncii — vizează permanent obținerea unei eficiente economice maxime", ne-a spus inginerul Vasile Caisân, șeful serviciului de organizare a producției și a muncii. Ca așa stau in realitate lucrurile o dovedește evoluția cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă. Dar și aceasta este tot consecința unui sistem de organizare care transformă in fapte principiile enunțate.

Acțiuni — programe — mă
suri Toate obiectivele de perfecționare, sub diferite aspecte, a activității întreprinderii sînt grupate în nouă acțiuni distincte: de creștere a productivității muncii, de reducere a consumurilor materiale, a celor de metale neferoasă și prețioase, a consumurilor energetice, de îmbunătăți

® Direcții prioritare în acțiunea de moder
nizare : calitatea și productivitatea

© Un sistem cu mai multe subsisteme
® O noutate... bine cunoscută : programele 

glisante

așa de de

defie in

re a calității, de valorificare a resurselor recuperabile, de raționalizare a tehnologiilor și organizare a liniilor de fabricație, de mecanizare și automatizare a fluxurilor de producție și, în sfîrșit, dar nu in ultimul rind, de perfecționare a pregătirii profesionale. Așadar, acțiuni . care, intr-o formă sau alta, se regăsesc in fiecare unitate economică. Tot cum se regăsesc și programele măsuri pentru fiecare direcție perfecționare în parte. ' Deosebit de activ și util se dovedește la întreprinderea „Electroaparataj" sistemul de întocmire, de urmărire și de finalizare a tuturor acestor programe. Să concretizăm.— Pentru acțiunea de creștere a productivității muncii, cele 22 ateliere și secții ale întreprinderi au întocmit in 1988 un număr de 102 programe, cuprinzind in total peste 600 măsuri, precizează inginerul Caisân. îndeplinirea lor a permis depășirea pe ansamblul unității a planului sporire a productivității muncii.— Dar de ce a fost nevoie să întocmite mai multe programe fiecare secție 7— Pentru că nu toate măsurile fost stabilite de la începutul anului, multe au apărut pe parcurs. De cite ori, in ședințele de joi, erau adoptate noi propuneri, ele formau obiectul altor programe pentru secția sau atelierul in. cauză. Nu am folosit procedeul completării celor existente pentru ca evidenta realizărilor și a răspunderilor să fie foarte clar ținută.— Cum se realizează această evidență și ce înseamnă „ședințele de joi" 7— De îndeplinirea fiecărui program 

au

răspunde o comisie formată din muncitori, ingineri și tehnicieni din atelierul respectiv, iar de fiecare măsură in parte — cite un om. In acest fel, pentru materializarea ideilor cu eficiența calculată și la termenul stabilit este antrenat un mare număr de oameni ai muncii, fiecare cu rolul și răspunderea sa, bine precizate. La fel de clar este stabilit și sistemul de urmărire a îndeplinirii tuturor măsurilor din programe, prin ședințe operative și cu participarea unui număr restrîns de oameni. Fără a intra în detalii de ordin procedural, precizez că asemenea ședințe se organizează la diferite perioade in cadrul C.O.M. și al biroului executiv, ca și în cadrul comisiilor pe acțiuni. Astfel, referindu-mă tot la acțiunea de creștere a productivității muncii» comisia de resort pe întreprindere analizează în fiecare joi programul 

cîte unei secții. în zilele de miercuri sînt ședințele referitoare la calitate, iar sîmbăta — la programele de modernizare. Este adevărat că toate laturile îmbunătățirii activității întreprinderii se subsumează vastei acțiuni de perfecționare a organizării și modernizare ce se destășoară în întreprindere, ca de altfel in întreaga economie națională. Dar pentru a urmări și stăpîni mai bine aspectele legate de ridicarea calității produselor și de creșterea productivității muncii — pe care le considerăm esențiale in acțiunea de modernizare — ele sînt analizate separat. In unitatea noastră, programul de modernizare reprezintă un cadru, ce cuprinde numai măsuri-directoa- re, regăsite detaliat în toate celelalte acțiuni privind reducerea consumurilor, mecanizarea și automatizarea proceselor de fabricație etc. Aș mai preciza că domeniilor prioritare în anumite perioade le consacrăm programe speciale. Astfel, avem un program cu măsuri bine precizate numai pentru reducerea consumului de argint — mult folosit, după cum se cunoaște, pentru întrerupătoarele fabricate in uzina noastră.— Cu alte cuvinte, perfecționarea activității este gîndită ca un sistem cu mai multe subsisteme, elementul de bază fiind măsura concretă de îndeplinirea căreia răspunde un om al muncii. Dispune insă acesta de fiecare dată de mijloace pentru a îndeplini sarcina care ii revine 7— Da, pentru că la îndeplinirea ei concură mai mulți factori, fiecare cu sarcina sa precisă. Astfel, într-o secție, pentru reducerea duratei în care este executată o anumită operație, trebuie realizat un dispozitiv la ate-

lor. obiectivele cucele de perspec-

lierul de sculărie. Realizarea dispozitivului este cuprinsă in planul atelierului, de asemenea cu răspundere nominalizată pentru îndeplinire. In general, cind realizarea unei măsuri depinde de mai multe secții,' fiecare cunoaște exact care este sarcina sa, iar persoana care răspunde de aplicarea practică a măsurii veghează ca toți factorii să se achite la termenul stabilit de misiunea— Ați afirmat că rente se îmbină cu tivă. In ce mod 7— O metodă este realizarea de programe glisante. Astfel, pentru creșterea productivității muncii îndeplinim încă măsuri din programul pe anii 1988—1989, dar am început și aplicarea unora dintre cele ale programului pe anii 1989—1990. Asigurăm astfel atît continuitatea, cît și viziunea de ansamblu. O a doua metodă este întocmirea unor programe distincte pentru măsuri urmărite prioritar — categorie din care fac parte măsurile de mecanizare și automatizare. în programul respectiv avem insă și obiective ce se vor aplica incepind din 1991. pentru care realizăm în prezent studii preliminare și proiecte.
★De bună seamă, dernizării, oricît ar rămîne fără obiect ei sint sărace și ce nu se întimplă la „Electroaparataj". Dar cum sint acestea stabilite și ierarhizate în întreprindere 7 Cum se asigură eficiența maximă în aplicare 7 Cum este cointeresată și... organizată participarea largă a oamenilor muncii nu numai la îndeplinirea măsurilor, ci și la stabilirea lor 7 Iată citeva din întrebările la care vom răspunde într-un număr viitor al ziarului.

organizarea moți de perfectă, ar dacă obiectivele puține. Ceea

Eugen RADULESCU

Aspect din hala de montaj a întreprinderii de avioane din București Foto : Agerpres

Ritm intens de lucru,
rezultate pe măsurăîn acest an. In Județul Ialomița urmează să fie racordate la sistemele de irigații circa 126 000 hectare, ajungindu-se în acest fel la o suprafață totală amenajată de aproape 275 000 hectare. Paralel cu amenajarea acestor suprafețe, muncitorii și specialiștii din cadrul întreprinderii județene de îmbunătățiri funciare vor realiza lucrări de desecări pe 34 800 hectare, urmind ca pe alte 4 600 hectare să se acționeze pentru combaterea eroziunii solului. In rin- durile de față ne-am propus să ud- mărim mai ales modul cum se desfășoară munca în cadrul sistemului de irigații Mostiștea II, in care scop am apelat la sprijinul conducerii întreprinderii județene de îmbunătățiri funciare.La punctele de lucru din cadrul brigăzii nr. 2, condusă de subingine- rul Constantin Popa, am putut să ne convingem cu cită dăruire și pricepere se muncea pentru finalizarea intr-un timp cit mai scurt a tuturor lucrărilor ce au mai rămas de efectuat in cadrul amenajării Mostiștea II. insumind 27 000 hectare, din care, Ia finele anului trecut, s-au recepționat 19 138 hectare. La ora actuală, lucrările sint intr-un stadiu avansat pe 6 400 hectare. în perimetrul cooperativelor agricole Horia și Axin- tele și I.A.S. Borănești. De la început remarcăm organizarea temeinică a muncii la fiecare punct de lucru, modul în care materialele și utilajele de montat sînt depozitate. Aici se acționează cu 10 dragline, 60 de screpere, 2 buldozere, 4 lansatoare, 6 automacarale și 32 mijloace de transport. Intre cei 170 mecanici de utilaje grele și terasiere. rutie- riști și conducători auto, care asi-

lucru celor dulgheri și 235 be- montorigură frontul de toniști, zidari, de conducte. există”o deplină colaborare. fiecare acționînd pentru realizarea lucrărilor în conformitate cu graficele de execuție stabilite. La punctele de lucru pe unde am trecut. în paralel cu finalizarea amenajărilor pentru irigat, un important volum de muncă este depus pentru executarea canalelor de desecare pe 8 000 hectare, in zona cooperativelor agricole Sinești, Drăgoești, Borănești și Bărcănești.— Avem toate condițiile, ne spunea subinginerul Constantin Popa, șeful brigăzii nr. 2, ca în acest an să ne realizăm sarcinile de plan în mod ritmic, iar lucrarea la sistemul de irigații Mostiștea II să fie finalizată pînă la 5 aprilie, în așa fel
în sistemul de irigații 

Mostiștea II, toate 
amenajările trebuie 

încheiate pînă la 5 aprilie 
 X

Tăbirgic și de utilaje maistrului dispecerilor Dragomir și

incit toate culturile din unitățile racordate la sistem să dispună de posibilități de irigare încă din primăvară. In cadrul brigăzii noastre, formațiile conduse de Ene Gheorghe și Vasile Crăciun! (montori de conducte), Vasile Ene (dulgher), Constantin Cruțan (zidar), Nicolae .. .....................Valter Ripa (mecanici grele și terasiere), ale Alexandru Cîocîrlan și Stelian Titirișcă, Vasile Degeratu Mircea nu numai că au cele mai bune rezultate, dar realizează și lucrări de calitate superioară. Și un fapt ce merită evidențiat : colaborarea foarte bună ce o avem cu întreprinderea „Electromontaj" București și întreprinderea Antrepriză instalații-montaj pentru îmbunătățiri funciare. Din întreg necesarul de materiale, la ora actuală nu ne lipsesc decit 20 de hidrofoare pe care întreprinderea de utilaj chimic Rimnicu Vilcea ni le va asigura pină la sfîrșitul lunii februarie.— Dacă activitatea șantierelor noastre, și a brigăzii nr. 2 care acționează in perimetrul sistemului de irigații Mostiștea II se desfășoară in ritm intens, iar calitatea lucrărilor este bine apreciată de unitățile beneficiare in momentul efectuării recepțiilor — continuă inginerul Do- rel Popa, directorul tehnic al I.E.E.L.I.F. Ialomița, aceasta se datorează și comandamentelor săptămi- nale. conduse de secția economică a Comitetului județean de partid Ialomița. Cu aceste prilejuri am primit 

nu numai îndrumări competente, dar și un sprijin concret pentru rezolvarea problemelor dificile cu care ne-am confruntat nu o dată.în documentarea noastră am avut posibilitatea să stăm de vorbă și cu cițiva din beneficiarii noilor amenajări de irigații din sistemul Mostiștea II. La C.A.P. Movilita, președinta unității, tovarășa Ecaterina Fătu, remarca : „Probele de apă ale canalelor și conductelor ne-au convins că amenajările sînt de bună calitate. în felul acesta avem și noi posibilitatea să realizăm producții din cele mai mari. Inginerul-șef da la aceeași unitate, tovarășul Nicolae Iorga, a ținut să adauge: „Dacă în anii buni noi am realizat 5 000 kg griu, peste 7 500 kg orz și 9 000 kg porumb, o dată cu asigurarea condițiilor de irigare producțiile vor crește cu cel puțin 50 la sută la majoritatea culturilor. La ora actuală, a- vem amplasate toate culturile in funcție de canale și conducte, iar cele 88 aripi de ploaie ne permit ca, în 10 zile. întreaga suprafață de 2 400 hectare să primească cite o normă de udare. Avem posibilitatea să udăm atit prin brazde, pe suprafețele special amenajate, cît și prin aspersiune".La C.A.P. Drăgoești, care deține 4 200 hectare, întreaga suprafață fiind irigată, am stat de vorbă cu tovarășul Ion Baciu, președintele u- nității : „De acum, noi, țăranii din această zonă, nu vom mai sta cu ochii pe cer să vedem cînd se string norii, dacă ploaia vine la noi ori ne ocolește — preciza interlocutorul. Vom putea să asigurăm plantelor apa atît de necesară și să punem in valoare potențialul productiv al pămintului. în anul trecut, de exemplu. noi am putut să irigăm, încă din toamnă, 1 000 hectare. Ceea ca pot să spun este că suprafețele cu porumb în cultură dublă au dat producții bune, ceea ce înainte nu era posibil. Problema noastră este acum să recrutăm și să asigurăm oameni bine pregătiți, cu înaltă calificare, care să poată exploata în condiții de înaltă eficiență sistemul de irigații".Ne-am referit doar la cîteva Ipostaze, dar care dovedesc că în sistemul de irigații Mostiștea II atît constructorii, cît și unitățile agricole beneficiare sînt gata să predea la timp noile amenajări, dar și să asigure exploatarea lor eficientă. In prezent se execută lucrările pentru combaterea eroziunii solului pe suprafețele pe care această lucrare se impune, se fac drenaje și scarificări, se ameliorează sărăturile și se administrează amendamente și îngrășăminte organice pentru creșterea fertilității solului.
Mihai VIȘOIUcorespondentul „Scînteli”
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Perfecționarea sistemului de conducere și planificare
a întregii activități economico-socialeStrategia dezvoltării economico- sociale a societății noastre socialiste în actuala etapă pune accentul pe laturile Calitative, pe factorii intensivi ai creșterii economice și ai e- voluției sociale in genere. Perfecționarea în continuare și realizarea la un nivel calitativ superior a conducerii tuturor domeniilor vieții economico-sociale constituie în acest cadru o orientare de importanță majoră pentru viitorul societății noastre. o prioritate a politicii partidului. argumentată științific in documentele sale programatice, in cuvin- tările secretarului său general, ocupă, după cum este cunoscut, capitol distinct în Expunerea marele forum democratic din noiembrie 1988. Perfecționarea sistemului de conducere a societății este rezultatul interacțiunii a numeroși factori, atît sociai-politici. cit și economici, atît tivi, factori deopotrivă

Ea un la 28
obiectivi, cit și subiec- între care se numără pregătirea profesională

și politică, responsabilitatea și spiritul de inițiativă al cadrelor.Așa cum aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvintarea rostită cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere și îndelungatei sale activități revoluționare, „avem forme organizatorice, democratice bune", „avem mari posibilități, avem și o bază materială bună, avem și muncitori, și tehnicieni, și ingineri, și oameni de știință care au capacitatea să soluționeze — in general — orice probleme. Trebuie insă să lucrăm mai bine, cu mai multă răspundere ! De fapt, acestea sînt, astăzi, problemele fundamentale ale perfecționării activității in țara noastră". Perfecționarea activității organelor și organismelor de conducere social-politică și economică vizează realizarea în etapa actuală a unei concordante cit mai depline intre conținutul și formele conducerii democratice a societății noastre socialiste, cu influentă pozitivă asupra dezvoltării de ansamblu a societății.

a bunei organizări a întregii activități de producție.Un rol nu funcționarea co-financiar răspunderii cointeresării colectiv, cit folosirea de conducerii muncitorești a unui complex de pirghii și forme de stimulare materială care să asigure creșterea productivității muncii, utilizarea economică a resurselor, inovarea proceselor de producție și a produselor. Desigur, in acest proces este însă implicată și răspunderea materială a producătorului. După cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, „o dată cu stimularea materială a celor care-și îndeplinesc in bune condiții sarcinile sociale, să se in-

Cadrul democratic, revolup'onar
de conducere a societății noastre socialisteîn decursul a peste două decenii, în țara noastră s-a constituit un cadru nou al conducerii activității economico-sociale pe baza principiilor democrației muncitorești-revo- luționare, ale autoconducerii și autogestiunii. „încă Ia Congresul al IX-lea ai partidului, In 1965, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. am stabilit trecerea la perfecționarea sistemului de conducere, de planificare, la crearea unui cadru corespunzător realităților din țara noastră. In această privință am pornit de la principiul că formele de conducere, de planificare, financiare nu sint date o dată pentru totdeauna, că ele trebuie să fie perfecționate continuu în raport cu dezvoltarea forțelor de producție, a științei, a culturii, cu baza tehnico-materială. pornind de Ia necesitatea creșterii rolului oamenilor muncii, al cadrului democratic, in întreaga conducere a activității economico-sociale".Diversitatea activităților din societatea socialistă — rezultat al diviziunii muncii sociale, al evoluției tehnologiei și culturii — își găseste expresia în diferențierea nivelurilor organizatorice ale conducerii și totodată în relația integratoare între conducerea societății, a sistemelor terltorial-administrative și conducerea la nivelul fiecărei unități economico-sociale. în acest proces. conducerea unitară a vieții economice și sociale pe baza planului național unic asigură coeziunea și unitatea de acțiune a întregii societăți în vederea îndeplinirii obiectivelor comune șl promovării principiilor fundamentale ale construcției socialiste.Necesitatea obiectivă a conducerii unitare a societății rezidă în existența unor sarcini ce nu pot £1 transferate la nivel teritorlal-admi- nistrativ sau al conducerii unităților. Aceste sarcini esențiale, ireductibile se referă la direcționarea dezvoltării generale a societății, la mobilizarea și alocarea resurselor necesare realizării obiectivelor stabilite și Ia alte funcții necesare pentru asigurarea stabilității funcționale a societății. în același timp, experiența construcției socialiste a arătat că nu este posibil ca activitatea complexă a economiei naționale, a dezvoltării societății să fie cuprinsă și rezolvată eficace doar de aparatul central. Valorificarea superioară a avantajelor societății socialiste presupune creșterea gradului de participare a oamenilor muncii la conducerea societății.în ultimele două decenii, din inițiativa partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au instituit și generalizat in toate domeniile de activitate principiile autoconducerii muncitorești, s-au creat consiliile oamenilor muncii, în care cel puțin 30 la sută sint muncitori, a fost in- stituționalizat rolul adunărilor generale ale proprietarilor și producătorilor în întreaga prinderilor, s-au creat și național, a maselor, conducerea activitate.Instituirea toconducere înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare economico-socială a țării.Trăsătura originală a acestui sistem democratic de conducere a societății românești constă in îmbinarea armonioasă a rolului organelor centrale, a planului național unic de dezvoltare economico-socială cu creșterea răspunderii și atribuțiilor centralelor, întreprinderilor, organismelor democratice în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe. In urma acestor schimbări

calitative. oamenii muncii au Încetat să fie obiect al actelor de conducere, devenind subiect al conducerii activității economico-sociale la toate nivelurile de organizare a vieții societății. Această calitate s-a realizat la un nivel calitativ superior o dată cu instituirea sistemului auto- conducerii muncitorești, creîndu-sa cadrul organizatoric adecvat participării efective a oamenilor muncii Ia elaborarea și aplicarea deciziilor, a planurilor de dezvoltare. în pre-

patrimoniu distinct de mijloace materiale încredințate de societate spre administrare. De asemenea, întreprinderea și centrala sint titulare de plan și iși desfășoară activitatea pe baza unui plan de producție propriu care este parte integrantă a Planului national unic. în aceste condiții, întreprinderile si centralele își asigură resursele financiare pe baza unui buget propriu de venituri și cheltuieli care îndeplinește rolul unui instrument de conducere ce asigură creșterea eficientei economice. Din veniturile proprii se constituie fondurile necesare atît desfășurării activităților productive (fond de dezvoltare, fond pentru mijloace circulante, fond pentru cercetare-dezvoltare tehnologică și introducerea progresului tehnic), cit și acoperirii nevoilor social-cultu- ______   . .rale. Aceste resurse bănești sint troducă principiul ca cei care nu-și păstrate în conturi proprii la bancă. - - ■ ■ • - -deschise pe domenii distincte de activitate (producție. Investiții, acțiuni sociale).în calitate de persoană juridică, întreprinderea angajează relații contractuale, financiare sau de altă natură cu alte unități și prin organele sale de conducere poartă derea materială pentru asumate și rezultatele desfășurate.Exigențele ce trebuie pentru aplicarea fermă tiunii și mecanismului financiar actual au in primul rind, modul de sistemului de indicatori, normative. în condițiile tării intensive a tuturor relor de activitate, organismele de conducere democratică din unități urmăresc îndeplinirea întregului sistem de indicatori economici, atît a producției fizice, cit și a celorlalți

mai puțin important in mecanismului economi- revine cointeresării și materiale. înfăptuirea materiale atît la nivel și individual presupune către organismele auto-

răspun- obligațiile activitățilorrespectate a autoges- economico- vedere, in utilizare a norme și dezvol- sectoa-

iviTi

______ activitate a intre- în mod corespunzător organisme pe plan local de participare organizată a întregului popor la tuturor sectoarelor deunui larg sistem de au- democratică a permis

zent. se evidențiază in Expunerea la forumul democratic din luna noiembrie 1988. funcționează un larg sistem al răspunderii directe a colectivelor de oameni ai muncii pentru activitatea fiecărei întreprinderi și instituții. Noul cadru democratic promovează principiul conducerii colective in locul principiului conducerii unipersonale. Experiența obținută în funcționarea sistemului democrației muncitorești-revoluțio- nare atestă că in prezent sistemul de conducere al întregii societăți corespunde cerințelor obiective și posibilităților largi deschise dezvoltării patriei noastre, nefiind necesare in etapa actuală modificări structurale. Așa cum evidenția tovarășul Nicolae Ceaușescu, se impune în prezent o preocupare mal mare pentru funcționarea acestui' sistem cu maximum de eficacitate.Secretarul general al partidului sublinia în acest sens că este necesar să se acționeze cu hotărîre pentru a face ca organismele democratice create în societatea noastră să funcționeze corespunzător naturii și funcțiilor ce le revin. Cu aceeași hotărîre, trebuie să fie înlăturate neajunsurile ce se mai manifestă în anumite sectoare de activitate, neajunsuri care sint rezultatul neaplicării ferme a principiilor de conducere și planificare pe baza autoconducerii și autogestiunii. Mai există încă, intr-un domeniu sau altul de activitate, organisme democratice care nu funcționează cu întreaga lor răspundere și nu valorifică pe deplin potențialul oamenilor muncii în domeniul elaborării și aplicării deciziilor. Practicile birocratice. administrative, menținerea unui stil depășit de muncă în unele verigi ale organismelor de conducere și planificare își au, de asemenea, premisa in înțelegerea și aplicarea greșită a principiului autoconducerii, ceea ce duce la incălcarea ordinii și disciplinei în gospodărirea mijloacelor încredințate colectivelor de muncă.Avînd in vedere că in prezent avem un cadru corespunzător de conducere și, totodată, avem reglementări bune, trebuie să se facă totul ca acestea să fie folosite în mod adecvat și eficient. Așa cum sublinia, din nou, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in Expunerea din 28 noiembrie 1988, trebuie să se acționeze cu mai multă fermitate in îndeplinirea atribuțiilor ce revin organismelor democratice de conducere din centrale, întreprinderi mod corespunzător să se pună atitudinilor de supraapreciere a bilităților organelor centrale de luționa problemele, neglijîndu-se sau ocolind organele democratice din unități.

Indicatori care privesc productivitatea muncii, producția-marfă vindută și Încasată sau producția pentru export. Un loc important în aceste preocupări este acordat normelor și normativelor privind folosirea resurselor. în condițiile actuale este necesar să se acționeze cu mai multă hotărîre In direcția respectării neabătute a normelor de consumuri materiale și energetice, pentru reducerea continuă a acestor consumuri pe baza perfecționării tehnologiilor,

fac datoria, nu-și realizează sarcinile, irosesc bunurile poporului să resimtă in mod direct și material consecințele atitudinii lor"... Răspunderea oamenilor muncii în calitate de proprietari ai mijloacelor de producție și beneficiari ai rezultatelor activităților desfășurate se referă atit la modul cum lucrează fiecare om al muncii, cum acționează colectivele de muncă, cit și modul în care organismele de conducere colectivă își exercită atribuțiile și competențele ce Ie revin. In aria responsabilității individuale și colective intră gospodărirea și valorificarea patrimoniului de mijloace materiale și financiare al unităților, modul in care sînt gospodărite materiile prime, energia, forța de muncă și este asigurată calitatea produselor. „Auto- conducerea democratică, autogestiunea — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea din 28 noiembrie 1988 — înseamnă creșterea ordinii și disciplinei, întărirea răspunderii in buna conducere a activității și in gospodărirea mijloacelor încredințate".Folosind un complex de pirghii economice și forme de acțiune, cum sint sistemul de retribuire a muncii, modul de constituire și folosire a beneficiului unităților economice, sistemul formării prețurilor și tarifelor, modul de finanțare și creditare, mecanismul economico-financiar instituit în țara noastră are drept scop întărirea spiritului gospodăresc, valorificarea inițiativei și spiritului de inovare, mobilizarea tuturor resurselor necesare unei dezvoltări intensive. Pe aceste diferite căi se poate înfăptui o bună activitate de conducere pe baza principiilor autogestiunii și autoconducerii.Aplicarea fermă a mecanismului economico-financiar, precum și perfecționarea conducerii planificate sint in momentul de față factori esențiali pentru îmbunătățirea radicală a activității organismelor de autoconducere, pentru înlăturarea formelor și metodelor de lucru rămase în urma cerințelor vieții.
înfăptuirea consecventă a programelor 

de modernizare

și in capăt posi- a so-
Aplicarea fermă a autogestiunii, 

a mecanismului economico-financiarProcesul perfecționării conducerii și planificării activității economico- sociale din tara noastră a avut și are drept scop afirmarea cit mai deplină a calității oamenilor muncii de proprietari, producători șl beneficiari ai întregii avuții naționale, mobilizarea deplină a capacității acestora de a valorifica superior resursele dezvoltării, de a realiza indici superiori de rentabilitate prin aplicarea pîrghiilor economico-finan- ciare. înfăptuirea cerințelor mecanismului economico-financiar se întemeiază pe cadrul democratic repre-

«entat de organismele autoconducerit și pe funcționarea fiecărei unități economice pe baza principiului autogestiunii și autofinanțării. Auto- gestiunea economico-financiară reprezintă de fapt suportul material al autoconducerii muncitorești. Prin intermediul autogestiunii se asigură acoperirea cheltuielilor din veniturile proprii, realizarea beneficiului necesar pentru dezvoltarea unității și mijloacelor necesare, stimulării materiale a oamenilor muncii.Autogestiunea înseamnă că întreprinderea, centrala dispun de un

în Expunerea la ședința comună a plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor nizațiilor din 28Nicolae Ceaușescu arăta că punct de vedere cantitativ, in multe sectoare am ajuns Ia un nivel bun de dezvoltare, care așază România in rindurile țărilor avansate in ce privește producția pe locuitor și chiar la producția globală, ca atare. Acum, in centrul intregii activități trebuie să stea înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă, de organizare și modernizare a industriei și a celorlalte ramuri, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei șl tehnicii". Orientarea spre rolul predominant al factorilor intensivi cere in etapa actuală cu prioritate modernizarea structurilor de producție pe ansamblul vieții social-economi- ce, asigurarea unui raport echilibrat între industrie și agricultură, dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei naționale.în al doilea rlnd, accentul pus pe factorii intensivi ai dezvoltării impune o intensă activitate de modernizare a structurii producției in interiorul fiecărei ramuri și in cadrul unităților productive. Ambele procese trebuie să răspundă exigențelor modernizării tehnologice in condițiile noii etape a revoluției tehnico- științifice. în acest scop sînt necesare eforturi concrete tn fiecare întreprindere și pe ansamblul unei ramuri economice pentru mobilizarea tuturor forțelor tn vederea soluționării problemelor complexe de organizare și modernizare. Organismele democratice de conducere din unități și centrale au datoria să acționeze pentru introducerea in producție a celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnologiei. în genere, tn sfera de interes a colectivelor de oameni ai muncii trebuie să se afle pe un loc prioritar modernizarea tehnologiilor, organizarea temeinică și rațională a fluxurilor de producție, perfecționarea caracteristicilor materialelor existente, realizarea de noi materiale cu proprietăți superioare, astfel incit să se valorifice intr-un mod superior resursele țării și munca poporului. în acest context, o atenție deosebită se acordă in prezent programelor de recuperare șt i refolosire a materialelor, subansam- i blel'or și pieselor, care au o • re importantă. Realizarea l programe are o i bită în reducerea i murilor materialete aceste măsuri■ trebuie să afecteze calitatea produ- i selor, ci este necesar să contribuie la

democratice și orga- de masă șl obștești noiembrie 1988, tovarășul „din

ponde- acestor deose- consu-importanță generală a și energetice. Toa- nu numai că nu

obținerea unei calități noi, superioare.Angajarea fermă a cercetării științifice in realizarea programelor de organizare și modernizare a producției are drept finalitate ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, realizarea de produse fiabile cu caracteristici funcționale superioare, competitive pe piața externă.Așa cum se evidențiază în Expunerea la forumul democratic din luna noiembrie 1988, rezultatele ce se urmăresc a se obține in această direcție trebuie să valorifice Ia maximum potențialul propriu de creativitate, să se sprijine pe factorii interni ai dezvoltării. Realizarea obiectivelor dezvoltării intensive este strîns legată și de folosirea cu eficientă mai mare a fondurilor fixe, a întregului potențial productiv existent în unități.Dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție nu poate avea loc decit in condițiile preocupării susținute a tuturor organismelor democratice de conducere din unități și centrale pentru calificarea forței de muncă Ia nivelul actual al exigențelor. în concordanță cu cerințele noii revoluții tehnico-științifice este necesar să realizăm obiectivele de producție cu oameni avînd o înaltă pregătire profesională și tehnică, capabili să soluționeze cele mai complexe probleme. în acest scop, organismele democratice de conducere, organizațiile de partid din cadrul unităților și centralelor urmăresc tn mod prioritar realizarea programelor de perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii pentru a face față cerințelor not ale producției in condițiile dezvoltării intensive.Modernizarea producției st accentuarea factorilor intensiv! ai dezvoltării contribuie direct la realizarea unui nivel mai înalt al schimburilor economice cu toate statele, desfășurarea unei temeinice munci de perfecționare a activității productive constituind in mod nemijlocit baza participării tot mai eficiente a economiei românești Ia diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale.Așa cum sublinia șecretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Expunerea din 28 noiembrie, perfecționarea conducerii și planificării dezvoltării economico-sociale, îmbunătățirea activității tuturor organismelor democratice de conducere reprezintă premise esențiale ale progresului econo- mico-social In etapa înfăptuirii obiectivului României la un stadiu țară mediu dezvoltată.

t a t r
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Titanic vals — 10; Caligula — 
18; (sala Amfiteatru) : Drumul singu
rătății — 10; Cineva te iubește — 18; 
(sala Atelier) : Fata din Andros — 14; 
Intre patru ochi — 18,30
• Opera Română (13 18 57) : Spărgă
torul de nuci — 11; Madame Buterfly 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30; 
Tinerețea unul vis — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie 
drăguță cu o floare și terestre spre 
Nord — 10,30 ; Astă-seară stau acasă
— 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Goethe mi-a spus — 11; Lewis șl Alice
— 19
• Teatrul de comedie 
Slugă la doi stăptnl 
media era rege — 18
• Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea do cactus — 10; 
Taifun — 18; (sala Studio) : Complo
tul miliardarilor — 10.30; Pensiunea 
doamnei Olimpia — 18,30
• Teatrul Giuleștl (14 72 34, sala Ma
jestic) : Să nu-ți faci prăvălie cu

(16 64 60) :
10; Clnd co-

scară — 11 ; Regele Lear — 18 ; (sala 
Ciulești, 18 04 85) : Cocoșelul neascul
tător — 11 ; Dlscufie fără martori 
— 18
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase* 
(sala Savoy. 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Cavalcada risului — 18 ; (Ia Palatul 
sporturilor și culturii) : Artiștii și 
Boema — 15 ; 18,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română* (13 13 00) : Cintă, clocirlie 
— 18
• Teatru! „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cel 7 pitici — 
10.30
• Teatru! „Țăndărică* (15 23 77, sala 
Victoria) ■: Spectacol muzical cu for
mația „Minisong* — II ; (sala Cos-

Demnitatea scrisului Foto : S. Cristian
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Da-

Centrul de cultură șl creație Cîntarea României" din municipiul Petroșani-
In fiecare miez de 

iarnă românească, au
reolată de luminoase 
sărbători naționale, e 
bine să ne reamintim 
că nobila conștiință de 
condeieri ai neamului 
se consolidează prin- 
tr-un document isto
ric. datat 30 genarie 1840. O impunătoare 
dată jubiliară : ori
ce scriitor patriot cu
getă cu pietate la ceea 
ce in istoria culturii 
noastre moderne 
numii „momentul 
ciei literare".

Cit a însemnat
cest moment in pere
nitatea culturii ro
mâne, cit. de fecundă 
inriurire a exercitat in toate sectoarele 
unei literaturi nevoi
te să recupereze in 
timp record veacuri 
de adversități se con
semnează, cu un nu
măr satisfăcător de 
detalii, in manualele 
de liceu. Ceea ce tre
buie rețindt insă cu 
evlavie de discipoli e 
limpezimea morală a 
dezideratelor formu
late în Introducția de 
la 30 genarie.

Această limpezime 
a cugetului unui men
tor ales, cp Mihail 
Kogălniceanu, în
seamnă patriotism, o- 
nesțitate, temperanță, 
simțul nuanței, res
pectul față de străda
nia predecesorilor și 
așteptările, pline de 
speranță, ale contem
poranilor.

Aleasa ținută a 
condeiului, menirea lui civilizatoare, civi- 
litatea lui intru spirit 
și adevăr sint subli
niate cu fermitatea 
cauzelor inalte, cu 
limpezimea benefică a 
entuziasmului creator.

Căci operele născute 
sub auspiciile respec
tului pentru valoare și 
adevăr, pentru ade- vărv.l valorii, devin, 
ir, mod firesc, monu
mente ale conștiinței 
naționale.

$i unde se reflectă 
mai clar această 
blețe a 
mânesc 
durile 
ceanu 
criticii : „ 
sili ca moralul să fie 
pururi pentru noi o 
tablă de legi, și scan
dalul o uriciune izgo
nită. Critica noastră 
va fi nepărtinitoare ; 
vom critica cartea, iar 
nu persoana. Vrăj
mași ai arbitrariului, 
nu vom fi arbitrari 
în judecățile noastre 
literare. !ubito/ri ai 
păcii, nu vom primi 
niciodată in foaia 
noastră discuții ce ar 
putea să se schimbe in vrajbe. Literatura 
noastră are trebuință 
de unire, iar nu 
dezbinare".

Așadar, morala 
trebuie să însoțeas
că gestul și opțiu
nea esențială prin 
care ne apropiem 
de condei, ce garan
tează demnitatea, sta
bilitatea firii noastre 
cugetătoare, aplecată, 
asupra tilcului și ar
moniei cuvintelor. 
Coci armonia este, a- 
lături de cultul ade
vărului și valorii, unul 
din imperativele ma
jore pe care Intro- ducția iui Kogălni- 
ceanu le proclamă în 
zorii conștiinței noas
tre literare.

Din păcate, tn vre
me au existat și de
rogări de la rosturile 
inalte ale literei scri-

no- 
spiritului ro- 
decit in rin- 
lui Kogălni- 
despre rolul 
„... ne vom

de

ce

se, s-au ivit și spirite 
dizarmonice, piezișe, 
dispuse să conteste, să 
moduleze ori să abată 
scrisul pe făgașuri 
străine nobleții lui 
primordiale. Dar ele, 
ca orice manifestare a 
derizoriului, s-au do
vedit a nu aparține 
nici adevărului, nici 
duratei. Duratei apar
țin Frumusețea și harul ei infailibil, ză- 
mislitor de sensuri 
perene, profund civi
lizatoare.

A sluji această Fru
musețe prin scris în
seamnă a respecta 
testamentul generoși
lor înaintași care 
și-au dorit o patrie și 
un popor mai aproape 
de lumina și căldura 
spiritului, un popor 
integrat in civilizația 
lumii, apt el insuși să 
reprezinte această ci
vilizație prin 
niile minții și 
vității.A lua corect pulsul 
valorilor limbii ro
mâne, a nu mistifica 
evidențe sacre pen
tru demnitatea ei a- 
dinc încercată, a vorbi 
profund și armonios 
in limba română în
seamnă a onora docu
mentele de spirit ale 
românilor, care, răsar 
veșnic deasupra noas
tră ca o constelație ă 
corifeilor.

Este aricind folo- 
șitor să cugetăm la Introducția-program a Daciei literare, care, 
prin noblețea formu
lărilor ei, confirmă și 
justifică noblețea pe
renă a idealurilor ce
lor ce slujesc și au 
slujit cuvîntul româ
nesc.

străda- 
creati-

Smaranda 
COSMIN

IZVORUL
(Urmare din pag. I)

actuală, ale de trecere a superior, de
Prof. univ. dr. Serqlu TAMAȘ

monauțllor, 11 12 04) : Amnarul fer
mecat — 11,30
• Circul București (10 41 95): „Stelele 
circului* — 10; 15,30 ; 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59): 
Dalbul pribeag — 18,30

cine a
• Mari regizori, mari actori : PATRIA
(11 66 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Chirița In lași: POPULAR (35 15 17)
— 15; 17; 19, ARTA (213186) — 13;
15; 17

11.30 Lumea copiilor (color) • Telefil- 
moteca de ghiozdan. „Racheta 
albă". Producție a Studioului de 
film TV. Episodul 7
Sub tricolor, la datorie ! (color) 
Viața satului (color)
Telex
Album duminical (color) 
închiderea programului

19,00 Telejurnal
19,20 Cântarea României (color) • Oma

giul țării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată în colabo
rare cu Consiliul Culturi! șl Edu
cației socialiste și cu Comitetul 
de cultură și educație socialistă al 
județului Harghita

20,25 Film artistic (color). „Umbre ale 
trecutului". Producție a studiouri
lor albaneze. Premieră TV. Regla : 
Esat Myslin

21.30 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI 6 FEBRUARIE

(color). Feno- 
planetel. Epi-

de aur (color) 
traiectoria de-

I'- ’i!

19,00 Telejurnal
19,25 Industria — programe prioritare
19,45 știința pentru toți 

mene naturale ale 
sodul n

20,10 Ctitorii ale Epocii
• Repere noi pe 
venirii

20.30 Tezaur folcloric (color)
21,00 Democrația muncltorească-revo- 

luționară tn acțiune (color) • Ini
țiativă, participare, responsabi
litate

21,20 Din lumea capitalului. Documen
tar (color)

21,35 Ce-ți doresc eu ție, dulce Româ
nie. Versuri patriotice, revoluțio- . v 
nare (color) ' . ,-,f

21.30 Telejurnal
22.00 Închiderea programului

TUTUROR VALORILOR

a tiparelor’ Împrumutate de aiurea, fără conținut in realitatea autohtona și, in relație directă cu aceasta, promovarea și valorificarea gindirii proprii, originale, a unei munci intelectuale productive : 
intr-adevăr 
de licență, 
universități 
matematică 
broșuri, să 
proiecte de 
te discuții în Adunări și 
vinge că o numeroasă, foarte nume
roasă clasă de oameni nu-și între
buințează mintea la nimic alta decit 
la reproducerea de vorbe din cărți 
străine, că propria muncă intelec
tuală se reduce la nimic". Eminescu semnalează astfel un fenomen extrem de grav de care se arăta îngrijorat — bineînțeles ta altă cotă a exigențelor — și G. Călin eseu, peste aproape șase decenii in Jurnalul literar : „...avem nevoie de creatori, de arhitecțl, de gînditori originali, de ingineri inventivi", tn toiul fulminantelor sale polemici, Eminescu va reitera cu consecventă teza emancipării prin stimularea și canalizarea spre scopuri înalte a propriilor Însușiri și energii : „Un popor, 
ca și un copac și ca oricare altă 
ființă organică, nu poate înainta de
cit din sine însuși, decit dezvoltin- 
du-și treptat aptiudinile și puterile 
sale innăscute".Nu o dată, se știe, gazetarul, ca și poetul, opune prezentului său imaginea trecutului printre ale cărui figuri tutelare se află Mircea, Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare. El evocă vitejia legeniară a marilor voievozif dar relevă, totodată, geniul lor politic și diplomatic. în suita de studii amintite, Eminescu identifică o dominantă a istoriei, desprinzînd una din marile ei lecții, și anume că in contextul geopolitic in care se află românii, dacă libertatea și independența se cuceresc și se apără pe cimpul de luptă, un rol hotărîtor în dobindirea și păstrarea lor l-a avut și i! va avea întotdeauna capacitatea de a înțelege și ie a evalua just evenimentele, fenomenele, de a intui evoluția lor, cu alte cuvinte inteligența și iscusința diplomatică.

_ : „N-are cineva
decit să deschizi o teză 
's-asculte prelecțiuni la 

esceptăm pe cele de 
— să citească ziare șt 

citească proiecte și para- 
legi din Cameră, s-ascUl- 

se va con-

Poate că una din însușirile geniului este curajul. Și in primul rind curajul de a-și asuma propriul destin. în doar câțiva ani de gazetărie politică, Eminescu a creat o operă care uimește nu numai prin proporții și printr-un profesionalism greu de atins, ci și prin îndrăzneala (și aria) cuprinderii problematice. Pare că poetul, o dată intrat pe tărimul jurnalisticii, s-a angajat să dea seamă de toate cele rele și cele bune ale lumii și să spună despre ele „adevărul întreg". Putem afirma, împreună cu Al. Oprea, că iacă Eminescu a transformat vreuna din activitățile sale in profesie, atunci aceasta este, indiscutabil, ziaristica. El — observa același reputat exeget al publicisticii eminesciene -r- „nu cedează spiritului de rutină și de convenționalism, ridicînd pagina tipărită Ia înălțimea unor probleme de conștiință, păs- trînd nealterată vechea funcție sacerdotală a cuvîntului scris". Este neîndoios că oricît de revelatoare, ds actuală și de incitantă ca problematică și idei ar fi publicistica eminesciană, aceasta nu ne-ar apărea atît de proaspătă dacă n-ar purta în litera și spiritul ei vibrația unică a celui mai dăruit condei care a scris vreodată in limba română. Viața ideilor este și viața cuvintelor, a sintagmelor în care ele sint formulate și reformulate. Căutind cuvin- tul ce exprimă adevărul, Eminescu conferă verbului o încărcătură de simțire și cugetare, un patos și o fervoare care il implică puternic în contingent, dar, in același timp, il inscriu in durata — cum am putea-o numi mal definitoriu 7 — emines
ciană. Nu există, în ceea ce-1 priveș.- te pe creatorul faimoaselor „Scrisori" nici o deosebire esențială intre arta poetului și arta gazetarului, ceea ce il determina pe Șerban Cio- culescu să vorbească, intr-un articol din 1939, despre „vocații paralele". (Cutare însemnare din „Caiete" atestă cit de preocupat era cel mai mare ziarist român de tonul și stilul articolelor sale).Vasta operă ziaristică pe care a scris-o în numai cîțiva ani ne înfățișează — contrar imaginilor simplificatoare, proletculte, dintr-o epocă revolută — un Eminescu puternic, un spirit combativ, un adevărat pro-

• Muzica e viața mea : TIMPURI
NOI (13 61 10) — 9; U; 13; 15; 17; 19
• Expediția : GRIVITA (17 08 58) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, AURORA (35 04 66) 
— 9; ti; 13; 15; 17; 19
• Miracolul : STUDIO (59 53 15) — 10: 
12,30; 15; 17; 19, DACIA (50 35 94) — 9: 
11; 13; 15; 17; 19
• Extemporal la dirigenție : LIRA 
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Sosesc păsările călătoare: DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Misterele Bucureștilor : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Acțiunea „Autobuzul* : COSMOS 
(27 54 95) — 9; II; 13; 15; 17; 19

• Oricare tată iubește 
SCALA (11 03 73) — 9; II; 
19,30
• Sacrificiu suprem :
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Sonata Kreutzer :
(33 29 71) — 9; 12; 15; 18
« Sora 13 : BUCUREȘTI 
9; 11,30; 14; 16,30 '*
(17 55 46) — 9; 11,30;
LODIA (11 13 49)
19,15, MIORIȚA (14 27 1 4) — 8.30; 10,30; 
12,45; 15; 17,15, 19,30
• Zece negri mititei t FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 15; 18
O Călătorie peste mări : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 12; 15,15; 18,30

un băiat : 
13; ÎS; 17,1S;

BUZEȘTI

FLOREASCA

(15 61 54) —
19, GIULEȘTI 

14; 16,30; 19. ME- 
9; 11; 13: 15; 17,15;

tagonist al spectacolului lumii, conștient de valoarea și menirea sa. Este tonic să ne intilnim, prin intermediul acestei inestimabile opere, cu un EmineScu angajat total care, noi cei de astăzi vedem mai bine decit contemporanii săi, o domina cu autoritate și o înnobila. Inclusiv atunci cind nu avea intru totul dreptate. Pentru că, neocolit de pasiuni de moment, Eminescu revenea întotdeauna cu gravitate la pasiunea supremă pentru el : patria și destinul ei in Univers („Pasiunea inalță, pasiunile înjosesc"), ilustrind o conștiință tutelară, „conștiința mai bună a românilor" (Constantin Noi- ca). Vor străluci mereu, intr-o lumină inegalabilă, așa cum le-a conturat Eminescu în faimoasele sale articole, „figurile vizionare" ca August Trebonîu Laurian, Cezar Bol- liac. Ion Heliade Rădulescu, Nicolae Bălcescu, lecția lor de construcție și de patriotism. Istoria românilor supt Mihai Voievod Viteazul, pe care o consideră un monument de limbă românească, o carte de căpătii, ii „smulge" poetului și gazetarului celebra frază profetică : „Facă-se a- 
ceastă scriere evanghelia neamului, 
fie libertatea adevărată idealul nos
tru, libertatea ce se ciștigă prin 
muncă."Ca și în Eminescu monstrația zicerii poporului român conform căreia limba se îndoaie după gînd. Prietenii, dar și adversarii ziaristului vor fi citit desigur cu sufletul la pură articolele sale convocante, de o savantă oralitate, și vor fi privit cu irepresibilă admirație cum sub pana primului redactor al „Timpului" cu- vintul românesc se modelează după gind șl se înfioară de înălțimea cosmică a acestuia. „Istoricii literari și esteticienii — prevedea Perpessicius cu multe decenii stabili a fost tească a poetului, cită prezență artistică 'său de ziar, ca și in poema hieratică...".Citind astăzi publicistica ciană in ediția monumentală fondată (și edificată pină la un punct) de Perpessicius (condiție sine qua nona stabilirii unității asupra căreia atrăgea atenția criticul și incomparabilul editor), constatăm că ea este, în fiecare pagină și în ansamblu, cel mai solid argument al uneia dintre marile idei ce o străbat și care intr-unui din articole este surprinsă într-o magnifică formulare aforistică : „...munca, acest corelat mecanic 
al adevărului, adevărul, acest corelat 
intelectual al muncii."Mărturie a epocii tn care s-a produs, ziaristica eminesciană este, mal presus de toate, mărturia tulburătoare a unei tutelare conștiințe artistice și civice, pentru care tiparul constituia „toiagul jnemoriei omenirii". Cu o asemenea idee înaltă despre rolul cuvîntului tipărit, Eminescu și-a devansat nu numai veacul, ci și mileniul.

pragmatic luminat, intr-o dezbatere pe

poezia sa, in publicistică vrea parcă să ofere de- : întreagă și definitivă a

în urmă — vor într-o bună zi cit de unitară existenta materială și sufle-și ideologică este în articolul cea maiemines-
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Domnului ANDREAS PAPANDREU
Președintele Partidului Mișcarea

Prim-ministru al
Socialistă Panelenă — PASOK, 
Republicii Elene ATENAdumneavoastră de naștere îmi oferăCea de-a 70-aplăcutul prilej de și de a reafirma ______ ___relațiilor prietenești româno-elene, cauzei păcii și colaborării in Balcani și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

aniversare a zileia vă adresa cele mai calde urări de sănătate și fericire convingerea intr-o dezvoltare fructuoasă și în viitor a In interesul celor două popoare, al

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă adresez cele mai vii mulțumiri pentru amabilul mesaj de felicitare pe care mi l-ați transmis cu ocazia alegerii mele in funcția de președinte al Confederației Elvețiene, precum și cele mai bune urări in Noul An.

JEAN-PASCAL DELAMURAZ
președintele Confederației Elvețiene

(Urmare din pag. I)

A apărut :

NICOLAE CEAUSESCUCuvântare la adunarea solemnă omagială consacrată aniversării zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare 
26 ianuarie 1989

EDITURA POLITICA

TIMIȘOARA : Motoare electrice la exportDe la întreprinderea timișoreană „Electromotor" a fost livrat partenerilor din Republica Arabă Egipt motorul electric cu numărul 1 000 000.în cadrul festivității care a avut loc cu acest prilej au fost relevate bunele relații de colaborare stabi-
Calitatea modernizării

lizează cu obstinație aceleași geronto- produse, impasibilă la repetatele sesizări ale diverșilor beneficiari 7 Sau acolo unde consumurile materiale și energetice — lăsate la periferia celorlalte preocupări — se mențin la cote nejustificat de mari 7 Evident, nu se poate vorbi, in asemenea situații, despre flexibilitate ca atitudine și Încercare de aliniere la noi cerințe. Așa cum nu se poate stabili nici o legătură intre modernizare și practica programelor prelungite de lucru, menită să mascheze disfuncționalități organizatorice indiscutabile sau un grad scăzut de pregătire a producției. în realitate, avem de-a face cu coexistența, alături de promisiunile și confirmările progresului tehnico-științific, a unor scheme de gindire și metode de acțiune specifice unei activități economice de tip extensiv. Fără înlăturarea lor, fără abordarea de pe poziții noi a diverselor aspecte ale modernizării, saltul calitativ așteptat in desfășurarea ei nu se poate produce.A pune asemenea anomalii numai pe seama întreprinderilor aflate in

tr-o postură atit de nedorită n-ar însemna decit o incercare neproductivă de escamotare a realității. Pentru că, nu o dată, s-a putut constata că este pierdut din vedere caracterul global și cuprinzător al modernizării, faptul că desfășurarea ei trebuie coordonată sistematic la nivelul fiecărei centrale industriale și ramuri economice și chiar interra- muri. De multe ori insă, atit elaborarea, cit și finalizarea programelor de modernizare sint lăsate exclusiv la latitudinea întreprinderilor, care acționează după posibilitățile de moment sau, ceea ce e la fel de grav, după cum cred ele de cuviință. Sint și in momentul de față întreprinderi care nu-și pot finaliza întreaga producție deoarece furnizorii unor repere sau subansamble, „modernizin- du-se“, le-au scos din nomenclatorul de fabricație. De asemenea, nu in- timplător in angajarea unor teme de cercetare științifică se manifestă paralelisme, care n-au alt „merit" decit pe acela că deturnează o parte din resurse de la o destinație mult mai eficientă.Desigur, asemenea practici nu pot dispărea dmtr-odată. Și, mai cu sea-

mă, nu pot dispărea dacă nu sînt create condiții adecvate, dacă nu este pregătit „terenul" in acest scop. Singur, entuziasmul nu este suficient, nu are destulă forță operațională. Trecerea la o stare de funcționalitate superioară in activitatea fiecărei întreprinderi parcurge in mod obligatoriu un susținui proces de redefi- nire a procesului de producție, atit în ansamblu, cit și in toate detaliiie sale. Nici un aspect al producției nu trebuie lăsat la voia întîmplării, ci, dimpotrivă, trebuie analizat, cîntărit, apreciat la adevărata sa dimensiune și valorificat. Flexibilitatea nu este apanajul exclusiv al tehnicii înalte, al utilajelor cu performanțe spectaculoase. Ea este, in egală măsură, o atitudine, o viziune nouă asupra rosturilor și mijloacelor prin intermediul cărora se desfășoară activitatea productivă. Sporirea capacității de adaptare la nou, la condiții schimbate și in schimbare se „ciștigă" printr-un perseverent efort de învățare, de însușire a unui „nou alfabet al lucrurilor", in care spiritul de inițiativă, responsabilitatea, competența profesională iși îmbogățesc conținutul cu noi sensuri.

lite intre firmele comerciale egiptene și întreprinderea ,,Electromotor" din Timișoara, devenite tradiționale în contextul general al legăturilor de prietenie și colaborare economică și tehnico-științifică statornicite intre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt, pe baza înțelegerilor și acordurilor convenite la cel mai înalt nivel, totodată, faptul că, nentei preocupări a tății timișorene pe diversificării gamei alinierii motoarelorla nivelul de competitivitate pe piața mondială, promptitu- în onorarea contractelor înche- volumul exportului intreprin- cu firmele beneficiare din R.A.

S-a subliniat, datorită perma- colectivului uni- linia înnoirii și sortimentale, a electrice fabri-

REPORTAJE •NOTE • INFOR MA ȚII

cate atins dinii iate, deriiEgipt a sporit, comparativ cu anul 1980, cind s-a perfectat primul contract, de aproape cincf ori, fiind create astfel premise pentru o tot mai eficientă colaborare in viitor.în acest cadru, a fost semnat un nou contract economic pe anul 1989. (Agerpres)

PrevenireaSpecialiștii sint unanim de acord ă bolile cardiovasculare, care au ia mai largă răspindire in aproape coate țările lumii, pot fi prevenite prin acțiuni largi in rîndul întregii populații. în acest sens, la noi in țară există obiective bine precizate. Astfel, activitatea Comisiei de cardiologie a Ministerului Sănătății — după cum ne spune prof. dr. COSTIN CARP, președintele acestei comisii — se desfășoară pe baza unui program pe termen lung și a unor programe pe etape de 5 ani. Aceste programe oferă posibilitatea urmă- fttii unor obiective și a unor măsuri care să ducă Ia rezultate certe, in viitorul apropiat și in perspectivă.Măsurile aplicate in ultimii ani încep să dea roade printr-o tendință mai favorabilă in anumite direcții. Se observă, de exemplu, o reducere progresivă a cazurilor cu reumatism articular acut și, ca o consecință, un număr mai redus de pa- cienți cu valvulopatii, boală secundară. datorată reumatismului. Se constată, de asemenea, o tendință de reducere a fumatului la persoanele de vîrstă medie și la virstnici — din păcate nu și la tineri —. o depistare și un control îmbunătățit al'rsoanelor cu hipertensiune arte- îlă, un tratament mai modern al Bolnavilor cu infarct de miocard, care a dus la o reducere a mortalității datorate acestuia. O altă tendință favorabilă o reprezintă cunoașterea de către populație, in măsură din ce in ce mai mare, a modului cum se manifestă bolile cardiovasculare și preocuparea în creștere față de nronria sănătate.Cu toate aceste tendințe favorabile, se impune un efort susținut pentru a modifica într-un mod mai evident situația bolilor cardiovasculare. In acest sens, Comisia de gie are în atenție cîteva principale. în primul find, cu fermitate a programului batere a reumatismului acut prin tratamentul prompt și corect al infecțiilor faringlene strepto- cocice. Este necesar ca tratamentul profilactic al reumatismului articular acut, de către medicul de specialitate, să fie făcut cu cea mai mare grijă, ca și depistarea cazurilor cu valvulopatii, în special prin control periodic la elevi și tineri. S-a constatat că sînt persoane care prezintă valvulopatii fără să fi avut. în trecut, reumatism, boala fiind datorată unor- forme fără manifestări clinice. Se impune examinarea atentă a acestor tineri, iar acolo unde este cazul se va recomanda tratamentul medical, și la nevoie chirurgical, deoarece în prezent beneficiem de clinici de chirurgie cardiovasculară capabile să rezolve valvulopatii- le în condiții deosebit de bune.Un alt obiectiv important aj medicilor este depistarea factorilor de risc la tineri șl adulți pentru a se

cardiolo- obiective aplicarea de com- articular

Condiții bune de îngrijire 
a sănătății și de odihnă 

în stațiunile 
balneoclimatericeîn această perioadă, cel doresc să-și îngrijească sănătatea, pentru tratarea unor afecțiuni ale aparatului locomotor, reumatismale, neurologice, periferice, ortopedice și posttraumatice iși pot procura bilete în stațiunile Amara, Călimăneștl-Căciulata. Eforie Nord. Băile Felix, Geoagiu-băi. Băile Govora. Băile Herculane. Mangalia. Moneasa, Pucioasa, Slănic- Prahova. Sovata. Vatra Dornei, Lacu Sărat. Pentru afecțiunile aparatului cardiovascular sînt recomandate stațiunile Borsec. Balvanyos. Buzias. Vatra Dornei, Băile Tușnad. Covasna. iar nentru afecțiuni ginecologice — stat’unile Amara. Eforie Nord. Bă'le Felix, Geoagiu-băi. Mangalia, Moneasa, Slănic. Sovata.Stațiunile Eforie Nord. Băile Govora. Mangalia și Slănic-Moldova sint indicato pentru afecțiuni ale căilor respiratorii, iar pentru afecțiuni ale tubului digestiv și hepatobiliare se poate opta pentru una din următoarele s’ațluni : Borsec, Călimănești-Căciulata. Mal- naș-băi. Olănești, Singeorz-băl.

bolilor cardiovasculareputea preveni hipertensiunea arterială și ateroscleroza care se manifestă — ultima — sub formă de cardiopatie ischemică și alte forme ale ei, cum sînt, de exemplu, tulburările circulatorii cerebrale șl periferice etc. Dispunem de toate condițiile necesare pentru a putea acționa în direcția prevenirii acestor boli.S-a observat în ultimul timp că o asociere a factorilor de risc generează cu o frecvență mai mare și la o vîrstă mai tînără cardiopatia ischemică și hipertensiunea arterială, mai ales in cazul cind există și factori ereditari. Cardiologii pun un accent deosebit pe renunțarea la fumat și apreciază că dacă acțiunea de abandonare a fumatului va reuși, tot mal mulți oameni vor fi puși la adăpost de accidentele cerebrale, deOMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ
moartea subită și de Infarctul miocardic.Trebuie să atragem atenția șl asupra consumului de băuturi alcoolice : consumul zilnic sau în cantități crescute este dovedit ca un factor de risc în apariția hipertensiunii arteriale. Statistic s-a constatat că în a- numite țări 10 la sută din hipertensiunile arteriale sînt datorate alcoolului șl că el este mal nociv la bărbați, favorlzînd în același timp și accidentele cerebrale. La multe persoane, numai simpla reducere a consumului de alcool duce la scăderea hipertensiunii arteriale. Nu trebuie uitat faptul că alcoolul produce tulburări și la nivelul sistemului nervos, tulburări de comportament, suferințe hepatice și digestive.Considerăm că un control eficient al hipertensiunii arteriale în rîndul populației s-ar realiza într-o măsură mai mare dacă la acțiunile de depistare, întreprinse de către medicii interniști, de medicină generală șt cardiologi, s-ar adăuga și sprijinul mai activ din partea populației, care trebuie să fie conștientă de importanța controlului periodic al hipertensiunii arteriale și de aplicarea cu rigurozitate a recomandărilor medicale.Nereușita deplină a controlului hipertensiunii arteriale este generată adeseori de factori ca depistarea bolii neurmată de control periodic sau de faptul că pacienții, deși iau medicamente, nu resnectă recomandările privind consumul redus de sare, abandonarea fumatului, scăderea greutății in caz de obezitate etc. Un alt factor al nereușitei in tratamentul hipertensiunii este ne- prezentarea la medic a pacientului la timpul stabilit. Se constată

foarte mulți dintre pacienții care au o hipertensiune ușoară cu valori dia- stolice (minima) sub 95—100 mm Hg și valori sistolice (maxima) sub 160—180 mm Hg, deci cu valori ușor crescute, beneficiază de ameliorări respectind recomandările cu caracter general (reducerea consumului de sare, scăderea greutății corporale, renunțarea la fumat), fără a mai fi necesară medicația. Este bine ca persoanele cu tensiuni arteriale ușoare (cu valori intre 95— 105) să fie ținute sub observație și chiar și cele cu valori de 90—95 mm Hg care indică o stare prehipertensi- vă. Și cei care prezintă numai tensiunea sistolică mare, peste 160 mm Hg, situație frecventă la virstnicl, trebuie să urmeze tratamentul indicat.Este deosebit de încurajator faptul că pacienții controlați periodic și care au respectat întocmai recomandările medicale au ajuns la valori normale ale tensiunii arteriale, menținută astfel pe perioade lungi. Practica arată că este posibilă normalizarea valorilor hipertensiunii arteriale la cei mai mulți dintre pacienții cu valori ușor crescute numai prin modificarea modului de viață.Un alt obiectiv important aflat in atenția Comisiei de cardiologie este prevenirea cardiopatiei ischemice, care se face prin corectarea factorilor de risc și adoptarea unui mod de viață cumpătat, echilibrat. Și in a- cest domeniu au apărut mari progrese, și anume reducerea accidentelor coronariene la persoane care au renunțat activități constatat, vorabile, unui sfert de tabletă asnirină pe zi la cei cu cardiopatie ischemică cu manifestă^ clinice (ah>,'in,. tulburări de ritm sau după infarct miocardic).Diagnosticarea cardiopatiei mice obișnuite prin cardiografic intr-o manifestări clinice rări de ritm etc.), și mim cardiopatie ischemică tăcută, ne oferă posibilitatea de a trata a- ceste cazuri intr-o etapă premergătoare unor eventuale accidente coronariene, prevenind astfel o evoluție severă a bolii.Specialiștii Comisiei de cardiologie sînt preocupați de a introduce in mai mare măsură progresele recente realizate și in tratamentul bolnavilor cu infarct de miocard, intre altele terapia care permite dizolvarea promptă a trombozei coronariene pentru a preveni astfel infarctul de miocard in măsură mai mare. Se poate aprecia că în prezent cardiologia modernă oferă cunoștințele necesare pentru păstrarea sănătății și asigurarea unei longevități active.

BIHOR : O nouă 
capacitate energeticăCel de-al doilea grup energetic de 9 MW de la hidrocentrala Lugaș din cadrul amenajării hidrotehnice a Crișului Repede a Început să pulseze primii kilowați-oră. Conectarea la sistemul energetic național a acestui nou hidroagregat a fost posibilă ca urmare a realizării nivelului exploatabil la prima acumulare de 65 milioane mc apă de pe Crișul Repede, care, pe lingă producerea energiei electrice, va fi utilizată la irigații, piscicultura și agrement. Semnificativ este faptul că această nouă hidrocentrală a fost construită în exclusivitate cu echipamente si agregate comnetitive de producție românească. (loan Laza).

VASLUI: „Luna 
mecanizatorului"Sub egida consiliului județean de educație politică și cultură socialistă, in toate consiliile unice agroindustriale și comunele vasluiene se desfășoară un amplu ciclu de manifestări de propagandă tehnico-eco- nomică, politico-educativă și cul- tural-artistică dedicate oamenilor muncii din stațiunile și secțiile de mecanizare a agriculturii. Au loc consfătuiri, schimburi de experiență, întîlniri cu brigăzi științifice și scriitori, expoziții șl lansări de cărți tehnico-ștlințifice. concursuri profesionale, spectacole artistice dedicate fruntașilor și intitulate „Omagiu muncii și hărniciei". De remarcat că „Luna mecanizatorului", organizată acum. înaintea și în pregătirea campaniilor agricole ale acestui ah. de consiliul județean al sindicatelor și trustul județean al mecanizării, cuprinde un mare număr de acțiuni ce vin direct tn sprijinul producției, de perfecționare a pregătirii profesionale. de cunoaștere a legislației și normelor tehnice de muncă, a Îmbunătățirilor aduse utilajelor pentru lucrul cu mai mare eficiență pe terenurile situate In pantă. (Petra Necula).

O călătorie cu metroul...Cine sint oamenii care stau in „umbra ei 7“ Cum pregătesc a- ceștia fiecare nouă cursă, din zori?Așteptăm să se facă miezul nopții, să se închidă ușile de acces în stații și... îl întrebăm pe inginerul Tiberiu Moldovan, șeful biroului plan-dezvoltare al întreprinderii de exploatare a metroului :— Ultimele trenuri de noapte, deci, pleacă de la capete in jurul orelor 23,30 7— ...Pentru ca să ajungă In stațiile Unirii I și II, aSigurind legătura de continuare a călătoriei, pe fiecare magistrală. Astfel ca la orele 0,30 să se încheie orice activitate de transport in comun pe arterele subterane.— Deci se închid culcare.— Numai cei care flcul de odihnă.— De exemplu 7— Mecanicii care program de 7 ore, Ajung depou, vedea ___ ____ _____ ... ___mitor, iși iau plicul cu lenjeria curată de pat. dacă mai vor un ceai sau să-și încălzească ceva au plita electrică la indemină somn pină 4.30 cind de metrou In pri- mire pentru primele curse de la orele 5.— In timpul acesta, In stații 7— Activitate intensă, cu „uși închise". Aspiratoare, mașini de spălat in funcțiune care acționează simultan, pe o suprafață de circa 600 mii mp.— Se spală in fiecare noapte a- ceastă suprafață ?— Firește. Și se scot tone de gunoi. Trenurile le transportă la punctele de la cap de linie, unde așteaptă conteinere speciale.— Deci mai rămîn trenuri în metrou ?— Numai cele sînt propulsate diesel. Deoarece energie electrică ne e obligatoriu orele 0,30—4,30. trenuri din stație pe un anume tronson, __ __ plasează să-și exercite atribuțiile de control șeful de stație de serviciu, care răspunde de activitatea asupra căreia am stăruit.— O dată cu mecanicii pleacă la odihnă și dispecerii de trafic, energetici 7— Cum să plece 7 N-avem trenurile de serviciu in metrou 7 Ba mai mult, cum se va vedea, a- ceștia au chiar mai mult de lucru noaptea decit ziua. Știți insă cine intră primii in această febrilă activitate de noapte 7 Cine o prefigurează pină se închid ușile 7— Graba călătorilor...— ...Și a personalului care colectează cele circa... 3,5 tone de monezi din aparatele de taxare (tur- njcheți). Acesta intră In acțiune cu cîteva ore btme thâinte de închiderea ușilor de acces tn stații. Avem echipe speciale, care iși încep treaba pornind de la capetele de linii. în prezența unei comisii, se desigilează sacii colectați și se face numărătoarea.— Cite nopți asta 7— Avem mașini speciale de numărat. Asimilate „Balanța" — Sibiu.— în esență, care sînt tipurile de activități care, după închiderea ușilor de acces în stațiile de metrou, la miezul nopții, pregătesc o nouă călătorie prin arterele subterane ?— Să Ie luăm pe rtnd. Despre curățenie și colectarea monezilor

ușile și... Iasînt in gra-lucrează în prin rotație, la cap de linie. lapredau garnitura (vom no! cui), intră in dor-

em vorbit. Să ne referim mai departe la foarte importantele revizii tehnice cu care, poate, ar fi trebuit să încep. Primele dintre a- cestea au in vedere linia și tunelurile.— Sînt echipe speciale, nu 7— Da. Care au in răspundere cite un tronson. Meseriași de cale și tunel, revizori de cale și tunel, șef de echipă de cale și tunel. Plus lăcătușii, sudorii, Iată, socioprofesională a mâții. Ele bat cu pasul, in fiecare noapte. între orele amintite, linia și tunelul. Verifică iora cu aparatură adecvată, tervin acolo unde e nevoie. Aici se aplică regula din domeniul feroviar — n-ar fi singura, de altfel — de reparații preventive cate.Să ne întoarcem insă 4 ore (dintre 0,30—-4.30), poate spune cu îndreptățire că se acționează contracronometru. Timpul de lucru — fără tensiune electrică pe tunel — este limitat și trebuie gospodărit la secundă. Iar pentru a se acționa numai în

electricienii... ca să spunem așa, structura acestor for-starea aces- in-
planifi-la cele cind se

acționează in acest domeniu, al circuitelor de putere ale metroului.— Mai există și altă categorie de lucrări in puținele ore de repaus din subteranele metroului bucu- reștean 7— Revizia șl controlul instalațiilor electromecanice. Foarte, foarte importante. Este vorba despre echipamentele de ventilație, pompare, climatizare, escalatoare etc. în metrou, de exemplu, temperaturile nu au voie nici să scadă sub. dar nici să crească peste a- numiți parametri. $1, in sfirșit. dar nu la urmă, categoria reviziilor asupra materialului rulant.Vagoanelor, la fiecare 500 lometri, li se face o revizie I. La 2 500 kilometri — alta, mai departe, . ... ' ;kilometri cind, tot potrivit graficelor, ramele de metrou intră în reparații capitale. Să nu se piardă din vedere faptul că, spre deosebire de traficul feroviar, gradul de uzură de aici este cu mult mai mare. Aproape nu există minut fără demaraj ori frînare...— Cite rame sint in exploatare ?— Circa 120. *

de deSipină la 300 000 kl- tip asa de

la fumat și au practicat fizice în mod regulat. S-au de asemenea, efectele fain timo. prin consumarea
Ische- examen electro- perioadă fără (dureri, tulbu- pe care o denu-

v r e a
Institutul de meteorologie șt hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins Intre 5 februarie (ora 
20) — 8 februarie (ora 20). fn țară : 
Vremea va fi relativ caldă, deși tem
peratura aerurui va marca o scădere 
ușoară, Îndeosebi tn zonele deluroase, 
Iar cerul va tl mal mult noros. Preci
pitații sab formă de ploaie, lapoviță 
și ninsoare vor cădea pe alocuri in pri
mele zile tn vestul, centrul șt nordul 
țării, apoi Îndeosebi tn regiunile estice 
șl sud-estlce. tn rest, precipitații izola
te. Vtntul va sufla slab plnă ta mode
rat, cu Intensificări In partea a doua 
a Intervalului In estul țârii șl la munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre minus 8 șl plus 2 grade, Izolat mai 
cobortte tn depresiunile Intramontane, 
tar maximele Intre mlnjs 2 șl plus 8 
grade. Pe alocuri, se va produce ceață, 
mal ales în regiunile vestice șl centrale. 
La București : Vremea va ti relativ 
caldă, iar cerul temporar noros. Con
diții de precioitațll slabe. Vlnt slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fl cuprinse Intre minus 4 și zero grade. 
Iar cele maxime In jur de 5 grade.

(Urmare din pag. I)

șiobligatoriu la orele dimineața, iau rama
Călătoria cu metroul

...înainte de a o începe

în parcul nostru mai există încă în jur de 50. a- flate în revizii ori reparații planificate.— Sint suficiente ?— Traficul în orele de vîrf cere mai multe.— Cite curse poate face un mecanic, in cele șapte ore trăite

speciale. Care de... locomotive alimentarea cu pentru tracțiu- intreruptă intre Cu asemenea in statie, se de-

la operațiuneași fabricate la

acest timp, pentru a exclude absolut orice intirziere pe traseu, la ora „h“ se face raportul ieșirii din cale, acelora- Un mină 7- Unrevizii, erată i centralizare bloc _______ ____telecomunicații. Și aici, la fel, o- perația se execută noapte de noapte Și cu echipe care acționează tot pe tronsoane. Cu oameni specializați pe tipuri de instalații. Unii atl in atenție macazele. alții circuitele electrice de cale ori instalațiile de automatizare, telefonie, radio, televiziunea cu circuit închis, sonorizarea și... turnicheții.— Deci totul se află necontenit sub priviri ?— E regula de fier a siguranței circulației Neîndoios, la metrou totul a fost construit trainic. Utilajele, echipamentele, purtînd semnul de marcă al destoiniciei și inteligenței românești, și-au dovedit rezistența, viabilitatea și fiabilitatea în cei aproape zece ani de cind s-a dat în funcțiune primul tronson. Tunelurile, galeriile au trecut ireproșabil, cu notă maximă putem afirma, încercările la care le-au supus cele două seisme mai puternice care s-au produs in acest răstimp. Și cu toate acestea, noi nu Încetăm o clipă să testăm starea tuturor acestor instalații pentru a preveni absolut orice defecțiune care s-ar putea ivi.— Următoarea categorie de revizii 7— Cea de la instalațiile electro- energetice. Reprezintă un punct de mîndrie pentru metroul românesc faptul că a fost înzestrat cu un sistem energetic care se distinge printr-un înalt grad de rezervare.— Mai pe înțeles...— Practic, el nu poate fără curent. N-a rămas nici la cutremurul de la 4 martie 1977. Ei bine, toate instalațiile energetice — de serviciu și de siguranță — sînt de asemenea controlate, fiecare conexiune se află sub lupa specialiștilor. Transformatoarele, redresorii, șina a 3-a. etc. — iată cimpul de acțiune, de revizii și control al oamenilor care

se face raportul, din tuneluri a tuturor care au intrat.fel de sală de ape] dini fel. A doua control este instalațiilor de categorie de aceea consa- semnalizare, automatizat și

rămtne

la pupitru 7— în jur de dus-ințors. Asta de kilometri pe din adine. Asta ța București —— Pentru mecanicii există școli speciale 7— Nu Ei urmează școlile clasice. să le spunem așa, ale mecanicilor de locomotivă.— Totuși, din cele înfățișate pină aici se desprinde faptul că traficul din subteran are caracteristicile lui 7— Așa e. în punctele sale esențiale se aseamănă insă cu cel feroviar.— Ce l-ar diferenția, totuși ? .— Traseul de tunel necontenit.Rapidul 35, de exemplu, pe distanța Brașov — Sighișoara, parcurge kilometrii pină la punctul de destinație intr-o oră și patruzeci și cinci de minute. Fără oprire. Sigur că mecanicul are destule operații de executat la bord. Dar el are în același timp, sub priviri, un peisaj în necontenită schimbare. Pe cind în subteran, dincolo de oprirea și demarajul la maximum cîteva minute, dincolo de puzderia de semnale etc., ei are în raza vizuală doar două forme de peisaj : tunelul și stația. Unii se adaptează circulației in aceste condiții date. Alții nu, și atunci... urcă pe locomotivă.—: Operează aici și fenomenul de claustrare 7— Presupun că da. Motivațiile, in această ordine de idei, își au. desigur. însemnătatea lor. Cel mai important lucru insă socoteso munca concretă a acestui om. acolo, la bordul trenului de metrou. Aflat mereu în priză. Conectat la răspunderile ce-i revin. Știți că fiecare manevră a sa este înregistrată pe o bandă care, la ieșirea din schimb, se citește, se analizează ?— Un fel de „cutie neagră", ca la avioane 7— Cam așa ceva.Dar. despre alte... necunoscute ale călătoriei cu metroul. într-un număr viitor al ziarului.
INFORMAȚII SPORTIVEATLETISM. » Proba de 1 milă din cadrul concursului internațional de atletism pe teren acoperit, desfășurat la Madison Square Garden din New York, pentru trofeul „Millrose Games", s-a încheiat cu o splendidă victorie a sportivei românce Paula Ivan. care, intr-un finiș electrizant, a intrecut-o „la fotografie" pe campioana americană Mary Decker-Sla- ney. Dar iată timpii înregistrați de primele trei clasate : 1. Paula Ivan (România) — 4’23”72/100 ; 2. Mary Deker (S.U.A.) - 4’23”91/100 ; 3.Doina Melinte (România) — 4'25” 46/100. 6 In prima zi a campionatelor republicane de atletism pe teren acoperit, ce se desfășoară la Bacău, Victoria Oprea (Steaua) a stabilit un nou record național în proba feminină de 3 km marș: 12’51 ”59/100. Alte rezultate : feminin : aruncarea greutății — Mihaela Loghin (Steaua) 19,01 m ; l 500 m — Violeta Beclea

(C.S.M. Suceava) 4’17”71/100 ; săritura in lungime — Marieta Ilcu (Metalul Hunedoara) 6,82 m ; 400 m — Iolanda Oantă (Rapid) 53”69/100 ; 60 m garduri — Mihaela Pogăceanu (Rapid) 7”91/100 ; masculin : 60 mplat — Valentin Chiriac (Dinamo) 6”60/100 ; triplusalt — Lucian Sfia (Voința București) 16,64 m ; 1 500 m — Gabriel Cozmei (Știința Bacău) 3’52”08/100.HANDBAL. în Turneul internațional feminin de handbal ce se desfășoară in orașul cehoslovac Cheb. selecționata României, prestind un joc excelent, a întrecut cu scorul de 28—25 (16—14) reprezentativa R.D. Germane. Alte rezultate : Cehoslovacia — U.R.S.S. 22—20 (10—9) ;Ungaria — Bulgaria 31—27 (18—14) ; Danemarca — R.F. Germania 16—12 (11—6). în clasament conduce România. urmată de Cehoslovacia, U.R.S.S.,

șapte-opt curse, ar veni cam 450 zi, prin înseamnăGalați, și de arterele distan- retur. metrou

Iile TANASACHE

R.D. Germană, Danemarca. Ungaria.R.F. Germania și Bulgaria.FOTBAL. La Doha. în meci pentru preliminariile Campionatului mondial de fotbal, echipa Qatarului a întrecut cu scorul de 3—0 (1—0) selecționata Omanului.’BASCHET. La Sofia, in meci pentru turneul final al „Cupei campionilor europeni" la baschet feminin, echipa iugoslavă Tuzla a întrecut cu 64—58 (după prelungiri) ........l_________ " *____Spartak. în cadrul aceleiași competiții. echipa franceză BAC Miran- de a învins în deplasare, cu scorul de 68—62 (31—26), formația Vysdke Skoly Praga. în clasament conduc echipele Primigi Vicenza și Je- dinstvo Aida Tuzla (cu cite 13 puncte), urmate de formația Dinamo Novosibirsk — 11 puncte.

Jedinstvo Aidaformația locală Levskl

•>. • gri

■ ■ /
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Elena MANTU

S'Slănic-Moldova. In ceea ce privește nevrozele, acestea se pot trata cu bune rezultate in stațiunile Sinaia. Balvanyos, Borsec, Borsa. Moneasa. Stina de Vale, Băile Ttișnad.în această perioadă se beneficiază de avantajul tarifelor reduse, în condiții optime de cazare și masă. în stațiunile recomandate, care dispun șt de posibilități de agrement, se poate pleca la data

fiindpreferată, durata sejurului la a’egerea solicitantului.Biletele pentru cură balneară in oricare dintre stațiuni se pot obține de la agențiile oficiilor județene dc turism, filialele I.T.H.R. București, precum și de Ia comitetele sindicalului din întreprinderi și instituții.în fotografie : Două din marile hoteluri din Eforie Nord : „Meduza" și „Steaua de mare".

a realizat mai mult. Nu se lasă cu una ortacii mei".Au trecut 5 ore de schimbului. Totul normal. Ritmurile se tot amplifică, rămas puțin timp încheierea Cărbune, tot mai mult cărbune vine spre lumină.
Oameni in luptă 

cu orele, cu kilome- 
ț|.jj_ Ieșim Ia suprafață. Vizităm depozitul unde, mereu și mereu, vin din adincuri tot mai mari cantități de cărbune. în stoc se află, de acum, 54 000 de tone. într-un lung șir, ina- intind intr-un ritm egal — autobasculantele Există — simțim — o nerăbdare bine stăpinltă, Insă, a șoferilor. Ei sînt permanent in luptă cu minutele, cu orele, cu kilometrii. Mina se află într-o zonă oarecum mai izolată. Pină la termocentrala din Drobeta- Turnu Severin — dus și întors — sînt 80 de kilometri. Așa că este explicabilă dorința buldozeriști- lor Constantin Mihart, Mihai Păsat, Victor Lungu, Nicolae Lungu și Vasile Here?, a excavatoriștilor Ion Oprița, Lică Nicoară și Dumitru Giura de a nu

cu două nicimai bine de la începerea decurge muncii A mai pină la schimbului.

crea nici un fel de timpi morți, cum se spune, de a asigura încărcarea a cit mai multe autobasculante intr-o oră, lntr-un schimb. Toate mișcările mașinilor pe care duc sint calculate metru, stabilit, despre lantelor rescu.
lor, ale Ie conta mili- riguros laudăîn timpVorbe de șoferii autobascu- are Marian Flo- coordonatorul co-

rea reviziilor șl reparațiilor planificate, pentru a fi siguri că s-a făcut lucru de calitate. Așa procedează, de pildă, șoferii Marin Căprioru, Ion Mandreș, Ovidiu Răduică, Sabin Io- viță, Mihai Preda". La fel de harnici și de disciplinați sint și șoferii de la autobazele din Harghita, Sălaj, Brăila. Oameni care tpțe-Covasna, cei din

ție. Stadiul lucrărilor este mult avansat. In această lună va începe deja extragerea cărbunelui. „Va fi abatajul cu cel mai lung cimp de exploatare — 900 metri liniari —; precizează brigadierul Ion Mihăilă. Azi am trecut la introducerea primei secții din complexul mecanizat". La această operație — aflăm — s-a aplicat un procedeu
Cuvint muncitoresc, onorat muncitorește

Ioanei de mașini de la Zegujani. Mai ales despre șoferii de la autobaza Stre- haia, care se disting prin spiritul lor de ordine și disciplină. Observăm că toate autobasculantele tractează remorci, că la cele care, prin construcție, nu li se pot atașa remorci li s-au instalat înălțătoare, sporind, în acest fel, două tone încărcătura autobasculantă. Să transportul cărbunelui mai eficient posibil, șoferi — ni se spunecare, pe distanța de 80 de kilometri, fac și patru curse pe zi întrebăm cum de reușesc. „Iși întrețin bine mașinile pe care lucrează — ni se spune —, participă direct la efectua-

cu pe fie cit Sint

leg că se scoate greu cărbunele din adincuri, cu mari eforturi și că trebuie să ajungă cit mai repede acolo unde este așteptat, la termocentrale.
Pentru ce va fi 

mîine se gîndește și 
se muncește încă de qjj _ La Zegujani cărbunele se extrage acum din două abataje. Ce va fi mîine 1 Dar peste cîțiva ani ? Inginerul Alexandru Mitucă, directorul tehnic cu producția al întreprinderii, ne dezvăluie cite ceva din planurile de perspectivă ale minei. Un nou abataj — 4/2 — se pregătește acum pentru produc

tehnic cit se poate de a- vantajos. Fiind o zonă cu copertă mică, s-au săpat suitori pentru introducerea și montarea rapidă a complexelor mecanizate C.M.A.-2, de fabricație românească. în loc ca acest complex mecanizat să fie transportat 3 kilometri, prin noul procedeu se coboară 15 metri pe verticală și de aici se transportă numai 300 de metri pină la frontul de lucru. Se reduce considerabil perioada de montare și timpul ciști- gat Înseamnă producție de cărbune obținută mai devreme de termenul stabilit.S-au găsit soluții și pentru exploatarea, aproape In totalitate, fără pierderi, a stratului de cărbune, a

cărui grosime variază, aici, între 2,9 și 3,3 metri. La primul strat — s-a constatat — calitatea este superioară. Prezintă umiai- tate scăzută și un procent mic de cenușă. Se grăbesc, tot Ia această mină, lucrările la abatajele .5/2 și 6/2. în lunile următoare vor începe pregătirile pentru abatajele 1/3 șl 2/3. Toate aceste abataje sînt la mina numărul 1.Mina numărul 2 — un alt important obiectiv s-a conturat incă de pe acum. De două luni s-a încheiat execuția planului înclinat cu pereți mulați. Acum se atacă lucrările de deschidere in vederea pregătirii de abataje sub hidrostatic. Lucrare cat, in premieră pe Lucrare de tori : cei montaj a construcții nier Vilcea, hedinți. După cum vedem, pentru ce va fi mîine, peste un an sau doi, se gin- dește și se muncește de astăzi. Cu răspundere, cu dăruire, cu înaltă . competență profesională, onorînd muncitorește sarcinile a- sumate, cu ani în urmă, în fața secretarului general al partidului, atunci cind s-a hotărit construcția termocentralei de la Drobeta- Turnu Severin și deschiderea noului bazin carbonifer al Mehedințiului.

nivel unitară.Au-excepție.din brigada de Antreprizei de și montaj mi- Argeș, Me-



ILUSTRARE A INTERESULUI LARG PE PLAN INTERNAȚIONAL
FAȚĂ DE GlNDIREA POLITICĂ Șl OPERA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI

la Delhi a aparut volumul:

„CONCEPȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
privind istoria poporului român și rolul 

științei istorice în realizarea înțelegerii între popoare**Reflectare a aprecierii de care se bucură în întreaga lume personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, activitatea sa neobosită pusă în slujba idealurilor de pace și înțelegere între popoare, recent a apărut în India, în limba engleză, o nouă lucrare consacrată gîndirii politice a conducătorului partidului și statului nostru - „Concepția pre- 
ședinteiui Nicolae Ceaușescu privind istoria poporului român _ și 
rolul științei istorice in realizarea ințelegerii între popoare". Tipărit în condiții qrafice deosebite de editura „Socialook International Publications" din New Delhi, volumul înmănunchează texte selectate din expuneri, cuvîntări, mesaje, interviuri ale șefului statului român, care reflectă viziunea novatoare a președintelui Nicolae Ceaușescu asupra Istoriei, asupra rolului ei educativ și de factor de apropiere și înțelegere între popoare.Volumul include portretul în culori al tovarășului Nicolae Ceaușescu.într-un amplu Cuvlnt înainte »e evidențiază : Făuritor de istorie. prezent de peste cinci decenii în toate marile momente ale luptei comuniștilor. în toate etapele care au jalonat înaintarea poporului român pe calea transformărilor revoluționare, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii, Nicolae Ceaușescu, a conferit istoriei românești, prin gindirea sa teoretică profundă, prin activitatea sa militantă, pusă în slujba mărețelor idealuri ale poporului, strălucirea, valoarea și importanța pe care ea nu le-a atins vreodată.Președintele Nicolae Ceaușescu 
a adus istoria poporului român pe tărîmul adevărului științific de nezdruncinat, definind locul si rolul locuitorilor acestui străvechi pămînt carpato-danubiano-pontic în vasta istorie mondială.Expresie a gîndirii' teoretice și activității practice generate de cunoașterea profundă a metodologiei materialist-dialectice, pe care 
a Îmbogățit-o în chip remarcabil cu contribuții bazate pe realitățile concrete românești, concepția Istorică a președintelui Nicolae Ceaușescu este fundamentată pe o fierbinte dragoste față de popor, pe cinstirea tuturor celor care — din cele mai Îndepărtate timpuri și pînă în zilele noastre — și-au dăruit gîn- durile, faptele șl viața poporului, patriei.Intrarea Rortiâniel în epoca marcată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, cea mai grandioasă și mai bogată în realizări din întreaga istorie multimilenară a poporului român — se arată in continuare —, a inaugurat un amplu proces de creație teoretică, de gîndire revoluționară, al căror fondator strălucit este președintele Nicolae Ceaușescu. Făuritorul României socialiste dă astăzi a deschis, prin valoroasele și originalele sale lucrări filozofice șl social-politice, noi orizonturi către toate sferele creației mate
riale și spirituale, aducînd astfel o contribuție inestimabilă la îmbogățirea materialismului dialectic și istoric, a socialismului științific, a teoriei și practicii revoluționare în întregul ei. Ampla și laborioasa sa activitate reprezintă și pentru frontul istoriografie românesc o sursă inepuizabilă de învățăminte.In noua viziune revoluționară Imprimată de președintele Nicolae Ceaușescu — se relevă în Cuvîntul înainte — istoria unui popor nu este o simplă narare, o cronică a faptelor succedate pe firul vremilor, oricît de complexe ar fi ele. In lumina adevărurilor fundamentale generate de evoluția vieții și a societăților umane pe Pămint, în baza analizei științifice a factorilor de progres, președintele României a desprins concluzia că istoria omenirii, deci 
„Momente definitorii ale afirmării poporului român"

Lucrări consacrate țării noastre apărute peste hotare

și istoria poporului român, este, de fapt, istoria dezvoltării forțelor de producție, istoria luptelor de clasă, a luptelor împotriva asupririi sociale și naționale, împotriva dominației străine, cu alte cuvinte, istoria înfruntării continue dintre vechi și nou. Mai mult, istoria omenirii este marcată de relațiile dintre diferitele națiuni și state, de formarea și apoi dispariția imperiilor, de lupta popoarelor pentru păstrarea ființei lor naționale. Așadar, istoria trebuie definită ca o știință revoluționară, care joacă un rol important în formarea omului cu o conștiință înaintată, al cărui atribut precumpănitor este acela de constructor conștient al societății socialiste și comuniste.Această viziune novatoare asupra trecutului patriei și poporului a deschis perspective neîntilnite pînă acum cercetării istorice din România și a conferit dimensiuni noi unor întregi perioade istorice.Tezele, ideile și orientările de o inestimabilă valoare cuprinse în opera social-politică a președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la istoria țării, la locul și rolul poporului român în amplul proces de făurire a valorilor perene ale civilizației europene și mondiale, la lupta sa neîntreruptă și eroică pentru apărarea independenței, suveranității și unității plasează știința istorică românească pe terenul solid al adevărului, conferindu-i coordonatele de bază pentru călăuzirea demersului ei spre înțelegerea profundă a mecanismului legic și complex de dezvoltare socială legată de trăsăturile concrete din diferitele perioade ale evoluției, în contextul unitar al vechimii și continuității poporului român in aceeași vatră multimilenară — se evidențiază în continuare.Cunoașterea istoriei naționale reprezintă un factor indispensabil de progres, de educare a tinerilor pe baza experienței înaintașilor cu privire la coordonatele fundamentale ale muncii și luptei pentru construirea unui viitor luminos, a unei societăți a egalității depline, a unei lumi a echității, independenței și afirmării plenare a popoarelor și națiunilor, de încredere și pace pe planeta noastră. Președintele României afirmă pe drept cuvint că istoria este o știință pe baza căreia se poate cunoaște trecutul, înțelege mai bine prezentul, ca și ceea ce trebuie făcut în viitor. Ea este adevărata carte de identitate a poporului român, chintesența drepturilor sale inalienabile de a trăi liber și unit, de a construi un viitor fericit în conformitate cu aspirațiile legitime pe pămintul strămoșilor săi.In același timp, cunoașterea istoriei poate și trebuie să ducă la întărirea relațiilor de prietenie între popoare, la creșterea respectului și ințelegerii reciproce, la stabilirea unei colaborări multilaterale 

între state, pe baze solide și echitabile.Festivitatea lansării volumului a avut loc la reședința oficială a guvernatorului- loeotenent al capitalei indiene și teritoriului unional Delhi, Romesh Bhandairi.In numele Societății indo-româ- ne pentru studii istorice. Roda Mis- try, membră a conducerii asociației, a arătat că lansarea lucrării se constituie într-un omagiu adus în India gîndirii președintelui Nicolae Ceaușescu, personalitate politică de frunte a vieții politice internaționale, re- prezentînd. totodată, o manifestare a sentimentelor de prietenie și prețuire ale poporului indian față de poporul român.Romesh Bhan- dari, guvernato- rul-locotenent al capitalei indiene și teritoriului unional Delhi, a exprimat satisfacția deosebită pentru apariția în India a volumului, subliniind similitudinea aspirațiilor și luptei pentru libertate și unitate ale popoarelor român și indian. El a manifestat convingerea că lucrarea va avea un larg ecou in rîndul cititorilor indieni, contribuind prin aceasta la extinderea bunelor relații dintre cele două țări.în cuvîntul său, editorul B, C. Gupta a relevat importanța lucrării, subliniind că popularizarea unor momente importante din istoria poporului român va contribui la o mai mare apropiere între România și India.In cuvîntul său, prof. Satish Garg, de la Universitatea Delhi, a dat expresie sentimentelor de profundă prețuire de care se bucură președintele Nicolae Ceaușescu în India.La festivitate au participat personalități politice indiene, profesori universitari, editori, oameni de artă și cultură, reprezentanți ai unor organizații economice, ziariști.In primul capitol al lucrării, intitulat „Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu asupra rolului educativ al istoriei și cercetării istorice", sînt evidențiate sublinierile repetate ale secretarului general al partidului nostru cu privire la necesitatea educării tinerei generații in spiritul respectului și dragostei față de trecutul istoric, față de tradițiile de luptă ale strămoșilor. Pentru aceasta, se subliniază în textele selectate, istoria trebuie ■ să prezinte faptele nu în funcție de dorințele subiective ale oamenilor și de nevoi politice trecătoare sau criterii temporare, ci așa cum s-au petrecut ele de fapt, în conformitate cu viața reală.Cel de-al doilea capitol, „Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu asupra istoriei poporului român", conține analize stăruitoare și pro
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SOCWXKM INTgHNATtONAț PUSLiCATiONS
NEW O6LHI - INDIA

Is ■ ' . ’• . : ■ - . - : . .< -:funde ale șefului statului român cu privire la toate momentele istoriei poporului român, de la crearea primului stat dac centralizat sub Burebist’a și pînă la proclamarea Republicii și .făurirea societății socialiste în România. Un loc aparte este acordat transformărilor revoluționare ce au avut loc în ultimele decenii în toate domeniile vieții economice și sociale, rolului partidului comunist în realizarea acestor mutații calitative din viața poporului nostru. în capitol se subliniază că toate evenimentele importante din viata țării sint legate de lupta maselor, a întregului popor — forța motrice a progresului social, creatorul real al istoriei României, în același timp, se arată că in cursul marilor lupte sociale și naționale, din rîndul poporului s-au ridicat și continuă să se ridice luptători revoluționari și oameni politici care, identifieîndu-se cu idealurile maselor, cu interesele națiunii și situîndu-se la nivelul de înțelegere a necesităților obiective ale dezvoltării sociale, de cunoaștere științifică a legilor luptei de clasă, pot îndeplini un rol important în organizarea și conducerea luptei revoluționare, aducînd astfel o contribuție valoroasă la progresul societății.în ultimul capitol al volumului, consacrat „Rolului istoriei in realizarea înțelegerii între popoare, în crearea unui climat de destindere și de pace în întreaga lume", se subliniază că, de-a lungul istoriei milenare a popoarelor, științele umaniste s-au afirmat ca un instrument de cunoaștere și de apropiere intre națiuni, ca un factor important de promovare a idealurilor nobile ale popoarelor, în fața istoricilor, a cercetătorilor din acest domeniu stă, așadar, sarcina de a acționa astfel îneît să contribuie la făurirea unui viitor de prietenie și înțelegere între toate popoarele.

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-venezueleanCARACAS 4 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise președintelui Republicii Venezuela, Carlos Andres Perez, și doamnei Blanca Rodriguez de Perez felicitări și • urări de sănătate, iar poporului venezuelean prieten urări de pace, progres și prosperitate.A fost exprimată dorința României ca relațiile dintre cele două țări să se dezvolte în continuare în toate domeniile de activitate, în spiritul principiilor care stau la baza politicii de prietenie și colaborare dintre România și Venezuela.Mulțumind pentru felicitările și urările adresate, președintele Carlos Andres Perez a rugat ca, în numele său și al doamnei Blanca Rodriguez de Perez, să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu expresia sentimentelor de stimă și prietenie, urări de sănătațe și fericire personală, iar poporului român urări de prosperitate.Evocind întîlnirea și convorbirile avute în 1975 cu șeful statului român, președintele Venezuelei a rugat să se transmită dorința țării sale de a ac

Manifestări dedicate României
HELSINKI 4 (Agerpres). — In 

cadrul unei manifestări organizate 
la Helsinki au fost evidențiate con
tribuția hotărîtoare a conducătoru
lui partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ela
borarea și înfăptuirea politicii inter
ne și externe a țării, marile reali
zări ale României socialiste în pe
rioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

Au participat Helja Tammisalo, 
secretar general al Partidului Co
munist Finlandez, Martti Manninen, 
secretar general adjunct la Pre
ședinția Republicii, funcționari su
periori din M.A.E. și alte ministere, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, conducători de fir
me comerciale, oameni de artă și 
cultură, membri ai Asociației de

Suedia se pronunță pentru o lume eliberată 
de armele nucleareSTOCKHOLM 4 (Agerpres). — în- tr-o alocuțiune rostită Ia Institutul internațional din Stockholm pentru cercetări în problemele păcii (S.I.P.R.I.), primul ministru al Suediei, Ingvar Carlsson, a subliniat că după realizarea Tratatului cu privire la lichidarea armelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțiune, următorul pas pe continentul european trebuie să fie distrugerea armelor nucleare tactice. înainte de a se ajunge la un acord în acest sens este deosebit de important să se renunțe la planurile de modernizare a unor asemenea arme.

Evoluția demersurilor pentru reglementarea 
raporturilor dintre Iran și Irak 

Un raport al secretarului general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a prezentat, în cadrul unei reuniuni neoficiale a Consiliului de Securitate, un raport privind evoluția eforturilor și contactelor diplomatice vizînd reglementarea pașnică a conflictului dintre Iran și Irak. în document se recomandă menținerea Grupului de observatori militari ai O.N.U. pentru
R. F. G.: îngrijorare față de amploarea 

activității grupărilor neonazistePeste 800 de militanți antifasciști din 150 de orașe și comune din R.F.G. au hotărit, în cadrul unei conferințe care a avut loc la Bremen, să organizeze acțiuni comune împotriva mișcărilor neofasciste și rasismului — anunță agenția A.D.N. Participanții au adresat cetățenilor R.F.G. apelul de a interveni pentru interzicerea grupărilor neofasciste. Numai acțiunile comune ar putea opri constituirea de asemenea grupări, se arată în documentul conferinței. Opiniei publice democratice din R.F.G. îi revine răspunderea deosebită de a anihila manifestările neofasciste. Participanții la conferință și-au exprimat îngrijorarea față de amploarea și caracterul periculos al acțiunilor neofasciste din 

ționa, în continuare, în vederea găsirii de căi și modalități pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale pe multiple planuri, pentru o mai bună colaborare și conlucrare pe arena internațională.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către președintele Venezuelei a tovarășului Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, reprezentant personal al președintelui Republicii Socialiste România la ceremonia de instalare în funcție a noului președinte al Venezuelei.
★Cu prilejul prezenței în Venezuela, tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a avut o întrevedere cu Octavio Lepage, președintele Congresului Național Venezuelean. De asemenea, s-a întîlnit cu Pompeyo Marquez, președintele Mișcării pentru Socialism, cu Leopol- do Sucre Figarella, ministru de stat, președintele Corporației venezuelene a Guyanei (C.V.G.j, cu Hugo Fonseca Viso, președintele Fedecamaras (Asociația patronală a oamenilor de afaceri din industrie, transporturi, comerț și finanțe) precum și cu alți conducători ai acestui organism.

prietenie Finlanda — România, zia
riști.

BERLIN 4 (Agerpres). — La Uni
versitatea Karl Marx din Leipzig 
a fost vernisată expoziția „Lupta 
poporului român pentru unitate 
națională și independență".

in alocuțiunile rostite au fost re
liefate momentele principale din 
istoria poporului român și s-au sub
liniat mărețele realizări obținute în 
anii construcției socialismului, în
deosebi in perioada parcursă după 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

A fost, de asemenea, organizată 
și o expoziție de carte românească 
cuprinzind lucrări din domeniile 
social-politic, istoric, cultural și ști
ințific.

Pentru a se ajunge cu adevărat la o lume eliberată de armele nucleare, a precizat Carlsson, se impun încheierea cit mai urgentă a acordului privind reducerea cu 50 la sută a arsenalelor strategice ofensive ale U.R.S.S. și S.U.A., interzicerea experiențelor cu arma nucleară, crearea în nordul european a unei zone denuclearizate, oprirea cursei înarmărilor pe mări și oceane, neadmi- terea militarizării spațiului cosmic, încheierea unui acord internațional cu privire la interzicerea utilizării armei nucleare.

Iran și Irak (UNIIMOG), a cărui prezență este considerată necesară pentru realizarea de progrese pe calea aplicării Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate privind soluționarea conflictului dintre cele două țări.Pe de altă parte, Perez de Cuellar a declarat că se așteaptă la o reluare a întîlnirilor sale cu miniștrii de externe ai Iranului și Irakului,

R.F.G., îndeosebi în contextul apropiatelor alegeri pentru Parlamentul vest-european. Prezența unui deputat neofascist in consiliul municipal din Bremen este deja prea mult, a subliniat Volker Homburg, secretarul Uniunii antifasciste a orașului-land Bremen.Secretarul Federației Internaționale a Luptătorilor din Rezistență, Kurt Goldstein, a evocat jurămîn- tul antifasciștilor de a nu-și găsi liniștea pînă cînd fascismul nu va fi învins. Ideologiile și practicile rasiste contravin intereselor omului șl trebuie să luptăm împotriva lor, a declarat un fost deținut la Auschwitz, membru al Prezidiului conducerii centrale a Comitetului luptătorilor din rezistență antifasciști.

Dezvoltarea colaborării 
româno-sudanezeKHARTUM 4 (Agerpres). — La Khartum s-au desfășurat lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-su- daneze de cooperare economică și tehnică. Protocolul încheiat la sfîrș'- tul sesiunii prevede măsuri pent u dezvoltarea în continuare a schimburilor comerciale, precum și a cooperării economice în domeniul industriei, mineritului, energeticii, transporturilor, agriculturii etc., în conformitate cu înțelegerile româno- sudaneze la nivel înalt. A fost convenit, totodată, protocolul privind schimburile de mărfuri și plăți pe anul 1989.

Convorbiri chino-sovieticeBEIJING 4 (Agerpres). — In cadrul vizitei oficiale efectuate în R.P. Chineză, Eduard Șevardnadze. ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. a fost primit de președintele Comisiei militare centrale a R.P. Chineze. Deng Xiaoping, de premierul Consiliului de Stat, Li Peng, și a purtat convorbiri cu ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze, Qian Qichen. relatează agențiile T.A.S.S. și China Nouă.Cu acest prilej, s-a convenit ca la mijlocul lunii mai anul acesta Mihail Gorbaciov. secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suorem al U.R.S;S., să efectueze, la invitația președintelui R.P. Chineze, Yang ShangkUn, o vizită oficială în R.P. Chineză.In timpul întîlnirilor și convorbirilor avute de ministrul sovi-’tic de externe au fost discutate aspecte ale relațiilor sovieto-chineze, precum și probleme actuale ale situației internaționale.
Economia R.P. Ungare 

în 1988BUDAPESTA 4 (Agerpres). — în comunicatul privind situația economiei naționale ungare în anul 1988 se relevă că volumul producției industriale a rămas la nivelul anului precedent, neîndeplinindu-se prevederea referitoare la creșterea producției cu 1 la sută, informează a- genția M.T.I. In ce privește produsul national brut, de asemenea nu s-a realizat creșterea preconizată de 1—1,5 la sută. Situația este identic.'' și în ,ce privește venitul naționa. Totodată, producția agricolă globală a înregistrat un procent inferior celui prevăzut în plan.Comunicatul relevă, de asemenea, faptul că în anul 1988 a scăzut consumul de produse și de prestări de servicii și că au fost construite cu 6 700 mai puține apartamente față de anul precedent.In cursul anului trecut, populația Ungariei s-a redus cu 14 000 față de anul 1987, totalizind 10,59 milioane locuitori.
După lovitura de stat 

din Paraguay 
Prezentarea listei 

noului guvernASUNCION 4 (Agerpres). — Autorul loviturii de stat militare din Paraguay, generalul Andres Rodri- guez, a fost proclamat președinte provizoriu al tării și comandanț-șef al forțelor armate naționale — transmite agenția Prensa Latina. El a prezentat, cu acest prilej, lista guvernului său. în care portofoliul ei ternelor a fost preluat de Luis Agră na.In alocuțiunea rostită, noul sef al statului s-a angajat să conducă tara spre democrație, anunțind. totodată, că guvernul va respecta tratatele și acordurile internaționale semnate.
BERLINUL OCCIDENTAL

Consultări postelectoraleBERLINUL OCCIDENTAL 4 (A- gerpres). — Prima rundă de convorbiri dintre reprezentanți ai Partidului Social Democrat și ai Uniunii Creștin Democrate (U.C.D.). consacrate posibilităților de a alcătui noul Senat al Berlinului occidental din reprezentanți ai celor două formațiuni politice, s-a încheiat fără succes.Referindu-se la eșecul negocierilor. Walter Momper (P.S.D.) a declarat că, deocamdată, din pozițiile U.C.D. nu rezultă dorința de a promova un curs politic nou. Acest lucru — a adăugat el — se referă la modul in care U.C.D. abordează problema deducerii șomajului, soluționarea problemei locuințelor și apărarea mediului înconjurător.Interesul larg al opiniei publice nostru, lucrăriRO- vo-
istoria ?l civilizația poporului ilustrat și de o serie de alte Britanie și Austria.„MOMENTE DIN ISTORIA MÂNILOR" — se Intitulează lumul tipărit, în limba portugheză, de editura braziliană „Thesaurus", și care are ca autor pe prof. univ. dr. Atico Vilas Boas da Mota.Lucrarea este prefațată de senatorul Mauro Borges Teixeira, care arată : Românii au știut să se impună față de restul lumii prin valori permanente, care îi fac inconfundabili : raționalitate, progres, sete de libertate. Mobilizați de aspirația de libertate și independență națională, ei și-au făurit propria istorie fără să fi dus vreodată vreun război de expansiune. Lecția lor de umanism și de respectare a drepturilor omului evidențiază civilizația. înalta cultură și tradițiile acestui popor.în persoana președintelui Nicolae Ceaușescu — relevă semnatarul Prefeței — guvernul brazilian a recunoscut. în iunie 1975, marile virtuți ale omului de stat, identificat cu eforturile pentru destindere politică internațională, conferindu-i Marele Colan „Ordinul Național Cruzeiro do Sul".In Cuvîntul înainte, autorul lucrării relevă : Cunoașterea istoriei românești este interesantă și sub alt aspect, întrucît ea pune într-o lumină nouă politica de astăzi a României. Sub conducerea înțeleaptă a președintelui Nicolae Ceaușescu, poporul român este angajat într-un amplu proces de dezvoltare multilaterală a pa- ^^triei. de modernizare a economiei. 

din diverse țări ale lumii față de față de cultura și limba sa este apărute in Brazilia, India, Marea de creștere a avuției naționale, considerînd cu îndreptățire că a- cestea reprezintă temelia trainică a întăririi independenței țării.Totodată, inițiativele și acțiunile de pace ale României socialiste, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, care se bucură de o largă recunoaștere și apreciere în întreaga lume, reprezintă un pilduitor îndemn pentru soluționarea constructivă a problemelor actuale ale vieții internaționale.Cartea tratează în mod unitar și înfățișează convingător — pe parcursul a 18 capitole — problemele fundamentale ale istoriei poporului nostru, integrarea istoriei României in contextul istoriei lumii, contribuția poporului român la dezvoltarea civilizației europene și universale, realizările remarcabile ale României în construcția socialistă.In editura „Socialook International Publications" din New Delhi au apărut, în limba engleză, volumele „REVOLUȚIA ROMANA DIN 1848—1849“ șl „LUPTA POPORULUI ROMAN PENTRU UNI- TATE NAȚIONALA ; RF.A ---------------MAN chidNicolae Ceaușescu.In Cuvîntul înainte la primul volum. un accent deosebit este pus pe faptul că revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August

FORMA-STATTTLUI unitar ro- — 1918“. Lucrările se des- cu portretul președintelui

înainte la cel de-al doi- relevă că statul socia- în cursul procesului reînceput la 23 August

1944, organizată și condusă de Partidul Comunist Român — ri- dicînd pe o treaptă superioară marile idealuri ale ’48-ului românesc —a deschis calea înfăptuirii celor mai înalte aspirații pentru care a luptat și s-a jertfit poporul român, calea făuririi unei vieți libere și independente.Un capitol special este consacrat concepției președintelui Nicolae Ceaușescu despre rolul revoluției în evoluția societății românești moderne, subliniindu-se că șeful statului român a sintetizat magistral concluziile și învățămintele revoluției de la 1848.Cuvîntul lea volum list, făurit voluționar . 1944, dă noi dimensiuni conștiinței politice românești. în „EpocaNicolae Ceaușescu", cea maifecundă in înfăptuiri, poporul român. unit în jurul Partidului Comunist Român și al secretarului său general, trăiește simțămîntul unei noi unități social-politice. de o forță fără precedent.Cele 25 de capitole ale cărții prezintă un amplu istoric al devenirii poporului român.în lucrare se evidențiază că nu există moment definitoriu al evoluției multimilenare a poporului român asupra căruia președintele Nicolae Ceaușescu să nu-și fi spus cuvîntul, să nu-i fi dezvăluit semnificațiile profunde, încărcătura valorică adevărată ; dovedind profunzime și cutezanță în abordarea celor mai diverse probleme ale evoluției poporului român, capacitate vizionară asupra cursului evenimentelor, președintele 

Nicolae Ceaușescu a relevat permanentele și legitimitățile istoriei naționale, i-a detașat sensurile, noile dimensiuni în relația dialectică trecut-prezent-viitor.Lucrarea „ISTORIE ȘI CIVILIZAȚIE ROMANEASCĂ", a cărei autoare este prof. Carmen Brookes, de la Universitatea din Cardiff (Țara Galilor), a apărut la Londra și Viena in editurile „Unified Printers and Publishers Ltd" și, respectiv, „Bohmann".în introducere, autoarea mărturisește că România, una din cele mai vechi țări din Europa, s-a dovedit a fi un subiect fascinant și interesant, atît din punct de vedere istoric, cît și lingvistic.Abordînd aspecte ale epocii contemporane a istoriei României, lucrarea subliniază : „O importantă etapă în istoria României, în evoluția societății socialiste a început în 1965, cînd Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român l-a ales pe Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului. în 1974, Marea Adunare Națională a instituit funcția de președinte, Nicolae Ceaușescu devenind primul președinte al țării".în cadrul manifestării de prezentare și lansare la Viena a volumului. editorul Rudolf Bohmann a sub’iniat că opțiunea editurii sale pentru o asemenea carte se întemeiază pe necesitatea adîncirii cunoașterii în spațiul de limbă germană a istoriei și civilizației unui popor european — poporul român — care a îndeplinit și îndeplinește un rol de o importanță specială în istoria și cultura continentului nostru. (Agerpres)
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INTENSIFICAREA COOPERĂRII TURCO-ALBANEZE. Președintele Turciei, Kenan Evren, l-a primit pe ministrul afacerilor externe al R.P.S. Albania, Reis Ma- lile. în cursill întrevederii s-a a- preciat că acordurile semnate cu prilejul vizitei oficiale a ministrului albanez la Ankara vor contribui la intensificarea cooperării dintre cele două țări. Cu același prilej au fost abordate aspecte ale situației actuale din Balcani — relatează agenția ATA.SIMPOZION INTERNAȚIONAL, în capitala Republicii Zimbabwe a luat sfîrșit un simpozion internațional avînd ca temă „Pacea și războiul în sudul Africii". Rezoluțiile adoptate subliniază că tensiunea se va menține în această zonă atît timp cît la Pretoria se va afla la putere un regim ce are la bază discriminarea rasială.„DECENIU AL CONSTRUCȚIEI ȘI INDEPENDENȚEI ECONOMICE". Președintele Adunării Naționale Consultative a Iranului (Majlisul), Airbar Hashemi Rafsanjani, a numit cel de-al doilea deceniu al revoluției islamice „deceniul construcției și independenței economice". El a spus că deviza urL

mătorilor 10 ani va fl „mai multă producție pentru independența e- conomică". Akbar Hashemi Rafsanjani a subliniat că resursele și condițiile existente sint suficiente pentru a șe realiza independența economică a țării.LA GENEVA s-au încheiat lucrările Comitetului special pentru armele chimice al Conferinței pentru dezarmare. In cursul ultimei runde a continuat activitatea vizînd elaborarea prevederilor unei convenții internaționale în această problemă. In cadrul sesiunii pe anul în curs a Conferinței pentru dezarmare, care va începe la 7 februarie a.c., participanții urmează să abordeze din nou problematica armelor chimice.FORUM ÎN APĂRAREA DREPTURILOR FEMEILOR. La Milano se desfășoară primul forum al reprezentantelor femeilor aparținînd partidelor de stingă și organizațiilor sindicale de aceeași tendință din țările Pieței comune, consacrat realizării egalității în drepturi a femeilor cu bărbații. Femeile, s-a subliniat, sint menținute într-o situație de marginalizare, iar șomajul se află in continuă creștere.

TENSIUNI ÎN RELAȚIILE COMERCIALE ALE JAPONIEI CU C.E.E. Ministrul japonez al industriei și comerțului, Hiroschi Mitsuzuka, întreprinde un turneu in Europa occidentală, in încercarea de a identifica mijloacele de atenuare a tensiunilor dintre tara sa și statele membfe ale C.E.E.. determinate de dezechilibrul schimburilor comerciale reciproce. După cum informează agenția Efe, în prezent excedentul balanței comerciale a Japoniei in relațiile cu Piața comună vest-europeană se ridică la aproape 22,8 miliarde dolari. IANALFABETISMUL ÎN ȚĂRILE C.E.E. In anul 2000, procentul anal- fabeților din țările Pieței comune va fi de 20 la sută din totalul populației, față de 5 la sută in prezent — informează agenția A.N.S.A. Se subliniază, totodată, că sporește numărul persoanelor ale căror deprinderi de a scrie șl a citi se degradează cu timpul din practică. lipsă deȘOMAJ. în cursul lunii rata șomajului in Statele crescut de Ia 5,3 la 5,4 la forța de muncă a țării — anunță, la Washington, Ministerul Muncii.
Ianuarie,Unite a sută din

ACȚIUNE PROVOCATOARE. Militari sud-coreeni au tras mai multe focuri de mitralieră împotriva unui post al R.P.D. Coreene, din zona demilitarizată, în sectorul liniei de demarcație. Agenția A.C.T.C. a condamnat această acțiune provocatoare.
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