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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

MECANISMUL ECONOMICO-FINANCIAR
Construcții moderne în municipiul Bistrița Foto : S. CristianAPUCAT FERM, CU MAXIMĂ EFICIENTĂ!

în perioada in care ne aflăm, toate energiile creatoare ale oamenilor muncii sînt orientate ferm spre înfăptuirea neabătută a sarcinilor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, care vizează făurirea unei economii moderne, eficiente, dinamice, menite să -galorifice deplin cuceririle revoluției științifico-tehnice și să asigure sporirea continuă a producției de bunuri materiale pentru satisfacerea necesităților de consum productiv și ale populației. Pentru realizarea acestor obiective esențiale, tezele și orientările formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea din noiembrie anul trecut se constituie într-un cuprinzător program de muncă și angajare revoluționară, patriotică, determinînd toate colectivele de oameni ai muncii să-și reevalueze, prin prisma unor criterii exigente, activitatea pe care o desfășoară în scopul creșterii producției și eficienței economice, pentru a-și spori contribuția la edificarea socialismului și comunismului pe pămîntul patriei.Pe baza cunoașterii științifice a realităților și a înțelegerii profunde a cerințelor legilor economice, ale progresului multilateral al societății românești, partidul nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au acordat o atentie deosebită problemelor referitoare la procesele de conducere și planificare a economiei naționale, la mecanismul de funcționare a unităților economico-sociale și a economiei naționale în ansamblu.Manifestînd în permanentă o înaltă exigentă fată de calitatea proceselor de conducere și receptivitate față de nou. in concordantă cu cerințele legităților economice și ale aplicării lor la condițiile concrete ale dezvoltării economico-sociale din România, secretarul general al partidului a acționat cu fermitate pentru așezarea pe baze științifice a structurilor organizatorice, a formelor și metodelor de conducere, planificare și gestiune din economie, pentru asigurarea unei conduceri democratice a societății.Pornind de la interacțiunea dialectică dintre forțele și relațiile de producție socialiste și ținind seama de rolul determinant pe care îl are dezvoltarea forțelor de producție, secretarul general al partidului a fundamentat în mod științific, novator importanta tot mai mare care revine mecanismului economico-financiar în dinamizarea factorilor intensivi ai dezvoltării economice, în angajarea tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor de plan în condiții de eficiență sporită.Este meritul incontestabil al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi elaborat conceptul actualului mecanism economico-financiar, un concept novator, propriu gîndirii economice românești. întemeiat pe principiile

autoconducerii muncitorești — exprimate în forme concretede exercitare cu peste două decenii in urmă — mecanismul economico-financiar s-a cristalizat treptat, fiind mereu perfecționat in funcție de experiența acumulată, de cerințele fiecărei etape de dezvoltare a economiei românești, începînd cu perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului.Sarcinile și orientările dezvoltării noastre economice respunzător. canismului avut un voluționar î punerea în ' tențial economic, uman și financiar în vederea trecerii ia o dezvoltare preponderent intensivă a economiei românești.Se poate afirma cu deplin temei că elaborarea mecanismului economico- financiar a reprezentat o necesitate obiectivă, componentele acestuia fiind legate direct de amplul proces de perfecționare a relațiilor care apar în procesele de producție, repartiție, schimb, consum și. în mod special, a celor referitoare la proprietatea socialistă, pîrghille șl instrumentele sale specifice fiind menite să acționeze în strînsă concordantă cu cerințele legilor economice, cu tendințele progresului în știință și tehnică. In ansamblu, mecanismul economico-financiar cuprinde căile și mijloacele pentru desfășurarea în condiții optime a activității productive, permițînd stabilirea măsurilor corespunzătoare în scopul sporirii eficienței economice, fundamentării riguroase și asigurării creșterii economice necontenite. în ritm înalt.Pentru asigurarea deplinei funcționalități a pirghiilor și instrumentelor specifice au fost analizate profund și corelate judicios toate componentele mecanismului economiei. In acest context au fost regindite și perfecționate sistemul de planificare în economia socialistă, precum și sistemul de finanțare și creditare. S-au stabilit introducerea șl utilizarea unor noi instrumente in conducerea unităților economice, urmărindu-se îmbunătățirea sistemului de contracte. a sistemului de norme și normative economico-financiare. a sistemului de cointeresare a unităților economice și a personalului acestora, a sistemului informațional, perfecționarea pregătirii forței de muncă și ridicarea gradului de conștiință politică și profesională al tuturor oamenilor muncii.Concomitent și indisolubil legate de acestea. partidul a acordat o atentie deosebită definirii, fundamentării și punerii in aplicare a principiilor de bază ale mecanismului economico-financiar : autocondu- cerea muncitorească, auiogestiunea economico-financiară, autofinanțarea

și. în mod co- , perfecționarea me- economico-financiar au profund caracter rein sensul că au urmărit valoare a întregului po-

și autocontrolul. Aceste principii reprezintă expresia practică a democratizării vieții economice, a exercitării reale a atribuțiilor de proprietar, producător și beneficiar ale oamenilor muncii, care au astfel posibilitatea să acționeze conștient, va- lorificindu-și din plin creativitatea, spiritul gospodăresc in vederea dezvoltării economiei, a traducerii în viață a întregii politici a partidului și statului.Astfel, rînd tate o serie cele privind de venituri și cheltuieli, de la nivelul întreprinderii și pină la cel al subunităților de producție, perfecționarea sistemului de indicatori fizici și valorici, constituirea fondurilor proprii și a celor împrumutate pe criteriile cointeresării unităților socialiste și a personalului acestora în sporirea beneficiilor, introducerea unui sistem de norme și normative economico-financiare etc.Practic, a fost stabilit un complex de mijloace, căi și metode de organizare științifică a producției și a muncii, completat cu un cadru juridic adecvat, de natură să permită creșterea mai accentuată a producției, a rentabilității, maximizarea beneficiului, a eficienței economice în fiecare unitate socialistă, pe baza exercitării plenare a autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare.Succesele incontestabile obținute în acești ani pe planul dezvoltării economiei, al ridicării necontenite a

pe rînd au fost adop- de măsuri, cum sînt introducerea bugetului

eficienței economice se constituie în dovezi concludente ale faptului că actualul mecanism economico-financiar, concept românesc original de conducere a economiei, are o deplină viabilitate practică. Esența sa rezidă in natura relațiilor de producție socia- • liste, in întreaga sa alcătuire, cores- punzînd legităților construcției socialiste, obiectivelor stabilite de partid pentru dezvoltarea econom ico-socia- lă a României socialiste. Elementele componente ale actualului mecanism economico-financiar sint puternic ancorate in realitățile țării noastre, re- flectînd mutațiile cantitativ-calitati- ve determinate de procesul obiectiv al dezvoltării. Formele și metodele de gestiune a patrimoniului socialist, instrumentele și metodele de fundamentare și adoptare a deciziilor economice și financiare, metodele de planificare și de studiere a pieței, întregul sistem de repartiție și de cointeresare materială a oamenilor muncii constituie factori de stimulare a dezvoltării forțelor de producție in etapa actuală și în perspectivă.Analizînd însă cu deplină obiectivitate, în spiritul tezelor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la marele forum democratic din noiembrie 1988, modul în care funcționează mecanismul economico-financiar, se constată că
Conf. univ. dr. 
Valerin VCiICA

(Continuare in pag. a V-a)
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RĂSPUNDEREA COLECTIVA
Șl RĂSPUNDEREA PERSONALĂ
la examenul perfecționării conducerii întreprinderilorSe află în plină desfășurare adunările generale ale oamenilor muncii, în care se analizează activitatea pe bază de bilanț desfășurată in anul trecut și se adoptă programele de măsuri pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a sarcinilor de plan pe acest an. Cu alte cuvinte. Întregul sistem al autoconducerii muncitorești — adunările generale, consiliile oamenilor muncii, birourile executive ale acestora — se află angajat intr-un autentic proces de autoanaliză a propriei activități, de analiză a căilor și posibilităților existente pentru ca pe drumul dezvoltării intenSiv-calitative a economiei noastre să facă, în spiritul orientărilor Expunerii din noiembrie 1988, noi pași înainte, să se înregistreze rezultate și acest al patrulea an cincinal.între componentele esențiale complexei problematici pe care sînt chemate să o abordeze adunările generale se înscrie și racordarea cit

mai bune in al actualuluiale

mai profundă a dezbaterilor din forurile supreme ale autoconducerii muncitorești la una din importantele cerințe formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Expunerea din noiembrie anul trecut, și anume : „Comuniștii, cadrele de partid răspund pentru activitatea lor din toate domeniile în fața organelor și organizațiilor de partid, dar, totodată, ei răspund și in fața organelor din care fac parte și, in același timp, poartă întreaga răspundere in fața poporului !“. Ce anume altceva reprezintă actuala desfășurare a adunărilor generale, care analizează activitatea pe bază de bilanț, dacă nu cadrul democratic in care este și trebuie să fie examinată și activitatea celor aproape 80 000 de membri ai consiliilor oamenilor muncii, cvasimajoritatea comuniști, care au primit mandatul oamenilor muncii de a-i reprezenta în aceste organisme, de a exercita actul conducerii în numele lor ? Ea reprezintă in
TRADIȚIILE EROICE, REVOLUȚIONARE

ALE CLASEI MUNCITOARE
cările revoluționare din perioada crizei

TÎRGU MUREȘ : LivrăriChimiștii de pe marea platformă a combinatului „Azomureș“ din Tirgu Mureș — unitate care în anul precedent a pus la dispoziția partenerilor externi, in plus fată de sarcinile de plan, un volum de producție în valoare de 300 milioane lei — obțin, și în acest an. succese deosebite în îndeplinirea acestui indicator. Astfel, in perioada care a trecut

suplimentare la exportdin acest an. ei au realizat șl livrat. pe adresa partenerilor de peste hotare, in plus fată de graficele „la zi”, produse în valoare de circa 20 milioane lei. Acest succes are la bază menținerea neîntreruptă în funcțiune și la parametri ridicați a> complexelor instalații din dotare, modernizarea unor tehnologii de fabricație și realizarea unor produse de înaltă calitate. (Gheorghe Giurgiu).
V/.

întreprinderea „Rulmentul” din Brașov : un nou Iot 
de rulmenți speciali pregătit pentru finisareFoto : Eugen Dichiseanu..

Ce n-a făcut natura 
au făcut oamenii uniți, 

puterea proprietății socialiste

Irigarea pămînturilor Dobrogei, 
o mare înfăptuire în agricultură

Cooperativa agricolă de producție Rimnic. din satul Rimnicul de Sus, județul Constanta, a luat ființă în anul 1957. Am întrebat zeci de cooperatori dacă, atunci cînd lucra fiecare pe peticul lui de pămint, ar fi putut să-și amenajeze în vreun fel locul, să-și procure instalații de orice fel cu care să Irige bucata de pămint pe care o moștenise de la părinți. Cei mai în virstă privesc reporterul cu uimire sau rîd ca la o glumă bună cînd li se pun astfel de întrebări. Cum și cu ce putere să introduci irigații pe pămînturi Întinse, unde apa era de găsit doar in fintini lâ zeci de metri adîncime ? Cum să ridici apa de la vale la deal pe podișul Casim- cea ? Cum s-o aduci de la Dunăre sau din lacurile dobrogene cale de zeci de kilometri pină pe pămin- turile Rîmnicului ? întrebările își au Aici este — rostul lor. după cum

ne-a demonstrat, cu date concrete, un specialist din cooperativă, inginerul Aurel Laudoniu — unul din polii secetei de pe pămîntul dobrogean. Iar cifrele nu lasă loc la nici un dubiu. Media multianuală a precipitațiilor căzute într-un an in această zonă nu depășește 20—30 litri de apă pe metru pătrat, ceea ce echivalează cam cu a zecea parte din cit ar trebui plantelor să se dezvolte sau o treime din- tr-o udare bună care se face acum.Astăzi, la Rîmnic irigațiile au devenit o realitate. Din cele 3 083 hectare pe care le deține unitatea. 3 006 sînt amenajate pentru irigații. Efectele asupra producțiilor ? Anul trecut, an de virf în activitatea unității, s-au obținut in medie la hectar 24 500 kg știuleți, 8 585 kg grîu. 8 520 kg orz, 2 020 kg fasole, 3100 kg floarea- soarelui. Efectele irigațiilor s-au făcut simțite pu

ternic și în zootehnie. „Am realizat în medie 5100 litri de lapte de la o vacă — ne spune președintele cooperativei, tovarășul Stere Mițescu, tocmai pentru că am reușit să facem fîn mult și de bună calitate. Strîngem cite 5 coase pe an. Pășunea, toată cultivată, este o altă sursă de furaje de pe care se obțin cantități mari de masă-verde”. Se putea vorbi de 5 coase de fin pe an, de o pășune cu iarbă din belșug în verile cu arșiță din Dobrogea, de culturi duble pentru furaje fără apă ? In nici un caz. Pentru comparație, să alăturăm recoltele medii la hectar obținute la aceleași culturi în 1975, anul care a precedat punerea în funcțiune a primelor amenajări : 3 000 kg porumb știuleți (este planta care răspunde cel mai bine la irigații), 2 500 kg griu, 2 900 kg orz, 900 kg fasole, 1 200 kg floarea- soarelui. Să notăm că și

în 1975 unitatea folosea îngrășăminte, sămință bună, dispunea de numeroasele utilaje ale secției de mecanizare. După cum se vede, apa este cea care a făcut să rodească din plin pămintul. Dacă ne întoarcem la anul înființării cooperativei, 1957, cind oamenii lucrau pă- mintul cu ce adusese fiecare de acasă — 12 pergehi de animale de muncă, 10 căruțe, 15 pluguri și alte cîteva unelte, toate evaluate la 200 000 lei — vom avea și mai limpede imaginea a cefea ce a însemnat unirea laolaltă, prin voința oamenilor, a pămînturilor. Recoltele la hectar și mai mici obținute cu această bază materială precară reflectă condiția unității în anii începutului : 1 200 kg porumb, 1 300 kg grîu și orz. 7—8 tone de sfeclă de zahăr la hectar. Acum, cooperativa. care a pornit de la cîteva perechi de boi și unelte simple, a ajuns la

Românîa de astăzi, țară în care au 
izbrndit principiile- socialismului, unde economice din 1929—1933, cu’lninînd cu 
se edifică cea mai dreaptă și mai bună 
dintre orînduirile sociale, cbnstituie 
marea operă a luptelor revoluționare 
purtate de clasa muncitoare, de între
gul popor sub conducerea cutezătoare 
a Partidului Comunist Român. Imagi
nea însuflețitoare a mărețelor înfăp
tuiri din zilele noastre, cu deosebire în 
epoca inaugurată de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, își află sorgintea 
în eroismul, dîrzenia și abnegația pe 
care muncitorimea română, de la in
trarea sa pe scena istoriei, le-a pus in 
slujba eliberării sociale și naționale, 
afirmîndu-se ca principală forță de 
progres, de transformare revoluționară 
a societății.

Una dintre cele mai strălucite pagini 
de istorie care validează rolul clasei 
noastre muncitoare, spiritul ei revolu
ționar o reprezintă marile greve, miș-

marile mișcări și greve din județul 
Prahova și din București — de la Gri- 
vița și din alte întreprinderi —. prac
tic din întreaga țară, evocate recent de 
secretarul general al partidului, 
rășul 
putea 
aceste 
clasei 
comunist 
luptele maselor muncitoare. Merită, 
totodată, . subliniat că luptele din fe
bruarie 1933 — din Prahova, de la Gri- 
vita și alte întreprinderi din București 
și din alte centre muncitorești — au 
fost primele mișcări revoluționare de 
mare amploare, după venirea hitleris- 
mului la putere in Germania, și care au 
avut și un net conținut antifascist, de 
luptă pentru apărarea libertăților de
mocratice, pentru independența țării**.

tova- 
NICOLAE CEAUȘESCU : „S-ar 
spune că; in acele împrejurări, 
greve uriașe au demonstrat forța 
muncitoare, a partidului nostru 

de a organiza și conduce

In pagina a IV-a, articolul cu titlul de mai sus, prilejuit de 
implinirea a 56 de ani de la luptele din ianuarie - februarie 
1933.

același timp și cadrul în care comuniștii participant! la adunări imprimă acestora, prin cuvintul lor, prin spiritul de combativitate și exigentă, caracterul unor adevărate foruri democratice de lucru, angajate nu în vorbe, ci în fapte, în promovarea unei conduceri competente și eficiente in fiecare unitate.Adunările generale ale oamenilor muncii constituie cadrul optim in care să aibă loc o analiză clară, o examinare constructivă a modului în care activează in consiliile oamenilor muncii, in birourile executive cei învestiți să exercite actul de conducere, a unității dialectice intre răspunderea colectivă și răspunderea personală, care constituie însăși esența sistemului autoconduce- rii muncitorești. Este necesar deci ca in forul suprem al democrației muncitorești să se analizeze temeinic atit modul in care organul de conducere colectivă in ansamblul său a funcționat pe baza aplicării principiilor democratice de conducere — respectiv prin participarea la actul deciziei a tuturor membrilor săi și prin adoptarea in comun a tuturor hotărîrilor — cit și modul in care fiecare membru al său, in raport cu răspunderile personale pe care le are în cadrul respectivului organ, în cadrul procesului de producție, își îndeplinește sarcinile ce-i revin. Practica folosită in unele unități, cum ar fi „Electroaparataj”— București, întreprinderea de mecanică fină Sinaia, întreprinderea de frigidere Găești. ca in raportul consi- siuîui oamenilor muncii să se facă atit o caracterizare de ansamblu a stilului de muncă al organului de conducere colectivă, cit și una individuală a fiecăruia din membrii săi, oferă posibilitatea unei analize autentice a unității dialectice dintre cele două componente esențiale ale actului conducerii în sistemul autoconducerii muncitorești — răspunderea colectivă și răspunderea personală. Evident, promovarea unor asemenea analize nu se produce spontan. de la sine. Ea are și trebuie să aibă loc acolo unde comitetele de partid sînt preocupate, încă din faza elaborării dărilor de seamă, de promovarea unui asemenea spirit de a discuta deschis, democratic, despre cele două ipostaze de participare oameni ai muncii cerii.Experiența din nări generale ale relevă in acest sens cîteva observații și învățăminte ce se cer a fi a- vute in vedere în desfășurarea actualelor dezbateri. Acolo unde abordarea celor două ipostaze ale manifestării gîndirii și atitudinii cadrelor din organele de conducere cea colectivă și cea personală

a comuniștilor, a celorlalți la actul conduanterioarele adu- oamenilor muncii
se

Constantin PRIESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

o avere obștească în valoare de 50 milioane lei. Ce cantități de produse aii plecat din cooperativă la sfirșitul primului an de e- xistență nu se mai știe, dar se poate aprecia după starea de atunci a unității, prezentată mai sus. Cantitățile de produse ce au fost livrate in 1988 la fondul de stat, de o cooperativă agricolă ca oricare alta, se constituie într-un argument solid în favoarea formei cooperatiste de organizare a agriculturii pe care au ales-o atunci sătenii din Rimnic la îndemnul partidului : 1 200 vagoane de cereale. 8 950 hectolitri lapte, im- portante cantități de sfeclă de zahăr, soia, fasole și legume. Iar toate acestea s-au răsfrînt puternic în viața celor ce obțin a- ceste producții, cooperatorii din Rimnic, și asemenea lor, în viața tuturor celor ce muncesc pămînturile readuse la viață de puterea irigațiilor. Iată ce ne spune coo- peratoarea Olga Baltă : „Fără cooperativă nu puteam să scăpăm de secetă. La început eram doar cîteva familii și mare lucru nu puteam să facem. Dar încet-încet ne-am a- dunat tot satul laolaltă și am prins putere. Pină să vină sistemul, am trăit, ca și părinții noștri, mereu cu ochii pe cer. Doar-doar o da o bură de ploaie, care, atunci cind cădea, abia de potolea praful. Nu e om la noi să nu cunoas-
Lucian CIUBOTARU 
Lucian CRISTEA 
corespondentul „Scînteil”

COMUNISTUL DE LA CATEDRĂ-angajat plenar în îmbunătățirea învățămîntuluî

(Continuare în pag. a V-a)

In documentele partidului nostru, referirile concrete la formarea tinerelor generații în cultul muncii, al creației ca expresie superioară a iubirii nestinse de țară, la întregul proces de pregătire și de perfecționare a cadrelor ocupă întotdeauna un loc de frunte. Faptul ca atare atestă în egală măsură capacitatea prospectivă și de sinteză a gîndirii noastre ideologice, cît și valoarea ilustrativă a școlii românești de toate gradele pentru etapele străbătute și pentru cele Imediat următoare ale dezvoltării multilaterale în care se află angajat întregul nostru popor, sub conducerea partidului. in frunte cu secretarul său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cum bine se știe, formarea si perfecționarea cadrelor intră astăzi, datorită însemnătății lor majore, in strategia dezvoltării pe termen lung a societății noastre socialiste, ceea ce înseamnă că aceste procese, extinse la scara tuturor domeniilor profesionale și categoriilor de virstă. șint așezate la baza eforturilor de modernizare și de perfecționare a întregii activități economico-sociale. Ele stimulează, antrenează șl pun in valoare, la nivel superior, resursele de progres, practic nelimitate, ale învățării, cultivă disponibilitatea și receptivitatea tezaurului național al forței de muncă față de nou, față de competitivitate, dezvoltă aptitudinile individuale și colective favorabile creației de mare cuprindere și însemnătate socială.Din această perspectivă, secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. formulează frecvent și sistematic orientări, sarcini, îndemnuri pentru continua îmbunătățire calitativă a învățămîntuluî nostru superior, pe baza cărora. în unitățile universitare din întreaga țară, au loc analize și dezbateri consacrate punerii in valoare a între

gului potențial de creație specific școlii noastre superioare. De la reuniunile senatelor și consiliilor profesorale la ședințele asociațiilor studențești și adunările generale ale oamertilor muncii, toți factorii constitutivi ai democrației noastre universitare. sub îndrumarea organizațiilor de partid, se angajează să-1 confere invățămintului superior românesc noi atribute care să-i amplifice raporturile de conlucrare du unitățile de cercetare și de producție, să-i întărească spiritul de răspundere în pregătirea la un înalt nivel calitativ a viitorilor specialiști, să-i sporească aportul specific la dezvoltarea și perfecționarea întregii noastre societăți. Iar referirile formulate cu prilejul tuturor acestor analize și dezbateri pornesc, se concentrează și se regăsesc in ultimă analiză în jurul activității concrete, al răspunderilor ce-i revin fiecărui comunist-cadru didactic, angajat in și prin colectivul catedrei din care face parte.Și pe bună dreptate întrucit, cum bine se știe, colectivul de catedră este unitatea de bază a învățămîn- tului nostru superior. Aici, in cuprinsul acestor colective își află mai intii sprijinul și concretizarea răspunderile specifice ce-i revin in- vățămîntului superior. între care răspunderea pentru calitatea predării și a dialogului profesor-stu- dent, pentru folosirea superioară a tuturor atributelor specifice revoluției științifico-tehnice contemporane, conlucrării invățămintului cu unitățile de cercetare și de producție, răspunderea pentru formarea tinerelor cadre didactice universitare și. drept corolar al tuturor acestora, pentru generalizarea la nivelul întregului învățămînt superior a spiritului novator. de creație multilaterală, inclusiv în planul educației ■ patriotice și revoluționare a viitorilor spe

cialiști. Cînd în fiecare colectiv de catedră sînt aplicate cu consecventă principiile modernizării cursurilor, seminariilor. lucrărilor de laborator. programelor de instruire practică, principii elaborate și mereu îmbogățite în cuprinsul analizelor sistematice, al schimburilor de opinii și de experiență, cînd se stimulează. prin fiecare acțiune a catedrei. spiritul de inițiativă și de angajare al cadrelor didactice și al studenților într-o acțiune de cercetare și. respectiv, de studiu individual fără limite și încorsetări artificiale. întregul proces de învăță- mint înregistrează o sensibilă creștere calitativă pe temeiul căreia înseși organismele superioare de conducere universitară, respectiv senatele și consiliile profesorale. își pot desfășura activitatea firesc, ca autentice laboratoare de creație universitară. Pe cită vreme orice deficit Înregistrat la nivelul colectivelor de catedră se răsfringe nemijlocit asupra ținutei calitative a procesului cotidian de învățămînt. determină rutinizarea muncii universitare, formalizarea ei și transformarea consiliilor profesorale ori a senatelor în factori preponderent de avizare administrativă, în detrimentul capacității organizatorice prospective, al puterii lor de creație.In lumina acestor • adevăruri, a căror largă semnificație este sistematic relevată in documentele partidului nostru, catedra de zootehnie din Institutul agronomic „Ion Iones- cu de la Brad” din Iași. în care-mj desfășor activitatea, se înscrie an de an pe coordonatele muncii exigente
Conf. univ. dr.
Ion VACARU OPR1Ș

(Continuare în pag. a IV-a)
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AFIRMAREA PUTERNICA A CARACTERULUI COMBATIV,
CONSTRUCTIV AL CRITICII Șl AUTOCRITICIIPlenarei^ comitetelor ludețene de partid consacrate activității desfășurate de organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, perfecționării stilului și metodelor lor de muncă în lumina Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, prezentată la marele forum democratic din noiembrie 1988, dovedesc — prin conținutul analitic, prin spiritul combativ, prin măsurile adoptate — maturitatea cu care comuniștii își evaluează propria muncă, Hotărîrea de a aduce radicale perfecționări în toate domeniile și. în primul rînd, în stilul și metodele de muncă, în vederea asigurării unei eficiente sporite, a valorificării superioare a potențialului material și uman de care dispune fiecare colectiv. întreaga noastră societate.

Analiză aprofundată, exi
gentă, pornind de la reali
tăți Una dintre trăsăturile dominante ale rapoartelor prezentate plenarelor de prim-secretarii comitetelor județene de partid și ale dezbaterilor, care s-au caracterizat printr-o participare numeroasă și consistentă, a fost spiritul analitic aprofundat, pornind de la realități, atitudinea partinică, exigentă, pătrunsă de o înaltă răspundere pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a planului și programelor de dezvoltare în profil teritorial. Succesele însemnate obținute în toate județele si în toate domeniile de activitate au fost evocate succint, ca un tezaur de experiență înaintată și ca o bază de pornire pentru dobindirea unor noi și însemnate realizări în spiritul cerințelor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care îndeamnă la o continuă evaluare a rezultatelor prin prisma marilor posibilități ale mecanismului nostru economic șl social.Desfășurîndu-și lucrările în acest spirit, plenara Comitetului județean de partid Alba a relevat că bilanțul anului încheiat și al lunii ianuarie nu este satisfăcător. Restantele înregistrate de unele unități cu pondere mare în economia județului, cum sint Întreprinderea metalurgică Zlatna. Combinatul minier Roșia- Poeni, întreprinderea de utilaje Alba Iulia. întreprinderile de industrializare a sfeclei de zahăr și laptelui și altele, au la bază cauze localizate mai ales la nivelul organizării producției și folosirii mijloacelor tehnice din dotare, felului in care organizațiile de partid, sindicale și de U.T.C., cadrele cu munci de răspundere s-au implicat în modernizarea producției, ridicarea pregătirii profesionale a personalului, au înțeles sensul autoconducerii și auto- gestiunii in mobilizarea tuturor forțelor la îndeplinirea planului. Astfel, deși pe ansamblul județului au fost aplicate peste 780 de măsuri de modernizare a producției și organizare a muncii, acestea au vizat mai cu seamă aspecte de mică importanță; măsurile cu mare eficientă economică au rămaS hefinalizate în multe unităti. Totodată, s-a relevat că unele abateri de la calitatea produselor — calitatea fiind un obiectiv fundamental în actualul cincinal — se datoresc persistentei unor deficiente pe fluxul tehnologic. Insuficientei angajări a fiecărui om. la locul său de muncă, preocupării necorespunzătoare a factorilor responsabili pentru întărirea ordinii și disciplinei.La plenara Comitetului județean de partid Caraș-Severin s-a scos in evidentă faptul că, deși în unitățile miniere din județ sarcinile au fost îndeplinite la unii indicatori de plan, totuși nu s-au realizat importante cantități de huilă spălată pentru cocs, lignit și cărbune brun. minereu de fier și cupru in concentrate, situație datorată întîrzierii punerii în funcțiune a unor capacități de producție și. mai ales, unor neajunsuri legate de folosirea utilajelor și mijloacelor de transport, a forței de muncă. Analizînd cu deosebită exigentă revoluționară cauzele acestor stări de lucruri, in plenară au fost nominalizați factorii răspunzători de fiecare situație, ară- tindu-se — ca și prinderi derurgic toare de puțin cu ficient la inițiativa organizațiilor de partid in rezolvarea problemelor esențiale privind organizarea producției șj a muncii, întărirea ordinii și a disciplinei, fo

că in unitățile respective in cele două mari între- dln Reșița, combinatul si- și întreprinderea construc- mașini — se lucrează incă oamenii, nu se apelează su- și capacitatea

losirea si valorificarea superioară a materiilor prime și a materialelor.Analizînd unele deficiențe înregistrate in realizarea' planului la întreprinderea minieră Borșa. întreprinderea metalurgică de metale neferoase. Trustul de construcții, precum și in comunele Fărcașa, Sâliș- tea de Sus, Ieud. Vadu Izei și alte unități și localități, plenara Comitetului județean de partid Maramureș a pus în evidență faptul-că. în unitățile respective, precum și la nivelul localităților, organele și organizațiile de partid nu au acționat cu toată hotărîrea. în spiritul înaltei răspunderi colective și personale, pentru buna organizare a muncii, pentru exercitare^ unui control operativ, vește rarea nflor telor de fapte și date stilul și metodele de acestor organe de partid, ale unor 
eficient și preventiv în ce pri-_ înfăptuirea hotărîrilor. recupe-’ restanțelor, îndeplinirea sardele plan și a . . jasumate. S-a relevat, pe bazăangajamen-concrete, că în muncă ale

serioase care secadre de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor există neajunsuri în modul* în asigură cunoașterea realităților, organizarea muncii și urmărirea sis- . tematică a înfăptuirii măsurilor adoptate, în metodele șl stilul de muncă ale unor cadre de conducere din unitățile în care nu s-au soluționat la timp și eficient problemele privind realizarea ritmică, lună de lună, a sarcinilor de plan.Pornindu-se de la realitățile concrete, în plenara Comitetului județean de partid Timiș s-a făcut o analiză aprofundată, exigentă a rezultatelor obținute în agricultură, ramură care deține o pondere însemnată în economia județului. Ce satisfacție — s-a accentuat — poate să reprezinte faptul că un număr de 96 de unități agricole au obținut producții medii la hectar de peste 6 000 kg de grîu și orz, iar alte 40 de unități de peste 12 000 kg de porumb știuleți, dacă pe ansamblul județului, raportate la nivelul prevederilor de plan, producțiile medii totale și livrările la fondul de stat nu au fost realizate la majoritatea indicatorilor ? Toate acestea au determinat rezultate economice și financiare nesatisfăcătoare în numeroase unități agricole, cu implicații negative asupra constituirii fondului de stat de produse agricole și a celui de auto- aprovizionare. în mod deosebit a fost criticată activitatea slabă desfășurată de organizațiile de partid din întreprinderile agricole de stat, unități care, deși dispun de o bază tehnică și materială superioară, de un puternic detașament de specialiști, au obținut în unele domenii rezultate inferioare celor din cooperativele agricole de producție. Adîn- cind analiza cauzelor acestor stări de lucruri, in plenară s-a arătat, deschis că ele se datoresc deficiențelor existente în activitatea comitetului județean de partid, a secției pentru problemele de agricultură, a organelor agricole județene, cît și a consiliilor unice agroindustriale, comitetelor comunale de partid și conduce-
Tratament balnear 

în stațiunea 
Singeorz-BăiStațiunea balneoclimaterică din județul Bistrița-Năsăud este cunoscută, îndeosebi, pentru valoarea terapeutică a apelor sale minerale.Pe baza utilizării în tratamentele balneare a factorilor naturali de cură, ape minerale, nămol mineral de izvor, gaze naturale terapeutice (mofete), se obțin rezultate bune în vindecarea sau ameliorarea afecțiunilor tubului digestiv și hepato- biliare, metabolice și de nutriție, cardiovasculare.Tratamentul balnear este asigurat de un personal medical de înaltă calificare.în această perioadă se acordă următoarele facilități : reduceri de tarife la cazare și masă, plecări în orice zi solicitată de turiști, durata sejurului se fixează in funcție de opțiunile solicitanților.Biletele se pot procura de la a-

și cuprin- a tuturor
rilor unităților agricole, care nu au imprimat peste tot un stil de muncă responsabil, nu au instaurat o ordine și disciplină ferme pentru executarea la timp și de calitate a lucrărilor, pentru respectarea întocmai a tehnologiilor stabilite derea la munca cîmpului locuitorilor de la sate.

Spiritul partinic, revolu
ționar este spiritul muncii și 
faptelor concrete. Din lucrâ* rile plenarelor comitetelor județene de partid Alba, Caraș-Severin, Călărași, Harghita, Maramureș, Timiș a reieșit puternic in evidență faptul că afirmarea spiritului critic și autocritic reprezintă o trăsătură a stilului de muncă partinic, revoluționar al organelor și organizațiilor de partid, stil caracterizat prin operativitate și dinamism, prin acțiunea fermă pentru înlăturarea unor neajunsuri și a unor mentalități în

vechite, prin concordanța deplină dintre intenții și realizări.La plenara Comitetului județean de partid Harghita, spiritul critic și autocritic a ciștigat in concretețe și forță de convingere prin antiteza înfățișată între rezultatele radical diferite obținute de unități vecine sau foarte apropiate. Au fost comparate recoltele bune și foarte bune de grîu și porumb obținute de cooperativele agricole Odorhei, Sînmar- tin, Cristuru Secuiesc cu cele nesatisfăcătoare din Atid, Corund și Co- bătești. trăgîndu-se concluziile necesare. Desigur, activitatea viitoare nu are decît de cîștigat din analiza deschisă, responsabilă a neajunsurilor, din adoptarea unei poziții critice și real autocritice. Au existat însă și altfel de „autocritici". A le nominaliza nu înseamnă a prejudicia cu ceva nivelul general de exigență manifestat la plenară. Spre exemplu, in cuvîntul directorului întreprinderii antrepriză de construcții-montaj Harghita, termenul „autocritică" s-a auzit destul de des, fiind însă „ameliorat" imediat de nuanțe și justificări care încercau să creeze impresia că, pînă la urmă, cauzele deficiențelor sînt exclusiv exterioare întreprinderii de construcții. Chiar dacă au existat și unele motive obiective care au îngreunat îndeplinirea sarcinilor de investiții, nivelul scăzut al realizărilor din anul trecut, mai ales în ce privește construcția de locuințe, impunea o privire mult mai atentă asupra lipsurilor din... propria ogradă. Nu s-a rostit nici un cuvînt, bunăoară, despre promovarea metodelor și tehnologiilor noi, moderne, cu toate că întreprinderea harghiteană a găzduit un larg schimb de experiență de nivel republican tocmai pe această ternă;Sinceritatea autocriticii, evaluarea realistă a modalităților de acțiune constituie premise ale eficienței acesteia. Asemenea premise se configurează și în cazul autocriticii formulate la plenara Comitetului județean de partid Călărași de ing. Constantin Alexe, directorul dlrec- 

cum și de la comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții.gențiile Oficiilor județene de turism și ale I.T.H.R. București, pre-

ției agricole județene, care a arătat că diferențele mari de producție între unități și ferme cu condiții identice se datoresc faptului că nu s-a acționat hotărit pentru eliminarea neajunsurilor organizatorice, precum și toleranței față de nerespectarea tehnologiilor agricole de care se face vinovată in primul rind direcția agricolă județeană. Vasile Zglobiu, președintele cooperativei de producție Valea Argovei, a aprofundat analiza acestui aspect, mergînd pînă la formații și cooperatori, arătind că diferențele de producție, uneori de la simplu la dublu, fee datoresc modului în care au lucrat organizația de partid, conducerea cooperativei, toate cadrele cu munci de răspundere din unitate. în spirit autocritic s-au referit la activitatea proprie și tovarășii Minei Crivac, președintele uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, Elena Mâțu și Gheorghe Puișor, organizatori de partid la consiliile agroindustriale Cuza-Vodă și Ciocănești, care au

făcut, totodată, substanțiale propuneri de îmbunătățire a muncii.Desigur. în spiritul cerințelor formulate de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, care subliniază necesitatea ca autocritica să fie urmată de fapte — sin- măsură să dea greutate afirmate —gurele în vorbelor șl intențiilor peste tot trebuie să se treacă la acțiune, la îmbunătățirea radicală a stilului și metodelor de muncă, prin implicarea directă a organelor și organizațiilor de partid, a comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii în desfășurarea exemplară a întregii activități.
Un potențial de acțiune 

la nivelul cerințelor actuale. Analiza aprofundată, exigentă a muncii, afirmarea puternică a caracterului combativ, constructiv al criticii și autocriticii în cadrul plenarelor comitetelor județene de partid, inițiativele și propunerile făcute de activiști de partid și de stat, de tovarăși din activul de partid, de un mare număr de comuniști au conturat cuprinzătoare programe de măsuri politico-organizatorice pentru aplicarea în viață a sarcinilor din magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu din 28 noiembrie 1988. în vederea întim- pinării Congresului ai XIV-lea al P.C.R. șl a celei de-a 45-a aniversări a zilei de 23 August cu rezultate deosebite în toate domeniile.în linii mart programele de măsuri adoptate reflectă întreaga problematică dezbătută în plenare în domeniul vieții de partid, industriei, agriculturii, construcțiilor, modernizării localităților, științei. învățămîn- tului. culturii și în alte sfere de activitate. oferind o imagine cuprinzătoare a ceea ce trebuie făcut de acum înainte. Punctul forte — am putea spune fundamental — îl reprezintă una din preocupările centrale ale dezbaterilor : stilul si metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de partid. Din acest 
»

domeniu spicuim, foarte pe scurt șl fără a menționa termene și responsabilități. doar unele dintre numeroasele și substanțialele măsuri preconizate.
0 Maramureș : îmbunătățirea radicală a muncii cu activul de partid si de stat, cu comisiile pe probleme, creșterea aportului lor la soluționarea optimă a problemelor economico- sociale. organizatorice și politico- educative, care să asigure îndeplinirea exemplară a planului si a programelor de dezvoltare în profil teritorial.
O Timiș : întreaga fundamentare a programului de măsuri cu privire la stilul și metodele de lucru în domeniul agriculturii pornește de la obiectivul formulat precis de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru din septembrie, anul trecut, privind realizarea de producții cit mai mari, care să permită județului să obțină în acest an înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare" ; în acest context, o deosebită atenție se acordă modalităților de sporire a contribuției cercetării științifice și de valorificare a experienței Înaintate. pentru sporirea continuă a producțiilor agricole vegetale si animale.• Călărași : finalizarea în cele mai bune condiții a programelor pentru apropiata campanie agricolă, cu accent deosebit pe repararea la timp a mașinilor și utilajelor, asigurarea semințelor, pregătirea sistemelor de irigații și ridicarea calificării profesionale prin învățămîntul agrozootehnic de masă.• Alba : angajarea directă a organelor și organizațiilor de partid, a cadrelor de răspundere, a comuniștilor în rezolvarea operativă, la fața locului, a problemelor care să determine îndeplinirea la înalți parametri calitativi a planului pe primul tri-' mestru si întregul an.• Harghita : perfecționarea muncii de îndrumare, sprijin și control — ca metodă de bază a folosirii pirghiilor politico-organizatorice —. extinderea sistemului de revenire, după un anumit termen. în unitățile analizate pentru a asigura eficienta întregii activități. întărirea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid.
O Caraș-Severin : stimularea creației tehnico-științifice. ridicarea nivelului de cunoștințe științifice și culturale ale oamenilor muncii, organizarea unui număr sporit de acțiuni politico-educative si cultural- artistice cu profund conținut politic, patriotic, revoluționar.Sînt doar cîteva din măsurile reieșite din rapoarte și dezbateri, din analiza exigentă efectuată in cadrut plenarelor comitetelor județene de partid. Deși departe de a cuprinde întreaga arie a problemelor, aceste exemplificări succinte sînt de natură să evidențieze importanta, complexitatea si multitudinea măsurilor adoptate si care, elaborate în lumina cerințelor formulate de secretarul general al partidului, au devenit programe concrete de acțiune. Desigur, asa cum s-a manifestat puternic în plenarele comitetelor județene de partid la care ne-am referit. analiza exigentă, caracterul combativ; spiritul partinic, revoluționar vor trebui să caracterizeze întreaga activitate practică de îndeplinire a acestor programe de măsuri, să constituie trăsături dominante ale stilului și metodelor de muncă, aflate într-un continuu proces de perfecționare.

BUCUREȘTI : Succese ale constructorilorConstructorii bucureștenl au de realizat în acest an un volum însemnat de lucrări de investiții. Astfel, urmează să fie puse în funcțiune noi importante capacități de producție la termocentrala „Progresul", la întreprinderea „23 August", la Institutul de cercetări metalurgice ș.a. Sarcini deosebit de mobilizatoare stau și în fața constructorilor de locuințe, care în acest an trebuie să predea peste 60 000 de apartamente. Ca urmare a măsurilor organizatorice luate, a
IAȘI : Volum sporit deColectivul de muncă de la întreprinderea de materiale de construcții din Iași a reușit ca în perioada care a trecut de la începutul anului și pînă în prezent să-și onoreze exemplar prevederile de plan la indicatorii de bază și să înregistreze, totodată, însemnate depășiri la producția fizică. Este vorba de cantități su-

Noul spital din orașul Hațeg, județul Hunedoara

Răspunderea colectivă 
și răspunderea personală■>
(Urinare din pag. I)face la modul general, global. („Consiliul oamenilor muncii a muncit bine, dar in activitatea lui s-au manifestat și unele lipsuri"), fără ca ea să definească cu claritate ce n-a funcționat bine și din vina cui, in mod concret, nu și-a îndeplinit atribuțiile încredințate, au loc, in mod reflex, două consecințe negative. Pe de o parte, fără aceste elemente concrete, de încadrare exactă a atitudinii comuniste față de cele două răspunderi, analiza este lipsită de obiectul ei principal — modul in care se exercită actul conducerii. Pe fle alta, absența elementelor concrete poate lăsa impresia participanți- lor la dezbateri, oamenilor care trebuie să decidă în legătură cu faptul dacă stilul de conducere este bun ori nu că răspunderea pentru exercitarea acestui control democratic o au alții și nu ei. Este deci firesc ca acolo unde, dintr-un motiv sau altul, apar asemenea abordări generale, valabile pentru toți și oriunde, fără a numi oameni concreți cu răspunderi concrete, colective sau individuale, comuniștii participant! la adunările generale, și nu numai ei, să le combată cu toată fermitatea. să obUge pe cei care au făcut asemenea „omisiuni" de a le completa pe loc. în adunarea generală, astfel incit forul suprem al auto* conducerii muncitorești să fie în măsură de a extrage concluzii reale și de a stabili măsurile de rigoare.O altă ipostază a raportului răspundere colectivă — răspundere personală, care se cere abordată cu înalt spirit revoluționar, o constituie modul in care reprezentanții centralelor și ministerelor iși exercită răspunderile pe care Ie au față de forurile supreme ale autocondu- cerii muncitorești. Conducerea partidului a cerut șl cere reprezentanților acestor organe de a se prezenta la adunările generale ale oamenilor muncii nu ca vizitatori, ca observatori din afară, ci ca specialiști și comuniști, ca membri ei înșiși ai unor organe de conducere democratică, datori să analizeze problemele cu care se confruntă unitățile, propunerile ridicate de oamenii muncii, și să nu părăsească unitatea pînă cind cel puțin acelea ce pot fi soluționate într-un timp intervenția lor. nu și-au lizarea. Atît comuniștii adunările generale, cît și ganizațiile de bază din care fac parte reprezentanții centralelor și ministerelor, ai altor organe departa-

scurt, prin găsit fina- prezenti la cei din or-

întăririi ordinii și disciplinei, a folosirii intensive a utilajelor în fiecare brigadă și antrepriză, pe toate șantierele de construcție planul la investiții pe luna ianuarie a fost îndeplinit.Totodată, se cuvine subliniat faptul că succese deosebite înregistrează și constructorii care lucrează la importantele obiective so- cial-edilitare din zona centrală a orașului, care vor schimba aspectul Capitalei noastre, conferindu-i valențe de înaltă modernitate. (Gheorghe Ioniță).
materiale pentru șantiereplimentare de prefabricate de beton armat, panouri mari, complet finisate pe liniile de fabricație, cărămizi și blocuri ceramice, de alte materiale destinate șantierelor de construcții. De menționat că sporurile obținute se datoresc creșterii productivității muncii, valorificării superioare a resurselor materiale. (Manole Corcaci).

formale, birocra- așa-ziși reprezen- prezidiu, ascultă, salutul organului

mentale să solicite acestora exercitarea cu toată răspunderea a mandatului încredințat, de a dialoga constructiv și democratic cu adunarea generală a oamenilor muncii, de a reprezenta cuvîntul angajant, ferm al organului pe care îl reprezintă in fața acestui for. Ce se în- timplă cind această răspundere personală este diluată, cind ea este limitată la aspecte tice, se știe. Unii tanti se așază în notează, transmit pe care-1 reprezintă} se întorc la locul de muncă de unde au venit, dar problemele rămin nerezolvate. De ce aducem în atenție un asemenea „stil de conducere ?“. Pentru că anul trecut. în unele unități. în loc ca după adunările generale să aibă loc o soluționare operativă, clară a problemelor, au apărut ati- tea chestiuni nerezolvate ca și cum forurile supreme ale autoconducerll muncitorești nici nu le-ar fi analizat, nici nu ar fi solicitat nimănui examinarea lor. Ceea ce relevă clar că mai există la unele centrale și ministere, la organele de partid din cadrul acestora o tendință de subapreciere a adunărilor generale, a celorlalte organisme democratice din întreprinderi — atitudine criticată cu fermitate în Expunerea din noiembrie anul trecut a secretarului general al partidului nostru.Există în cadrul desfășurării adunărilor generale și un alt moment asupra căruia exigența comunistă, exigenta proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor se cere să se manifeste din plin. Este vorba de completarea cu noi cadre a consiliilor oamenilor muncii, de confirmare in funcții a cadrelor de conducere. Adunarea generală. în spiritul autenticei noastre democrații, este învestită cu importante drepturi și îndatoriri. Ea aprobă, intra altele, pe toți cei propuși să facă parte din consiliul oamenilor muncii. deci din organul de conducere colectivă. Ea confirmă, totodată, in funcții cadrele cu munci de conducere. Acolo unde comuniștii, toți oamenii muncii își exercită cu toată răspunderea acest drept democratic, de a alege pe cei mai competenți dintre cei competenți, de a încredința actul de conducere celor mat buni dintre cei buni, acolo — așa cum o dovedește viața — se obțin rezultate pe măsura învestiturii făcute. Realitatea arată însă că nu peste tot se acordă răspunderea cuvenită acestui moment atit de Important al adunării generale. Faptul că acest punct încheie ordinea de zi este privit, cîteodată, ca un lucru formal, ca un act de procedură, care se încheie printr-un simplu vot. Oare așa trebuie gîndit ? Nu reprezintă acest vot mandatul de lungă durată pe care îl acordăm celor care trebuie să exercite conducerea competentă și eficientă a întreprinderilor ? Completarea consiliilor oamenilor muncii, confirmarea cadrelor de conducere pe funcții se cer să fie însoțite, ca în orice opțiune democratică, de observații și critici, de recomandări la adresa celor pe care urmează să-i învestim cu a- ceastă răspundere. A nu face acest lucru cu toată temeinicia, a „sări" peste aceste momente de „rutină" înseamnă practic a semna un cec în alb. Iată de ce este necesar ca și asupra acestui moment — deosebit de important al actualelor adunări generale ale oamenilor muncii — comuniștii, toți participanții să vegheze cu toată atenția. ,Așadar, materializînd în practică orientările și cerințele formulate de secretarul general al partidului, a- dunările generale pot conferi noi valențe edificiului răspunderii colective și răspunderii personale, pe care se întemeiază sistemul auto- conducerii muncitorești.
DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII

• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

© „O nouă generație de agregate pentru prelucrarea carcaselor" este titlul scrisorii primite de curînd de la Alexandru Dumitru, inginer la uzinele „1 Mai" Ploiești. Corespondentul nostru voluntar precizează că proiectanții și tehnologii din compartimentul de pregătire a fabricației, condus de inginerul Tudor Nicolae. sint hotărî ti ca anul acesta să se angajeze cu și mai mult entuziasm în lupta pentru ridicarea. în continuare, a nivelului tehnic și calitativ al produselor cu marca „UPETROM".„Dintre ultimele realizări ale acestui colectiv — scrie corespondentul — se cuvine a fi menționată noua generație de agregate pentru prelucrarea carcaselor (tremelor) de la pompele de noroi și pentru prelucrarea carcaselor re- ductoarelor, executate de întreprinderea noastră pentru întreprinderea „Neptun" Cîmpina. Condițiile din ce în ce mai severe de lucru, in special în ce privește produsele exportate în anumite țări, unde utilajele respective sint solicitate la presiuni de ordinul sutelor de atmosfere și temperaturi sub —40°C, impuneau un montaj al rulmenților și al angrenajelor aproape de limita perfecțiunii. Noua generație de agregate proiectate și executate în întreprinderea noastră asigură o înaltă precizie a prelucrării și un grad sporit de fiabi

litate, la care se adaugă o nouă sporire, de circa 30 la sută, a productivității muncii".• în interiorul unui plic trimis redacției de către cititorul nostruN. Andrei din str. Spătarului nr. 31. sectorul 2, București, se afla, alături de o scrisoare, și un mic pachețel. Reacția firească a fost să deschidem intii pachețelul. Aici se afla... un ciob de sticlă, e drept, nu prea mare, cam de 1,5 cm peO. 6 cm și gros de 2 mm. Citim de îndată și scrisoarea pentru a ne lămuri despre ce este: vorba. „Este pentru a treia oară — se arată în scrisoare — cind, în răstimp de circa o lună, găsesc bucăți de sticlă spartă în borcane de iaurt. Mai este necesar să spun ce se putea intîmpla dacă intrau în gura unui copil ? Cum poate fi calificată atitudinea acelor lucrători de la întreprinderea de industrializare a laptelui care, prin neglijență și comoditate, pot prejudicia sănătatea unor oameni ? Aștept răspuns. Precizez că iaurtul l-am cumpărat do la «Alimentara» din bulevardul Republicii, colț cu Moșilor".De bună seamă, răspunsul la a- ceste întrebări și la altele care se pun în legătură cu astfel de fapte trebuie să-l dea neapărat factorii de răspundere de la Întreprinderea în cauză, redacția urmînd să-1 publice Ia această Aibrică.

• „Baza materială a vieții spirituale a celor ce muncesc și trăiesc in Rovinari, județul Gorj, a fost îmbogățită prin darea în folosință, de curînd, a unui impozant așezămînt cultural : Centrul de cultură și creație „Cîntarea,. României" al sindicatelor — ne scrie corespondentul nostru voluntar Teodor Abagiu din localitate. Frumosul edificiu cuprinde o sală de spectacole cu peste 500 de locuri, o sală multifuncțională, un spațiu destinat manifestărilor sportive, o bibliotecă dotată cu peste 14 000 volume, 9 săli pentru cercurile teh- nico-aplicative.Spectatorii. în majoritatea lor mineri, prezenți Ia inaugurare, au beneficiat de un bogat program artistic, susținut de corul minerilor din Motru. corul de copii și corul sindicatelor din Rovinari, precum și de soliști vocali și instrumentali al prestigiosului ansamblu artistic „Rapsodia Română" al U.G.S.R. De altfel, toate manifestările ce se organizează aici au un caracter instructiv și cultural-edu- catlv in scopul formării omului nou".• Pompiîlu Comșa, lăcătuș subteran la întreprinderea minieră Vulcan, ne-a trimis o nouă scrisoare. De data aceasta, el se referă la eforturile colectivelor de«oameni ai muncii din Vulcan ce

dau măsura angajării și răspunderii cu care acționează, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru înfăptuirea sarcinilor economice ce le revin în actuala etapă. Cu prioritate, comitetul orășenesc de partid a orientat și orientează permanent organizațiile de partid spre implicarea lor aprofundată în solutionarea problemelor care privesc realizarea planului.„în fiecare din marile unități productive ale orașului — subliniază autorul scrisorii — se înregistrează rezultate pe calea dezvoltării intensiv-calitative: progres tehnic, eficiență etc. Iată și cîteva exemple ilustrative : pentru minerii de la Paroșeni și Vulcan, suportul realizărilor sporite sînt exigența, munca de calitate. La Paroșeni s-a creat un front nou de lucru care a permis creșterea producției medii zilnice cu 400 tone de cărbune. începînd din trimestrul trei al anului trecut, la mina Vulcan s-a renunțat definitiv Ia practica de a aglomera efectivele „Ia cărbune". în dauna lucrărilor de pregătire de care depinde producția viitoare a minei. Pe de altă parte, aici au fost intensificate preocupările pentru mecanizare.Colectivul întreprinderii de confecții din Vulcan a obținut, îndeosebi prin măsurile de modernizare ce au fost luate, creșterea cu 20 la sută a productiei-marfă și cu aproape 5 la sută a sarcinilor la producția pentru export. Și la uzina de preparare a cărbunelui Cor- nești, Ia baza dezvoltării intensive stă efortul propriu. întregul colectiv este și aici profund implicat in valorificarea superioară a masei miniere, puțind raporta creșterea randamentelor de preparare atit la „global", cit și la cărbunele pentru cocs".

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

prevadă măsuri concrete pentru eradicarea unor astfel de procedee contrare normelor de etică și echitate socialistă, ci de o copie după un răspuns dat autorului scrisorii. Nu-i rău că i s-a răspuns și cetățeanului în cauză, dar considerăm că era normal să se răspundă în primul rînd redacției, așa cum cer prevederile privind scrisorile trimise presei. Considerăm că față de modul in care a fost soluționată sesizarea de mai sus, se impune a se menționa următoarele :Pe scrisoarea originală sînt două apostile, din care una pune punctul pe „i“. Iat-o : „Omul are dreptate. Eu îmi însușesc punctul său de vedere și propun să-l împuternicim (autorul solicită să i se permită depistarea și fotografierea lucrătorilor găsiți în culpă — n.n.), astfel incit să desfacem contractul de muncă celor găsiți vinovați. Dar cu dovezi !“ Intenție lăudabilă I Dar... a rămas în fază 'de intenție pentru că în răspunsul dat cetățeanului nici pomeneală de așa ceva. Se afirmă doar că „...am cercetat și prelucrat cele semnalate de dv.‘ cu întreg personalul stației (Băneasa — n.n.), atrăgîndu-se atenția că vor fi aspru sancționați, conform Codului muncii, în cazul cind vor înlesni servirea preferențială". Și mai departe. „Vă informăm că nu există o pompă a vînzătorilor" (ceea ce știm cu toții, deși ea funcționează !), „iar aceștia sint obligați să servească în ordinea sosirii". Și pe asta o știm cu toții, inclusiv vînzătorii, și totuși se servește preferențial.Daca se voia cu tot dinadinsul să se constate adevărul. nu era greu de aflat : 2—3 persoane din partea centralei, necunoscute în stațiile „PECO", să ti asistat nu mai mult de 1—2 ore și aveau probe.în ce ne privește, am constatat că faptele sesizate tn scrisoare sînt adevărateîn încheierea răspunsului adresat autorului scrisorii se afirmă : „Vă rugăm să ne anunțați operativ, tel. 14 85 97, in cazul cînd constatați nereguli, pentru a interveni prompt și a lua măsurile corespunzătoare".Informația privind numărul de telefon este utilă, fapt pentru care o oferim celor interesați. în rest... să vedem cum vor evolua lucrurile.
Rubrică realizată de Neculai ROȘCA

• Din cercetările efectuate pe baza scrisorii adresate redacției a rezultat că, in anul 1988, municipiul nostru s-a confruntat cu unele greutăți in privința asigurării cu apă potabilă, datorită secetei îndelungate — ne răspunde Consiliul popular municipal Tg. Jiu.Prin măsurile luate de comitetul executiv pentru funcționarea centralelor termice cu orare diferite, s-a reușit să se asigure căldura in toate blocurile de locuințe din municipiu, iar apa rece prin pompare prin conducta de apă caldă cite șase ore pe zi pentru etajele superioare ; la parter, etajele I și II, aceasta s-a asigurat in permanență. De asemenea, au fost instalate cișmele de apă in toate cartierele municipiului.Comitetele executive ale consiliului popular județean și municipal, cu sprijinul unităților economice din municipiu, au realizat o aducțiune din rîul So- hodol pe o porțiune de 2,5 km, in bazinul de captare Vilceana-Runcu, astfel că debitul a crescut cu 200 1/secundă și, în prezent, sint create toate condițiile de funcționare a centralelor termice și de asigurare a apei calde și reci pentru populație.In încheierea răspunsului adresat redacției se precizează că scrisoarea a fost cercetată de primul-vice- președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Tg. Jiu.• în cursul lunii decembrie 1988 s-au luat măsuri pentru redeschiderea depozitului de combustibili solizi din orașul Berești — așa cum se propunea in scrisoarea adresată „Scînteii" — afirmă în răspunsul său direcția comercială din cadrul Consiliului popular județean Galați. Totodată, s-a asigurat aprovizionarea acestuia cu lemne de foc. cărbuni, lignit și brichete.• De la Centrala pentru desfacerea produselor petroliere București am primit, zilele trecute, o adresă prin care sîntem încunoștiințați că ni se remite „scrisoarea tov. Părtan Simion din București (prin care acesta sesiza că, la stația de benzină Băneasa, anumiți clienți sînt serviți preferențial — n.n.), împreună cu răspunsul nostru". Nu este însă nicidecum vorba de un răspuns adresat redacției, așa cum prevăd hotărîrile de partid și de stat. întocmit pe baza unor cercetări minuțioase și în care să se
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LARGI FORUMURI ALE DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI-REVOLUȚIONARE
T

IN iNVĂȚAMlNTUL
COLECTIVUL a hotărîT: Planul la producția AGROZOOTEHNIC DE MASA

de țiței va fi îndeplinit și depășitSchela de producție petrolieră Videle este una dintre cele mai mari unități de profil din țară, oamenilor muncii de aici revenindu-le sarcini deosebite în ceea ce privește dezvoltarea bazei energetice și de materii prime a țării. Pornind de la această realitate — evidențiată pregnant de darea de seamă și în planul de măsuri adoptat, ca și de participanta la dezbateri — adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii s-a constituit într-un autentic forum al democrației muncitorești-revoluționare. des- fășurîndu-se într-un climat de înaltă exigentă și responsabilitate muncitorească.Din bilanțul realizărilor anului trecut am reținut că prevederile de plan au fost depășite la producția de gaze utilizabile, la producția- marfă și netă, beneficii și investiții, la productivitatea muncii pe fiecare lucrător, consumurile materiale fiind diminuate cu peste 4 milioane lei. Deși coeficientul de exploatare al sondelor s-a realizat in proporție de 101,6 la sută, totuși principalul indicator al activității de bază — producția fizică de țiței — nu a atins nivelul planificat, inregistrin- du-se importante restanțe. Este și motivul pentru care în adunare nu s-a insistat asupra rezultatelor meritorii din 1988, accentul fiind pus pe necesitatea perfecționării activității prezente și viitoare, in spiritul indicațiilor și orientărilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu atit mai mult cu cît petroliștii din Videle au chemat la întrecere în acest an celelalte unități de profil din țară, ceea ce onorează, dar, mai ales, incumbă obligații rite.Tonul critic și autocritic al baterilor l-a dat, în primul darea de seamă, care a insistat cu deosebire asupra neajunsurilor ce s-au manifestat în activitatea productivă, precum și asupra măsurilor și acțiunilor ce se impun pentru creșterea cantităților de țiței extras. Astfel, s-a arătat că nerea- lizările la consecința la sondele din final de recuperare. De asemenea, activitatea de intervenție, deși a înregistrat unele progrese în ce privește reducerea duratei medii a lucrărilor și creșterea gradului de realizare a normelor, totuși nu s-a situat la înălțimea obiectivelor stabilite. _ S-a .subliniat. totodată., pe bună rlreptate. că nici consiliul oamenilor muncii, nici biroul său executiv nu au întreprins acțiuni suficient de energice pentru recrutarea, pregătirea și stabilizarea forței de muncă, pentru întărirea ordinii și disciplinei, astfel incit sondele cu debit mic sau inactive să fie aduse într-un timp cit mai scurt la parametri maximi de exploatare.„Realizarea sarcinilor ce ne revin in acest an — a spus inginerul Florin Hanumolo. șeful brigăzii nr. 7 — depinde intr-o măsură ho- tăritoare de activitatea muncitorilor. maiștrilor și specialiștilor din formațiile de intervenție, știut fiind faptul că datorită specificului zăcămintelor de hidrocarburi din zonă ne confruntăm cu frecvente blocări, avarii ale sondelor, determinate în principal de viiturile de nisip. Or, diminuarea pierderilor de țiței in asemenea situații depinde

operativitatea și calitatea reparațiilor. Iată de ce se impune o mai intensă activitate politico-educativă pentru combaterea fermă a manifestărilor de indisciplină, în.tronarea unui inalt spirit de răs- 'pundere la fiecare loc de muncă, întărirea asistenței tehnice in toate schimburile, folosirea cu indici superiori a instalațiilor și utilajelor de intervenție**.La rindul său, inginerul Mircea Alexandrescu. directorul schelei, a evidențiat necesitatea unei mobilizări deosebite a întregului colectiv în această primă perioadă a.anului, avindu-se în vedere că, chiar dacă producția de țiței obținută este. în medie, zilnic, mai mare cu peste 200 tone față de realiză-

pentru
cestui proces de creștere a factorului de recuperare a țițeiului din zăcăminte. „Dar pentru aceasta trebuie să învățăm, să ne perfecționăm mereu activitatea. Complexitatea tot mai mare a extracției ne obligă tot mai mult nu numai să ne reîmprospătăm permanent cunoștințele. ci să abordăm soluții • tehnice moderne, să aplicăm mai rapid in practică rezultatele cercetării științifice, așa cum ne cere secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Să ne- propunem mai mult, să îndrăznim, pentru că stă in puterile noastre să realizăm tot ce ne propunem*1.Cu aceeași înaltă exigență și în același spirit constructiv au fost dezbătute și aspecte referitoare la

La Schela de producție petrolieră Videle

a-

spo-dez- rind,
producția fizică sint neindeplinirii planului vechi, a neîmplinirilor domeniul creșterii factorului

rile din 1988, nu a fost atins nivelul prevederilor de plan. „Va trebui să recuperăm din această lună pînă la sfîrșitul primului trimestru restanțele acumulate —cesta fiind practic primul pas în realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în rea la întrecere liștii țării**. .Este meritoriu bateri, maiștrii Dumitru Dogaru șefii de brigadă Gheorghe Oltea- nu. Dumitru Bărbulescu și Virgil Crecană au adus în atenție și alte părți slabe ale activității proprii, analizînd deschis cauzele, solicitînd consiliului oamenilor muncii să stabilească cele mai bune măsuri pentru înlăturarea lor.Un loc distinct în cadrul dezbaterilor din adunarea generală l-au ocupat problemele privind modernizarea producției, aplicarea unor tehnologii moderne pentru creșterea factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte. în acest sens, inginerul Nicolae Balea, directorul tehnic, a subliniat că trebuie acordată o mai mare atenție accelerării introducerii combustiei subterane la zăcămintele unde s-a inițiat această metodă, găsirii acelor soluții care să asigure intr-un timp mai scurt rezultatele așteptată. De asemenea, a fost evidențiată necesitatea extinderii pe un front mai larg a injecției cu apă, procedeu tehnologic care impune folosirea cu randament superior a - instalațiilor și sondelor .specifice, a-

către toți chema- petro-în dez-faptul că.Gavrilă Pomnutiu, și Virgil Măntescu,

ecotnomisirea materialelor, a energiei electrice și a combustibilului, la gospodărirea lor judicioasă, cu înaltă răspundere. In cuvintul lor. maiștrii Constantin Nicolescu și Gheorghe Nuțu au subliniat că, deși s-a extins mult gama recondiționărilor. prin organizarea de ateliere și linii tehnologice specializate în cadrul grupului industrial, există încă rezerve în acest sens, grija permanentă pentru prelungirea duratei de utilizare a țevilor de extracție, a echipamentelor de fund și de suprafață ale sondelor, a mașinilor, utilajelor și instalațiilor din dotare trebuind să se regăsească în activitatea cotidiană a fiecărei brigăzi, formații și echipe, a fiecărui om al muncii.Se cuvine menționat că anul trecut s-au recondiționat 27 300 metri țevi de extracție, dar această cantitate nu este suficientă pentru acoperirea necesarului schelei. Specificul zăcămintelor de hidrocarburi determină un puternic proces de coroziune a materialului tubular și, de aceea, se impune un sprijin mai substanțial în aprovizionarea cu țevi de extracție, cu țevi pentru conductele de amestec și magistrale de țiței. De asemenea, există probleme în ce privește asigurarea pompelor TI, a unor piese de schimb pentru mijloacele de transport și instalațiile de intervenție. înfăptuirea sarcinilor ce revin colectivului schelei implică, totodată, un ajutor mai substanțial din partea ICOTS Ploiești pentru realizarea programului de măsuri geologo-tehnologicfe, din partea schelei de foraj Bălăria, a

cercetării geologice în vederea promovării unor zăcăminte noi de hidrocarburi, ca și din partea constructorilor pentru amenajarea drumurilor de acces la sonde și realizarea obiectivelor de investiții.Merită reliefat faptul că adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii a adoptat un program unitar de măsuri politico-organiza- torice și tehnico-economice menite să asigure îndeplinirea integrală a planului pe acest an și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. Am notat cîteva din aceste măsuri :® Pină la sfirșitul anului vor fi date in exploatare incă 75 de sonde noi, urmărindu-se reducerea duratei de efectuare a probelor de producție cu cel puțin două zile la fiecare sondă ;© Se va trece la extinderea utilizării unui nou tip de prăjini de pompare și se vor executa 260 operații de consolidare împotriva viiturilor de nisip, în vederea stabilizării producției de țiței la sondele vechi ;• Pentru creșterea factorului de recuperare a țițeiului din zăcăminte se vor intensifica procesele de combustie subterană și injecție cu apă;® In vederea îmbunătățirii coeficientului de exploatare a sondelor se vor executa 260 de operații de consolidare și se vor efectua reparații capitale la 251 sonde, iar timpul neproductiv formațiilor de intervenție se reduce cu 5 Ia sută ;O Pentru asigurarea debitelor optime de extracție se vor efectua 525 operații de stimulare (acidizări, fisurări, tratamente) și 1 030 operații de îmbunătățire a parametrilor de pompaj ;O Prin recondiționare se vor asigura țevile de extracție necesare echipării a 200 de sonde șl se vor recicla și refolosi piese de schimb și subansamble in valoare de aproape 30 milioane Iei.Incheindu-se cu adoptarea unui program amplu de măsuri, forul democrației muncitorești-revoluționare de la Schela de producție petrolieră Videle a pus în evidență înalta responsabilitate a acestui puternic colectiv muncitoresc, angajat cu toate forțele in înfăptuirea sarcinilor de plan ce-i revin, a angajamentelor asumate în cel de-al patrulea an al actualului cincinal.
Stan ȘTEFANcorespondentul „Scinteii"

Desfășurarea cursurilormai
<le al va

Stăm de vorbă în ferma zootehnică a întreprinderii agricole de stat „9 Măi“ din Tulcea cu cîțiva îngrijitori, pe care îi întrebăm ce probleme au dezbătut la ultima lecție din Cadrul invățămîntului agrozootehnic de masă care avea ca temă „Modul de alcătuire și administrare a rațiilor furajere pentru fiecare specie de animal și pe categorii de vîrstă**. Aflăm cu acest prilej că lecția, desfășurată ,chiar în sectorul de preparare a furajelor, a fost de un real folos pentru îngrijitori, care au putut cunoaște, științific și nu „după ureche'*, cum se intimpla pină nu de mult, modul de alcătuire a unei rații de furaje. Despre eficiența lecțiilor ținute pină acum de către medicul lenic vorbește și ția de lapte in ceastă 9 litri fiind cestea dovedind organizarea și desfășurarea învăță- mintului agrozootehnic. Spre exemplu, la cooperativa agricolă de producție Traianu, unde cursurile se țin la zi. tematica este adaptată in funcție de problemele concrete din unitate, iar prezența este intot- deauna bună.Din păcat’e însă am întîlnit și excepții nedorite. Marți, zi de învăță- mint agrozootehnic de masă în toa-

tede . __________„___Ceamurlia __ ,_____unității, Constantin Baroană : vățămîntul agrozootehnic ?știu cînd se ține ? T'l __ ____  __inginerul-șef a raportat ceva la județ !“. Inginerul-șef Victor Decă a raportat, intr-adevăr, dar în fapt
unitățile în județul Tulcea. stăm vorbă la cooperativa agricolă din de Jos _cu președintele “ : „fn- Păi eu Mi se pare că

TULCEA

învătămintul agrozooteh- întrebare ni se din

veterinar Doru Ca- faptul că produc- fermă este. în a- creștere, depășind vacă, animaleleiarnă, în pe fiecare bine îngrijite. Exemple ca a- sînt încă multe în județ, ele preocupare și interes in

în acest an s-au ținut doar două lecții. Era necesar să se țină și celelalte ? Desigur, dacă ascultăm opiniile lui :se prea noștri nu să îngrijească prea bine pre- numai oame- ci chiar pre- a fi prea bine
„Oamenii pricep animalele, nu sint gătiți**. Dar nu nii din cooperativă, ședințele ei nu parepregătit, căci întrebindu-1 cite unități nutritive conține rația de 25 kg de furaje, administrată după principiul „impărțim cît avem pe zile**, dînsul ridică din umeri. Nu e de mirare deci că o vacă produce aici cu mult* sub limita minimă admisibilă, că oamenii nu se prea pricep să îngrijească animalele. „A controlat cineva de la consiliul' agroin-

dustrial nic ?“. La această răspunde tot cu o ridicare umeri...Și la asociația economică inter- cooperatistă pentru creșterea și în- grășarea porcilor din comună învătămintul agrozootehnic ză... doar pe hîrtle. „O — ni se spune. ■Nu departe de aici. __ _______legumicolă Ceamurlia de Jos. inginerul Ion Bădițeanu, directorul unității, are, „chipurile**, o scuză : „Eu am fost în concediu** — ne spune dumnealui. Ca și cînd fără director cursurile pentru lucrătorii din mecanizare și irigații și pentru cei din producția vegetală nu se puteau tine...Situațiile prezentate constituie suficiente argumente pentru a solicita o mai serioasă preocupare din partea specialiștilor direcției agricole, a conducerilor consiliilor agroindustriale. a organelor de partid și de stat din comunele județului Tulcea în vederea realizării unei maxime eficiente a acestei forme de perfecționare a cunoștințelor lucrătorilor din agricultură. Acum trebuie să se desfășoare nic, și nu primăvară

funcționea- să-1 facem“la Asociația

învățămintul agrozooteh- atunci cînd campania de își intră in drepturi.
Adrian VASILEcorespondentul „Scinteii"

Fiecare palmă de pămînt
să producă!

Agregat complex fabricatLa întreprinderea de mașini-unelte din Suceava a fost omologată celula flexibilă de redresat (îndreptat) arbori de la orice tip de cutie de viteze. „Realizat'■ în premieră națională după un proiect al filialelor din Brașov ațe Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru mașini-unelte și Institutului de proiectări pentru automatizări din București — ne- spunea tovarășul Nicolae Oprea, inginerul-șef al întreprinderii — acest agregat oomplex asigură obținerea unor piese (arbori) de o precizie foarte ridicată, cu un adaos minim pentru prelucrarea ulterioară. Astfel, pe lîngă reducerea consumului de metal, se obține o importantă economie de timp la efectuarea operațiilor de rectificare a pieselor. Comparativ , cu metoda de pînă acum, după care îndreptarea arborilor pentru, cutiile de viteze se făcea pe prese de redresat manual, celula flexibilă funcționează in ciclu automat. Este suficient un singur muncitor pentru

pentru prima dată in țarădeservirea mai multor agregate, asigurindu-se considerabilă a productivității muncii. Prima acest fel. livrată întreprinderii de autoturisme ARO din Cimpulung, a fost adaptată cerințelor beneficiarului, fiind prevăzută să lucreze programat prin calculatorul de proces. De altfel, o dată cu celula flexibilă au fost testate și omologate și aceste pro- grame“.La realizarea ei au muncit cu înalt profesionalism și multă dăruire lăcătușii Marian Burlacu, Iacob Sandu. Vasile Melinte. electricianul Viorel Prepeliță, maistrul Nicolae Aistodoaiei, împreună cu inginerii Constantin Acostoaje și Viorel Bejenaru. Lor li s-a alăturat echipa condusă de inginerul Dan Anghel. de la filiala din Brașov a Institutului de proiectări pentru automatizări care a executat și montat echipamentul electronic de comandă automată și acționare. (Sava Bejinariu). Foto : S. Cristian

creșterea celulă de

Peste 80 la sută din suprafața a- gricolă a județului Bacău o reprezintă terenurile în pantă, slab productive. supuse eroziunii., Valorificarea, superioară a acestora, creșterea fertilității spre a obține de pe . ___fiecare suprafață producții maxțme le .Sascut. ne-a relatat că. in urma unor studii de specialitate, dealul a fost supus unor ample lucrări de îmbunătățiri funciare : terasare. ta- luzare. construcții hidrotehnice etc. Au fost plantate cu viță de vie peste 1 000 de hectare, din care circa 800 hectare sint acum pe rod. In ultimii ani. asociația a realizat însemnate venituri de care au bene-

unităților respective. Povârnișurile de pe dealul de la Contești, considerate cindva inutilizabile, s-au ., transformat într-o podgorie de re- .. nume., Cum ? Inginerul .Valentin .., Zaharia, directorul Asociației vitico-

Producția fizică si
ti ti

•Toți indicatorii de plan au, desigur, rolul lor bine precizat pentru funcționarea optimă a unităților și a ansamblului economiei naționale. Dintre aceștia, prin semnificațiile și importanța lor cu totul deosebită, se detașează producția fizică și exportul. Așa cum a stabilit conducerea partidului, cei doi indicatori trebuie să se afle neîncetat, zi de zi, in centrul atenției tuturor colectivelor de oameni ai muncii, a factorilor de conducere din întreprinderi, centrale și ministere, astfel incit să se asigură toate condițiile indeplinirii lor exemplare.în acest sens, in cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 3 februarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat asupra necesității de a se acționa cu hotărire, la toate nivelurile și in toate domeniile, pentru realizarea producției fizice prevăzute în contracte. In același timp, după cum a subliniat secretarul general al partidului, problema exportului — a vămuirii, livrării la timp și la un inalt nivel calitativ a tuturor produselor contractate, a valorificării lor cit mai bune pe piața externă — trebuie să constituie problema numărul unu, care să stea în atenția tuturor factorilor de răspundere și a unităților cu sarcini in acest domeniu.Puternic mobilizați de aceste îndemnuri, oamenii muncii din toate ramurile economiei acționează cu dăruire și simț de răspundere pentru Îndeplinirea ritmică a sarcinilor la producția fizică, îndeosebi a celei destinate exportului, știrile ce ne-au sosit la redacție in ultimele zile con- semnînd noi și noi succese. în grupajul nostru de astăzi prezentăm cite- va realizări in acest sens. >

exportul — realizate

PRAHOVAIn toate unitățile economice ale județului se depun eforturi susținute in vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan, pentru introducerea în producție a unor tehnologii de înaltă productivitate, concomitent cu reducerea cheltuielilor materiale. Realizările de pină acum dovedesc mobilizarea tuturor colectivelor muncitorești, răspunderea cu care ele acționează in această perioadă. Astfel, oamenii muncii prahoveni au reușit să 11-

vreze economiei naționale, suplimentar sarcinilor de plan, însemnate cantități de cărbune, produse de mecanică fină, utilaj petrolier și minier, produse chimice și petrochimice, ingrășăminte chimice, produse refractare, țesături, mobilier și altele. Intre unitățile aflate in fruntea întrecerii se numără întreprinderea „1 Mai“ Ploiești, întreprinderea de utilaj petrolier și reparații Teleajen, Schela de extracție Băicoi, întreprinderea de produse refractare Pleașa, întreprinderile „Neptun** și de mecanică din Cimpina. Combinatul petrochimic Brazi. (Ioan Marinescu).

IAȘIOamenii muncii din industria județului Iași înscriu zilnic pe graficele Întrecerii socialiste însemnate ' depășiri la producția fizică, la alți indicatori de bază cantitativi și calitativi. Astfel, pe ansamblul economiei ieșene s-au obținut de la începutul anului și pînă in prezent, peste prevederile de plan, produse ale industriei electronice și de mecanică fină, mijloace de automatizare și componente electronice, utilaje tehnologice pentru chimie, mașini și echipamente pentru agricultură, profile mate la rece din benzi asemenea, au mai fost plus față de planul 2 200 radioreceptoare, din beton, mobilier din lemn, cherestea și plăci din așchii din lemn, cărămizi și blocuri ceramice, alte produse solicitate de economia națională, precum și la export. Succesele obținute au Ia bază creșterea productivității muncii, perfecționarea și modernizarea structurilor de fabricație, buna organizare a muncii și a producției, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare Ioc de muncă. (Manole Corcaci).

îndoite for- de otel. De obținute în la zi peste prefabricate

din industria județului Mureș au obținut rezultate deosebite în realizarea producției fizice planificate. Astfel, rii zilnice a fiecărui fabricație, modernizare a proceselor de producție și asimilării în fabricație a unor produse ale tehnicii de virf. chimiștii, electroniștii, constructorii de mașini și lucrătorii din alte sectoare ale industriei județului au realizat, în perioada care a trecut din acest an, in plus fată de sarcinile de plan, produse electronice și de mecanică fină in valoare de 6,4 milioane lei. 2 702 tone carbid, 1 440 tone amoniac de sinteză, 4 700 tone îngrășăminte cu potasiu. 1 514 metri cubi prefabricate din beton armat, 164 000 cărămizi și blocuri ceramice, mobilier în valoare de 2,1 milioane lei. precum și alte produse utile economiei naționale. De remarcat că aceste sporuri de producție au fost realizate, in cea mai mare parte, prin creșterea mai accentuată a productivității muncii. (Gheorghe Giurgiu).

ca rezultat al urmări- a modului de realizare produs pe fluxurile de efortului stăruitor de

CÎMPULUNG

MUREȘPuternic angajate !n întrecerea socialistă ce se desfășoară pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan la fiecare indicator, colectivele de oameni ai muncii
Harnicul colectiv de muncă al întreprinderii miniere din Cimpu- lung, acționînd neabătut în spiritul indicațiilor și hotăririlor secretarului general al partidului, a realizat suplimentar peste 5 000 tone cărbune. Cu cantitățile cele

au constituit și constituie o preocupare permanentă a comitetului județean de partid, a organelor de specialitate și conducerilor unităților agricole. In acest scop, au fost stabilite programe speciale care au Ia bază executarea unor ample și complexe lucrări de hidroameliorații și, cărei optim prinse aceste cele slab productive, cel mai cient mod de valorificare il constituie plantarea lor cu pomi fructiferi și viță de vie. Ca urmare, in ultimii ani, peste 15 000 de hectare de terenuri in pantă și cu fertilitate scăzută, slab productive și chiar neproductive au fost acoperite cu vii și livezi roditoare. Un exemplu care ilustrează eficienta ridicată a acestui mod de valorificare a pămintului slab productiv este cel de la Tîrgu Trotuș. Aici, de pe 53 de hectare de livadă su- perintensivă. de unde s-a cules in 1988 o producție de 42 tone mere la hectar, s-a realizat un venit total in valoare de peste 10 milioane lei. adică de 8—10 ori mai față de prafața tinație.Mari pantă au fost și sint puse superior in valoare prin plantarea lor cu vită de vie. Podișurile și dealurile Ze- letinului. ca s.i cele de la pontesti. Valea Seac^. Răchitoasa, Dealu Morii. unde se realizează frecvent cite 10 000 kg struguri la hectar, aduc cooperativelor agricole și asociațiilor economice viticole venituri care au contribuit in ultimii ani la redresarea economico-financiară a

in funcție de specificul fie- zone. realizarea unui profil de nrdductie. Studiile intre- arată că pentru o parte din terenuri, respectiv pentru efi-

mare cel obținut în anii cînd su- respectivă avea altă des-suprafețe de teren situate in

integral!mai mari se înscriu formațiile de mineri din sectoarele Jugur, Be- revoiești și Golești? Succesul, se datorează bunei pregătiri a fronturilor de lucru, întreținerii corecte a mașinilor și instalațiilor din subteran și carieră, creșterii productivității muncii. Un accent deosebit s-a pus aici pe îmbunătățirea calității cărbunelui livrat, prin sortarea acestuia incă de la ieșirea din abataj, prin funcționarea spărgătoarelor și separatoarelor electromagnetice la parametrii stabiliți. (Gheorghe Cirstea).
CONSTANȚAAcționînd cu înaltă in spiritul orientărilor tiilor date de t o v Nicolae Ceaușescu. pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea minieră „Dobrogea** a realizat. în perioada parcursă din acest an. cantități suplimentare de calcar pentru siderurgie. chimie și industria zahărului. bentonită activată, dolomitâ preparată, argilă caolinoasă. Prin organizarea superioară a întregii activități productive, a fost dată in funcțiune cea de-a doua linie de producție, modernizată, care asigură un spor de capacitate de peste 20 la sută. O atenție deosebită se acordă în continuare fabricării unor sortimente noi. deosebit de solicitate în industria abrazivelor și cea a sticlei. (Lucian Cristea).

răspundere, și indica- a r ă ș u 1

ficiat în mod deosebit unitățile asociate-Din discuții cu specialiști de la trustul horticol județean am reținut că de cițiva ani a inceput o largă acțiune de modernizare a tuturor plantațiilor vechi de viță de vie prin executarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare in complex antierozional. Totul se face după o concepție nouă : amenajarea de terase largi, trasate pe linia curbelor de nivel, cu taluzuri mari și alte lucrări de artă care permit plantarea a cite 3—5 rinduri de viță de vie. efectuarea mecanizată a tuturor lucrărilor de întreținere și exploatare în condiții normale a plantațiilor. La Glăvănești. Stănișești. Găiceana, Podu Turcului. Horgești și Sascut au fost ' executate pină acum asemenea lucrări de modernizare pe o suprafață de 700 hectare.Se cuvine menționat însă cu toate rezultatele bune obținute pină acum, in unele zone ale județului. programul de plantații, atit la vița de vie, cit și la pomi, prevăzut pentru anii care au trecut din actualul cincinal, nu a fost îndeplinit integral. Astfel, la vița de vie, din cele 1 050 hectare planificate pentru primii trei ani ai actualului cincinal au fost plantate 780 de hectare. Cauzele răminerii in urmă le constituie atit neasigurarea materialului sădi- tor. cit și lipsa de preocupare pentru pregătirea terenului. Au fost luate măsuri însă ca în primăvara acestui an să fie plantate aproape 400 hectare. îndeosebi în cooperativele agricole de producție Z ... Turcului. Găiceana. Stănișești. Traian și în Asociația economică colă Sascut. La ora actuală, pregătirile sint terminate, teaptă începe tare și tațiile trebuie spus că cincinal au fost de hectare, din prevăzute. Această rămînere in urmă se datorează însă și întirzierilor legate de asigurarea documentației, precum și lipsei de teren pregătit. Există însă asigurate acum toate condițiile ca în acest an să fie plantate cu pomi fructiferi aproape 450 hectare, îndeosebi la întreprinderile agricole de stat Traian și Sascut și la cooperativele agricole de producție din Ardeoani și Pîrjol.— Există condiții ca programul pe acest an și pe 1990 să fie îndeplinit

că.

Poduviti- toate Se aș- a de nivelare, piche- In ce privește plan- fructiferi și arbuști, in anii actualului realizate doar pe 31 cele 1 300 hectare
momentul prielnic pentru lucrările plantare, de pomi

și chiar depășit — ne spune tovarășul Gheorghe Florea, directorul întreprinderii de vinificație si produse spirtoase. Se impune însă ca întreprinderea județeană de îmbunătățiri funciare, executantul lucrărilor, să amenajeze la timp suprafețele planificate. Pentru că în cei trei ani care au trecut din actualul cincinal unitatea respectivă a rămas în restanță cu circa 600 de hectare, suprafață pe care am fi putut-o planta' în avans. Asupra acestei cerințe, a recuperării întirzierilor la amenajarea suprafețelor destinate nbijor plantații, au insistat și alte cadre cu funcții de răspundere in agricultura județului, dar mai ales specialiștii din unitățile direct interesate, fapt care ne-a determinat să ne adresăm tovarășului Viorel Aramă, directorul întreprinderii județene de îmbunătățiri funciare, pentru a prezenta mai ales măsurile ce se întreprind aici în vederea recuperării restantelor înregistrate. „Intîrzierile din anul trecut s-au datorat; in primul rînd. neasi- gurării la vreme de către beneficiari a documentațiilor necesare — ne spune interlocutorul. Pentru anul acesta insă există asigurată întreaga documentație de execuție, fapt ce ne va permite să finalizăm lucrările de amenajare a terenurilor destinate noilor plantații pină in luna august. Chiar și în aceste zile de iarnă lucrăm din plin la amenajarea teraselor. a drumurilor de acces, la drenaje, defrișări și regularizarea cursurilor de apă de pe terenurile cooperativelor agricole din Căbești. Corbasca, Sascut. Găiceana și din alte unități. Suprafețele respective vor fi predate primele la plantat**.Din discuțiile cu diferiți specialiști am reținut și alte probleme care se ridică in legătură cu înfăptuirea programului special de extindere a plantațiilor de vii și pomi pe terenurile in pantă in ‘anii actualului cincinal. Una dintre acestea se referă la cerința îmbunătățirii actualei tehnologii de executare a plantațiilor de vită de vie pe terenurile in pantă, mai ales în sensul diversificării acesteia in funcție de cerin- . tele specifice ale terenurilor cu pantă mai ridicată și cu productivitate foarte scăzută, cum sint cele care- se redau acum circuitului productiv agricol. Există, de asemenea, părerea că ar fi mult mai eficient dacă lucrările pregătitoare de amenajare in complex a terenurilor in pantă ar fi executate cu cel puțin 1—2 ani înainte de înființarea plantațiilor. S-ar putea face astfel fertilizarea in bune condiții, iar terenul ar putea să-și refacă structura în acest răstimp. Se știe că infiintarea noilor plantații’ presupune si asigurarea materialului săditor in structura de soiuri ra- ionate. Dacă la plantarea pomilor materialul săditor este asigurat în întregime de stațiunea de specialitate Bacău, la vița de vie el trebuie asigurat de trustul economic al viticulturii, prin stațiunile experimentale de profil. Adevărul este însă că. în anul trecut, o suprafață de 50 hectare a rămas neplantată tocmai din lipsa materialului săditor. Totodată, se impune mai multă preocupare din partea conducerilor unităților agricole pentru întreținerea și exploatarea noilor plantații, care au necesitat importante sume de bani. Mai se cuvine adăugat că se simte încă lipsa unor cadre tehnice de specialitate care să se ocupe de înființarea. întreținerea și exploatarea viilor și livezilor. Din cele 55 de ferme viticole din bunăoară, doar specialiști.Sint problemeimpune cu insistentă in scopul îndeplinirii la vreme a tuturor măsurilor înscrise în programul de valorificare superioară a suprafețelor de teren slab productive și chiar neproductive.
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sectorul cooperatist,30 sint asigurate cua căror rezolvare se
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Tradițiile eroice, revoluționare
ale clasei muncitoare

ECOU ÎN CONȘTIINȚE, 
EFICIENȚĂ ÎN MUNCĂ

Se împlinesc, tn acest miez de februarie, 56 de ani de la eroicele lupte revoluționare ale muncitorimii române din ianuarie-februarie 1933, moment de apogeu al viguroaselor bătălii sociale desfășurate în țara noastră în perioada marii crize economice din 1929—1933. Din perspectiva anilor care au trecut de la acele ample și dirze confruntări de clasă, acestea își dezvăluie noi și tot mai bogate înțelesuri și semnificații, inscriindu-se în paginile cărții de istorie ca o supremă ilustrare a forței unității muncitorești, a potențialului revoluționar inepuizabil al clasei noastre muncitoare, a atașamentului nestrămutat față de ideile și valorile socialismului. „Luptele muncitorești din 1933, arată tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, au constituit un eveniment de Importanță epocală în mișcarea muncitorească revoluționară din România. Ele au ridicat pe o treaptă nouă formele de luptă, au dus la creșterea mai puternică a rolului clasei muncitoare în organizarea luptelor maselor populare, ale întregului popor, au deschis o nouă etapă de lupte în care Partidul Comunist Român a avut rolul conducător ho- tăritor".In urmă cu 56 de ani, în fierbintele început de an 1933, pe întreg cuprinsul țării s-au desfășurat bătălii sociale de o intensitate și cuprindere fără precedent, la luptă ri- dieîndu-se muncitorii ceferiști și petroliști, cei din industriile metalurgică și textilă, din alte ramuri. Sub impactul profund al luptei curajoase a clasei muncitoare, al caracterului său combativ, noi forțe sociale — țăranii, intelectualii, studenții, funcționarii, meseriașii, șomerii, invalizii și orfanii de război etc. — au intrat în acțiune, organizînd greve, inițiind marșuri de protest, desfășu- rînd ample întruniri și manifestații. Valul uriaș al luptelor sociale, înălțat de la un capăt la celălalt al țării, a dobîndit atunci trăsăturile unei autentice mișcări naționale de împotrivire față de nedreptele alcătuiri ale epocii, de contestare a orînduirii capitaliste, pentru înnoirea democratică a societății românești și impunerea unor noi rînduieli, mai bune și mai drepte, oare să aibă la temelia lor respectul pentru muncă si pentru făuritorii bunurilor și valorilor materiale și spirituale. Aflîn- du-se in primele rinduri ale acestor bătălii revoluționare, îmbinînd revendicările economice imediate cu obiectivele politice1 de largă perspectivă, clasa noastră muncitoare a făcut încă o dată dovada faptului că ea avea rolul hotărîtor în asigurarea progresului economico-social, cj reprezenta portdrapelul luptei pentru împlinirea aspirațiilor fundamentale ale poporului, pentru prefacerea revoluționară a societății românești. In același timp, ridieîn- du-se cu fermitate în apărarea demnității țării, afirmîndu-și hotărîrea de a se împotrivi oricăror planuri urzite de cercurile imperialiste, de

monopolurile străine în vederea încălcării drepturilor suverane ale țării, clasa muncitoare din România și-a ilusțrat incă o dată patriotismul fierbinte. înalta răspundere pentru destinele țării, care îi însuflețeau gîndul și fapta.Desfășurate la scurtă vreme după instaurarea nazismului la putere în Germania, luptele revoluționare din ianuarie-februarie 1933 au dat glas împotrivirii muncitorimii noastre față de fascism, față de țelurile sale agresive, războinice. Antifascismul s-a reliefat astfel a fi o adevărată stare de spirit a clasei noastre muncitoare. din aceasta alimentîndu-se în perioada următoare o amplă mișcare desfășurată la scara întregii țări, prin a cărei susținută și eroică luptă a fost zăgăzuită ani în șir ascensiunea spre putere a curentelor de extremă dreaptă, purtătoare ale ger-

de viață mai bună, mai dreaptă și mai demnă, faptul că partidul era singura forță capabilă să conducă lupta desfășurată in numele acestor inalte țeluri. De aceea, in cursul luptelor revoluționare de acum 56 de ani, ca și in perioada care a urmat, rindurile partidului au cunoscut o ' importantă sporire, prin afluirea către partid a mii și mii de oameni ai muncii — cei mai buni, cei mai hotăriți, gata să facă totui pentru a clădi pe pămintul patriei o societate nouă, societatea socialistă. In acest cadru, dobindește o semnificație deosebită faptul că în acel an, aflat sub semnul eroicelor lupte muncitorești din ianuarie-februarie, în rindurile mișcării comuniste a intrat tovarășul Nicolae Ceaușescu, viața și activitatea sa ldentificin- du-se apoi pe deplin cu însăși existenta și lupta eroică a clasei mun-

care a urmat, al victoriei revoluției și construcției socialiste.Rezultat nemijlocit al politicii de industrializare socialistă a țării — politică urmată cu exemplară stăruință — clasa noastră muncitoare a cunoscut în anii noii orinduiri o puternică sporire a rindurilor sale, devenind și numericește clasa cea mai importantă a societății. In același timp, dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție pe intreg cuprinsul țării a determinat apariția unor puternice detașamente muncitorești in toate județele țării. Totodată, orientarea consecventă a partidului înspre dezvoltarea murilor de virf, purtătoare

56 de ani de la luptele muncitorimii
române din ianuarie-februarie 1933

Plenului de distrugere a tot ceea ce era Izvor de muncă și creație, așa cum memorabil s-a spus intr-un document al epocii.Marile lupte muncitorești din ia- nuarie-februarie 1933 au reprezentat. prin întreaga lor desfășurare, prin întregul lor ansamblu de concluzii și învățăminte, o remarcabilă victorie politică a Partidului Comunist Român. S-a dovedit atunci că, în pofida condițiilor grele în care activa, linia politică și chemările partidului găseau un profund ecou în inima ți conștiința muncitorimii, că ele izvorau din nevoile cele mai stringente și exprimau aspirațiile cele mai vii ale oamenilor muncii. Partidul a fost forța care a imprimat bătăliilor din ianuarie-februarie 1933 o puternică fermitate și combativitate revoluționară, o uriașă forță de iradiere socială, un larg impact asupra conștiințelor tării. S-au ilustrat, astfel, capacitatea politico- organizatorică a partidului, puterea sa de mobilizare a energiilor revoluționare ale poporului, priceperea de a identifica mijloace și căi de acțiune capabile să conducă la victorie, hotărîrea sa de a sluji neprecupețit legitimele idealuri ale oamenilor muncii. Militanții partidului comunist s-au situat mereu in primele rinduri ale luptei ; exemplul lor de tărie și neînfricare a însuflețit, a oțelit hotărîrea muncitorilor, a cimentat solidaritatea acestora, confe- rindu-1 trăinicie șl rezistență de granit. Zeci ți sute de mii de oameni al muncit au Înțeles mai bine în acele zile șl nopți de aspre Înfruntări de clasă faptul că drumul arătat de partid reprezenta singura cale pentru înfăptuirea vrerilor lor

citoare, a gloriosului său partid comunist. In activitatea sa revoluționară, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut proba unor alese însușiri de militant patriot,■'profund atașat idealurilor pentru care milita partidul, de autentic conducător politic, de strălucit patriot și promotor consecvent al cauzei libertății și independenței patriei.1933—1989. 56 de ani. O întreagă epocă de-a lungul căreia filele marii cărți de istorie a patriei au consemnat la loc de seamă prezența activă. acțiunea exemplară ale clasei noastre muncitoare. Ea a fost forța cea mai activă, cea mai hotărîtă a luptei împotriva fascismului și a războiului, pentru apărarea independenței și integrității țării, desfășu- rînd ample acțiuni politice și lupte revoluționare, din șiragul cărora se detașează, prin puternicul lor ecou în conștiința țării și în opinia publică internațională, marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică de ia 1 Mai 1939, manifestațiile de protest împotriva odiosului Dictat fascist și imperialist de la Viena. Clasa muncitoare a constituit inima mișcării de rezistență a poporului român împotriva regimului antones- cian și a războiului hitlerist, iar unitatea sa de acțiune — nucleul și temelia pe care s-a clădit unitatea tuturor forțelor patriotice, progresiste, antifasciste ale poporului, ceea ce a chezășuit izbînda glorioasei revoluții* de eliberare socială și națională. antifascistă și antiimoerialistă, declanșată în Augustul de foc ai anului 1944. Clasa muncitoare a reprezentat factorul hotărîtor al marilor prefaceri revoluționare petrecute în țara noastră în perioada

ra- ale progresului tehnic, capabile să valorifice cu eficiență superioară resursele materiale, ca și implementarea operativă in producție a cuceririlor revoluției tehnico-științifi- ce contemporane au determinat profunde mutații în structura pregătirii profesionale a clasei muncitoare, în orizontul său de cunoaștere și înțelegere, în profilul său spiritual, în conștiința sa. înnoirile calitative din interiorul clasei muncitoare au generat semnificative procese și fenomene de apropiere și interferență cu alte clase și categorii sociale din societatea socialistă românească.Clasa muncitoare și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste rolul de forță conducătoare a procesului revoluționar din țara noastră, de factor hotărîtor al progresului econo- mico-social, al dezvoltării forțelor de producție. Anii construcției socialiste au , dovedit că ea gospodărește cu înaltă responsabilitate avuția obștească, participă activ la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare multilaterală a țării, la conducerea întregii vieți sociale. în toate aceste domenii și în fiecare în parte ea oferă permanent un înalt exemplu de gîndire și acțiune revoluționară, de patriotică răspundere pentru destinele prezente și viitoare ale țării. Ilustrative sint în acest sens mobilizatoarele chemări Ia întrecere adresate recent de colective fruntașe în muncă, prin care toți cel ce muncesc sint chemați să-și îndeplinească exemplar sarcinile ce le revin, să-și pună în valoare întreaga lor putere de muncă, spiritul de inițiativă, forța de creație pentru a intîmpina cu noi și tot mai mari succese evenimentele de frontispiciu ale acestui al patrulea an al ciricinalului actual versare a revoluției socială și națională, antiimperialistă și _ _XIV-lea al partidului. Eroicele tradiții de luptă revoluționară ale muncitorimii române își află, astfel, o strălucită confirmare și continuare în faptele de hărnicie, de abnegație și dăruire alte clasei muncitoare de azi, în devotamentul neprecupețit față de cauza partidului șl atașamentul său nestrămutat față de Idealurile socialismului șl comunismului.

: a 45-a ani- de eliberare antifascistă și Congresul al

In etapa actuală de dezvoltare a societății noastre socialiste, cind se pune cu atita acuitate problema perfecționării conducerii economico- sociale. a creșterii rolului partidului în toate sectoarele de activitate, munca polit'ico-educativă. de formare a omului nou trebuie să devină — așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea din 28 noiembrie — o forță tot măi puternică, să aibă un rol tot mai important în întreaga operă de construcție a noii orinduiri. O condiție fundamentală pentru înfăptuirea acestui deziderat este ridicarea întregii munci de partid pe o treaptă calitativ superioară, legarea ei tot mai strinsă de realitățile din fiecare unitate economică și Instituție, ancorarea ei puternică în viața și preocupările oamenilor. In acest sens, mai mult ca oricind, și activitatea din domeniul propagandei trebuie să-și delimiteze mai riguros obiectivele și, pe această • bază, să aleagă cele mai eficiente forme și mijloace de acțiune. Cum se selecționează aceste obiective, care sint criteriile ce stau la baza stabilirii lor și cum se acționează pentru transpunerea acestora în viață 7 — iată întrebările la care am căutat răspuns în trei unități industriale din municipiul Arad : la întreprinderea de mașini-unelte. Combinatul de prelucrare a lemnului și Combinatul de îngrășăminte chimice.Pentru fiecare din cele trei unități formarea omului nou, cu o inaîtă conștiință revoluționară, socialistă. bine pregătit din punct de vedere profesional, constituie obiectivul central și permanent al muncii de propagandă. „Nici nu s-ar putea altfel, ne spune tovarășul loan Sîrbu,, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de mașini-unelte. Numai un om educat șl stăpîn pe cele mal înaintate cunoștințe poate înțelege legile obiective, cerințele dezvoltării economico-so- ciale și, strîns legată de acestea, semnificația muncii pe care o prestează. Altfel spus, eficiența fiecărei acțiuni depinde de oameni, de gradul lor de pregătire și de înțelegere a lucrurilor. De aceea. întreaga noastră activitate de propagandă urmărește ridicarea nivelului de conștiință al comuniștilor, al întregului colectiv, pentru a-1 determina pe oameni, in orice împrejurare, să acționeze cu știință sau, poate mai clar spus, in deplină cunoștință de 
cauză".Iată de ce cunoașterea temeinică a problemelor fundamentale ale e- tapei actuale de construcție socialistă. înțelegerea direcțiilor și căilor de acțiune pentru înfăptuirea și respectarea hotăririlor de partid și a legilor țării, desprinderea claritate a sarcinilor concrete ce vin colectivității, organizațiilor partid și fiecăruia în parte obiectul a numeroase activitățimuncii de propagandă din unitățile respective. Apelind la cele mai diverse forme de acțiune — cum sînt propaganda prin conferințe, munca de la om la om, propaganda vizuală, dezbaterile (îndeosebi cele din cadrul învățămîntului politico-ideologic), mesele rotunde, simpozioanele etc — munca de educație primește întotdeauna conținut concret, prin îmbinarea caracterului său continuu cu elementele înnoirii. De pildă, la I.M.U.A., schimbarea, la un moment dat. a profilului de fabricație a impus reorientarea, într-un fel. a muncii de propagandă, apariția unor obiective noi. A fost

necesar ca toată lumea să de ce s-a produs această re. ce trebuie făcut’, s-a pentru ridicarea nivelului . tehnico-profesionale, acumularea de noi cunoștințe, care să facă posibilă trecerea la o muncă de complexitate sporită. S-au înmulțit și acțiunile de propagandă tehnică ; sesiunea de comunicări științifice, ce se organizează anual in întreprindere, asigură acum participarea celor mai valoroși specialiști din tară în domeniul construcțiilor de mașini, în timp ce specialiștii unității sint prezenți la tot mai multe manifestări cu caracter științific din alte orașe. De asemenea, prin intensificarea muncii de propagandă a crescut participarea muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor la activitatea de creație tehnico-științifică, s-a dat în folosință cea mai valoroasă brevetotecă din municipiul Arad. In anul 1988, de aici s-au trimis spre înregistrare la O.S.I.M. 20 propuneri de invenții, cu 11 mai multe ca în 1987, și 20 propuneri de ino-

înțeleagă schimba- acționat pregătirii

Din activitatea 
politico-educativâ 

în întreprinderi arădene

cu reda fac ale

sează oamenilor, preocupărilor lor, nu avem in vedere că acest lucru se realizează doar prin intermediul simpozioanelor i general-teoretice. niat că munca munca de partid să-și propună să fecționarea organizării, urmăririi producției. Noi așa am și început. Iar pe fondul unei organizări temeinice, și acțiunea politică urmărind stimularea preocupării pentru economisire, pentru progres tehnic devine mai convingătoare, mal eficientă. Tocmai pentru că este susținută de fapte evidente.Dacă la I.M.U.Â. sarcinile de plan se realizează azi la toți indicatorii, inclusiv la export și cei de eficientă economică, explicația trebuie căutată, de asemenea, și în îmbunătățirea muncii politico-ideologice. „Majoritatea acțiunilor pe care le întreprindem, precizează tovarășul Pavel Pui, secretar adjunct al comitetului de partid, au la bază rezultatele unor cercetări sau dezbateri desfășurate în uzină. De pildă, am efectuat o cercetare pentru găsirea soluțiilor tehnologice și organizatorice adecvate realizării sarcinilor de plan pe acest an. In vederea creșterii productivității muncii am apelat la ’ dezbaterea obiectivelor specifice ce revin organizațiilor de partid. După încheierea fiecărei acțiuni am popularizat sarcinile și Căile de înfăptuire a lor, am desfășurat o amplă acțiune de mobilizare a întregului colectiv. In felul acesta, oferim un ’ suport concret muncii de propagandă, îi sporim eficiența".La Combinatul de chimice, în schimb, plan nu s-au realizat _ _____E drept, au fost și motive obiective. Dar explicația rezidă și în munca de propagandă de slabă calitate care a fost desfășurată aici o bună perioadă. Și cum efectele au în domeniul educației „bătaie lungă", consecințe mai persistă și azi, chiar dacă activitatea s-a îmbunătățit. Mesele rotunde care au loc lunar, de regulă pe secții, cu participarea tuturor conducătorilor locurilor de niuncă, începînd cu șefii de echipă, simpozioanele legate de problemele modernizării și implementării noului, expozițiile privind re- condiționarea pieselor de schimb, analizele și schimburile de experiență la care participă toate categoriile de oameni ai muncii atestă că lucrurile au ieșit din starea de inerție, că a crescut preocuparea organelor și organizațiilor de partid pentru Intensificarea muncii politico-ideologice și educative tn sprijinul producției. Dar cea mai exactă „atestare" o va oferi, pină la urmă, tot realizarea sarcinilor de plan.Multe din obiectivele muncii de propagandă din cele trei unități sînt conturate în jurul problemelor concrete ce apar. într-o etapă sau alta, la o secție sau alta. Și este firesc să fie așa, fiindcă activitatea poți- tico-ideologică trebuie să simtă mereu pulsul vieții, să se orienteze în funcție de problemele care apar. Aceasta implică așezarea muncii politico-educative pe baze științifice, anticiparea fenomenelor și influențarea conștiințelor, într-un cuvînt, desfășurarea de acțiuni ferm orientate pe direcțiile prioritare ale dezvoltării intensive, la nivelul exigențelor eta pei actuale.
Tristan MIHUȚA corespondentul „Scînteli1

conferințelor, expunerilor, axate pe probleme Se cuvine subli- i de propagandă, în general trebuie contribuie la per- conducerii.

vații, fapt grăitor pentru nivelul de pregătire atins de acest colectiv, dar și pentru pagandă.Desigur, tivităților propagandă, de educație se reflectă în felul în care organele și organizațiile de partid, colectivul unei unități acționează pentru planului. „O perioadă, ne varășa Iudita Cuvineanu, adjunct al comitetului de . la Combinatul de prelucrare a lemnului, munca de propagandă a fost subapreciată la noi în unitate. A existat chiar o anumită delăsare in domeniul activității five. Rezultatele s-au timp — nerealizările sau alta au dus la indicatorilor de plan lui. Cu sprijinul comitetului țean de partid am reușit să Înlăturăm neajunsurile, să orientăm acțiunile noastre spre mobilizarea oamenilor la realizarea planului. Prin dezbaterile din cadrul invățămîn- țului politico-ideologic, prin folosirea eficientă a mijloacelor de propagandă vizuală — gazete de perete, satirice, vitrine de calitate, panouri cu muncitorii fruntași, panouri de urmărire zilnică a realizării planului și retribuției pe formații etc. — prin acțiunile concrete inițiate și coordonate de consiliul de educație politică și cultură socialistă pentru cunoașterea hotărîrilor de partid, a sarcinilor privind creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor. valorificarea superioară a masei lemnoase, mal buna organizare a activității productive, am reușit să schimbăm atitudinea fată de muncă a celor ce nu-și îndeplineau obligațiile profesionale, să întărim disciplina și să realizăm, treptat, toți indicatorii de. plan, inclusiv exportul".— Cineva ar putea obiecta spunînd că problemele producției se cer rezolvate în primul rînd prin organizare temeinică a muncii, prin îmbunătățirea randamentului fiecărei mașini, a aprovizionării etc.— Firește, dar cînd vorbim despre faptul că munca politică se adre-

eficienta muncii de pro-conținutul și calitatea ac- de partid, a muncii de
realizarea spune to- secretar partid de

îngrășăminte sarcinile da în anul 1988.
politico-educa- văzut in scurt dintr-o secție neindeplinirea ai comblnatu- jude-

y

• Circul București (10 « 95): „Stelele 
circului" — 18.30

cinema

Română (13 18 57) : Travlata

Comunistul de la catedră ■1

(Urmare din pag. I)

Ateneul
Dirijor : Ion Baciu. Soliști: 
Gheorghiu, Leontin Boanță

: Contrabasul — 18; 
„Culorile Veneției". 
Simlon — 17.30 
„George Enescu" 
Român) : Concert

• Teatrul Național (14 7171. 
mare) : Nu se știe niciodată 
(sala Amfiteatru) 
(sala Atelier) : 
Prezintă : Victor
• Filarmonica
(15 68 75, -- --------
simfonic.
Valentin
— 18
• Opera
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 84) : Con
tesa Maritza — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18: (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Cintec des
pre mine Însumi — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 18,30
• Teatrul Foarte Mie (14 09 05) : Ano
nimul venețian — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Sflntul Mitică Blajinu — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18; 
(sala Studio) : La un pas de fericire
— 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Solness, constructorul — 18; 
(sala Giuleștl, 18 04 85) : Medalionul de 
argint — 18
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tăna- 
se* (15 56 78, sala Savoy) : Savoy, 
Savoy — 18; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Cavalcada risului — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00)-: Micuța Dorothy — 
15; Clntă, clocîrlie 1 — 18

Î Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
urandot — 9; 18

• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Bu-Ali — 15: (sala Cosmo- 
nauțllor. 11 12 04) : Punguța cu doi 
bani — 10 ; O fetiță mal cu moț — 15

• De ce are vulpea coadă : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 10,45; 12,45; 
15; 17,15; 19,30, GLORIA (47 46 75) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, MELODIA (11 13 49) -
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Muzica e viața mea î BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Expediția : LIRA (31 71 71) — 9 
13; 15; 17; 19, ARTA (213186) 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Primăvara bobocilor : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Evadarea s POPULAR (35 1517) — 
15; 17; 19
• Chirița în Iași : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17; 19, MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
0 Mari regizori, mari actori ; PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
G Sonata Kreutzer: LUMINA (14 74 16)
— 9; 12; 15; 18
O Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9; 11; 13
G Garda drapelului : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Moștenire cu bucluc : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 12; 15; 18, FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 15; 18
• Loma : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19
G Sacrificiul suprem î FERENTARI 
(80 49 85) — 14,30; 16,45; 19
G Pădurea de mesteceni : COTRO- 
CENI (81 68 88) — 15; 17; 19
• Sora 13: PACEA (71 3085) — 9;
11,30: 14; 16,30; 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 9: 11,30; 14: 16,30; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19 
G Zece negri mititei ; VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12; 15; 18
G Călătorie peste mări : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12,15; 15,30: 18,45, FLA
MURA (83 77 12) — 9; 12,15; 15,30; 18,45

Liceul industrial nr. 1 din Cimpina, unul liceele cu profil pe-trol'er din țarâ, pregătește cadre cu solide cunoștințe de specialitate pentru un sector prioritar al economiei naționale. In fotografie : elevi ai clasei c X-a cu profil electrotehnic in cabinetul de măsurători electriceFoto : E. Dichiscanu

pentru traducerea neabătută în viață a hotăririlor adoptate de Congresul al Xln-lea și Conferința Națională ale partidului, a indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu privire la înfăptuirea noii revoluții agrare în tara noastră. Activitatea catedrei se desfășoară după un plan de muncă defalcat pe semestre și luni calendaristice, care cuprinde direcțiile fundamentale de acțiune si modul de înfăptuire a obiectivelor propuse, cu responsabilități concrete pentru fiecare cadru didactic ; lunar, catedra se reunește și, pe baza unor materiale de analiză. dezbate problemele noi care definesc triada invățămint-cercetare- producție în învățămintul superior ieșean de zootehnie.în tot ceea ce întreprindem la nivel de catedră avem în vedere faptul că de felul cum sint pregătiți tinerii pe băncile Almei-mater depinde comportarea lor la locurile de muncă unde sint repartizați, așadar

integrarea lor în viața economică șl socială a localităților in care vor trăi. De aceea, titularul fiecărei discipline din catedră se preocupă de îmbunătățirea programelor analitice și asigurarea cărții universitare care să-i ajute pe studenti să-și însușească cele mal noi șl utile cunoștințe din domeniul în care se pregătesc. Iar atunci cind această preocupare nu are loc în mod sporadic, in campanii, ci este sistematic generalizată, consensul este mai ușor de obținut ; o dovedește, între altele. consfătuirea șefilor catedrelor de zootehnie din întreaga țară, ținută recent la Iași, unde tocmai pe temeiul unor asemenea experiențe s-a ajuns la o deplină unitate de vederi în ceea ce privește ordonarea capitolelor programelor analitice, folosirea unei terminologii adecvate în abordarea problemelor de specialitate, etapizarea reeditării manualelor unice prin editurile centrale.Interasistențele efectuate cu regularitate la orele de curs și de lucrări practice, ca și analizele sistematice de cursuri și alte lucrări didactice.
treținute de daci cu alte regiuni ale Europei, stînd mărturie contactelor fertile stabilite de societatea dacică cu alte civilizații ale epocii. Fapt foarte important, fibulele descoperite la Brad, asigurînd precizarea mai exactă a cronologiei diferitelor complexe de locuire sau straturi de cultură de aici, deschid totodată posibilități de datare temporală mai sigură a altor așezări dacice.

• Podoabe dacice. La Poiana, Răcătău șl Brad, pe valea Șiretului, in antichitate se înălțau trei așezări fortificate dacice ; în fiecare dintre acestea, cercetările arheologice, întreprinse de-a lungul deceniilor, au dat la iveală un bogat inventar arheologic, în lumina căruia s-au făcut importante precizări privitoare la civilizația materială și spirituală a strămoșilor noștri intr-o epocă de maximă dezvoltare a acesteia, la legăturile și interferențele sale cu alte civilizații ale vremii. După cum relatează arheologul dr. Vasile Ursachi in „Symposia thracologica" nr. 6, o însemnătate deosebită au in acest sens descoperirile din cetatea de la Brad, iar în cadrul acestora se impun prin bogăția, diversitatea și frumusețea lor obiectele de podoabă : fibule, accesorii pentru îmbrăcăminte etc Astfel, aici au fost descoperite pină acum 104 fibule. dintre acestea 70 fiind confecționate din bronz, 32 din fier, iar două din argint. Ele aparțin mai multor tipuri și datează din diferite epoci, acoperind intreg segmentul de timp întins din secolul al IV-lea înaintea erei noastre și pină in prima jumătate a secolului al II-lea al erei noastre. Autorul cercetărilor subliniază că o parte, dintre aceste obiecte de podoabă erau confecționate pe plan local de meșterii daci, după cum arată și un exemplar în curs de prelucrare. Altele provin din schimburile comerciale în-

• Atestări noi ale conviețuirii 
daco-romane. In sud-estul Transilvaniei, la Olteni (județul Covasna), cu exact patru decenii in urmă s-a stabilit, in urma unui sondaj arheologic, existența unui castru roman. Cercetările întreprinse ulterior, după cum aflăm de la dr. Szekely Zoltan, directorul Muzeului județean Covasna, au stabilit limitele cronologice ale dăinuirii sale, rostul său în sistemul defensiv roman din această zonă. Una dintre cele mai valoroase concluzii ale acestor săpături o reprezintă aceea privitoare la existența unei însemnate cantități de ceramică dacică in interiorul castrului. Au fost descoperite vase-borcan (a căror ornamentare a fost realizată în forme și modalități specifice culturii ceramice dacice — linii incizate, briuri alveolate, valuri, crestături) și bine cunoscutele cățui dacice. Pentru o asemenea atribuire pledează nu numai forma și decorul vaselor scoase la iveală (multe sînt întregi sau pot fi întregite), ci și pasta predominant brună și tehnica de prelucrare a lutului. Este atestată astfel prezența populației dacice in castru ; mai mult chiar, judecind după pondefea materialului ceramic dacic în inventarul arheologic, se poate aprecia că este vorba de o masivă prezență dacică atit pe teritoriul castrului, cit și în zona dimprejurul său ; populația autohtonă a participat activ la viața acestei fortificații militare romane, concluzie îndreptățită de faptul că aici ceramica de sorginte autohtonă se găsește asociată cu cea pro- vincial-romană. Se adaugă astfel o nouă și grăitoare mărturie a conviețuirii daco-romane și a simbiozei dintre cele două civilizații, procese aflate la temelia etnogenezei românești.

• Centre meșteșugărești din 
veacurile Ill-IV e.n. Investigațiile arheologice întreprinse în ultimii ani au scos la iveală un

mare număr de așezări daco-romane, numai în anii 1986—1988 fiind identificate 74 de noi situri. Datele de mai sus aparțin arheologului dr. Doinea Benea de la Complexul muzeal județean Timiș. In 16 dintre acestea au fost descoperite vestigii ale unor ateliere meșteșugărești, interesant fiind faptul că ele se situau nu numai în apropierea unor centre de extracție a metalelor, ci pină departe în zona de cîmpie. A fost, de asemenea, identificat un nou cuptor de redus minereul la -Dragsina (comuna Șag), acesta adăugîndu-se descoperirilor similare mai vechi de la Soșdea și Fizeș. Ele atestă tendința comunităților rurale din veacurile al III-lea și al IV-lea ale erei noastre de a-șl satisface toate trebuințele economice la nivel local ; pe un plan mai larg, aceste descoperiri evidențiază continuitatea unor preocupări ale populației daco-romane, statornicia și dăinuirea sa neîntreruptă pe pămintul străbun.
® Documente externe privind 

istoria României. Intr-una din ședințele de comunicări ale laboratorului de studii otomane al Facultății de istorie-filozofie a Universității din București — ne scrie dr. Mihai Maxim, vicepreședinte al laboratorului —, prof. Mihail Guboglu a prezentat noi rezultate ale cercetărilor sale recente in arhivele turcești. Vorbind despre faimoasa Bașbakanlîk Arșivi (fosta arhivă a marilor viziri) din Istanbul, care, ea singură, conține circa 100 de milioane de documente și peste 50 000 de condici, autorul comunicării a atras atenția asupra bogatului fond de irade-Ie (rescripte sultanale) care se păstrează în această arhivă ; numărul lor se ridică la peste 140 000 de piese ce aproape un secol de istorie — de la 1839 Aceste documente erau emise de cancelaria.Amedi, al cărei șef se numea Amedi Efendi. Aici se păstrează zeci de documente, în turcă și în franceză, aparținînd corespondenței întreținute de Amedi Efendi și Fuad Efendi, comisarul otoman trimis in 1818 în Țara Românească, documente care prezintă cel mai mare interes pentru studiul revoluției române de la 1848. în colecția de „Condici diverse ale Divanului Imperial (MHD)“ se află și o condică din 1859-1860, întitulată „Regulamentul de ordine interioară al Com-

acoperă la 1922. numită

paniei (engleze) de construire a căii ferate Dunăre — 
Marea Neagră și a portului Constanța", care — precizează prof. Mihail Guboglu — completează în chip fericit documentele cunoscute privitoare la construcția drumului de fier Cernavodă-Constanța. aflate în Depoul cu acte al Gării de Nord. La, rindul său, corespondentul nostru adaugă că în aceeași colecție se mai găsesc două condici interesînd în chip special istoria românească : una (numerotată cu nr. 42) privește Ho- tinul, devenit „raia" otomană în 1713, iar cealaltă (nr. 55) conține porunci din anii 1813—1825 pentru negustorii otomani, care cumpărau seu și miere din Tara Românească.

® Cu gîndul și inima pentru 
Unire. Dintr-o scrisoare trimisă redacției de dr. Paul Abrudan din Sibiu, cuprinzînd mărturii ale par- ticipanților la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, redăm astăzi amintirile preotului loan Radu, din Geaca-Cojocna. Ele sînt datate : „2 aprilie 1922“ : „La 11 noiembrie 1918, sim- țindu-mă ceva mai bine, după gripa spaniolă care mă țintuise la pat, am convocat toți bărbații la școala confesională. Acolo s-au format consiliul național român, al cărui președinte am fost ales eu, precum și garda națională. După crearea celor două noi organe de conducere, s-a trecut la înlăturarea vechilor autorități ungurești și alungarea lor din comună. Despre toate acestea am informat Consiliul Național Român Central de la Arad. Ultima decadă a lunii noiembrie a fost dedicată acțiunilor menite să ducă la pregătirea adunării de la Alba Iulia. Intre acestea, un loc de seamă l-a ocupat organizarea întrunirii tuturor locuitorilor, unde s-a semnat documentul care exprima dorința unanimă de unire cu frații de peste munți. Tot cu acel prilej, adunarea a ales o delegație, alcătuită din Teodor Ciurtea, Mihail Misarăș și Alexandru Damian, care să reprezinte comuna la Marea Adunare Populară de la Alba Iulia. Eu nu am putut lua parte la,forul național întrunit la 1 decembrie 1918, fiind slăbit de boală, dar cu gîndul și inima eram alături de cei întruniți în istorica adunare".Grupaj realizat de Silviu ACHIM
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cu invitarea unor specialiști din producție și a unor cadre didactice de la secțiile congenere din țară, constituie pîrghii importante, pe care catedra le poate folosi în mod curent pentru perfecționarea pregătirii profesionale a fiecărui membru al ei. Și tot astfel, urmărirea atentă a modului în care se face îndrumarea nemijlocită a studenților de către cadrele didactice din catedră, analiza periodică a acestei activități permit cuprinderea deplină a procesului de educare a studenților, de formare, la nivelul tuturor, a unei concepții științifice despre lume și viață, de cultivare a unui superior comportament social.In asigurarea unei pregătiri de specialitate a studenților la nivelul exigențelor specifice noii revoluții agrare, catedra se preocupă și de modernizarea tehnologiilor de producție din ferma zootehnică proprie și din atelierele școală aferente. Noul centru de calcul dat de curind în exploatare pe lingă disciplina de nutriție animală oferă posibilități sporite de optimizare a unor lucrări de cercetare științifică, cit și prelucrarea statistică a datelor experimentale obținute în tematica noastră de cercetare. De asemenea, în colectivul de catedră se dezbate și se aprobă planul de cercetare științifică ; periodic se susțin referate cu noutăți pe plan științific și se avizează lucrările științifice ce urmează a fi prezentate la diferite reuniuni științifice sau publicate in reviste de specialitate. Prin grija catedrei apare anuarul de. lucrări științifice al institutului, seria zootehnie. Această exigentă in desfășurarea activității de cercetare științifică a permis obținerea unor rezultate demne de luat în seamă; astfel, colective mixte de cercetare, incluzînd cadre didactice, studenti și specialiști din producție, au creat noi populații de animale, cu însușiri superioare. precum Calul de Bucovina și Oaia de Suseni, și tehnologii îmbunătățite intensivă a animalelor.In atribuțiile catedrei țiunea de acordare a asistentei nice unor unități zootehnice Moldova, nominalizate de către nisterul Agriculturii, acțiune se desfășoară pe baza unui plan muncă stabilit de comun acord direcțiile agricole județene.Problema cadrelor de mîine află permanent în atenția conducerii catedrei, care pleacă de la ideea că schimbul de mîine în predarea disciplinelor universitare constituie o problemă de interes național. Recrutarea pentru învățămînt a celor mai buni tineri specialiști din cercetare și producție se desfășoară metodic, . cu muli discernă- mînt. astfel încît în orice etapă a existenței sale intregul colectiv de catedră să fie pe declin capabil să introducă în cursuri și in lucrări practice ce’e mai noi cuceriri ale științei si tehnicii zootehnice, 'care să ridice învățămintul superior românesc de zootehnie pe noi trepte, calitativ superioare.

au elaborat de creștereintră și ac-teh- dinMica re de * cuse
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Mecanismul economico-financiar
(Urmare din pag. I)în unele unități principiile, pirghiile și instrumentele specifice mecanismului economic nu sînt aplicate cu fermitatea și răspunderea necesare, ceea ce a condus in anul trecut la neindeplinirea unor indicatori de plan, la depășirea consumurilor normate și la nerealizarea anumitor prevederi din bugetele de venituri și cheltuieli. De aceea, cu consecvență, secretarul general al partidului subliniază importanța cu totul deosebită pe care o are aplicarea corectă, neabătută a principiilor fundamentale ale actualului mecanism economico-financiar, atît la nivelul fiecărei unități socialiste, cit și la nivelul ramurilor, al județelor și al întregii economii naționale.„Am mai atras atenția, de cîteva ori, că mulți au înțeles autocondu- cerea și autogestiunea în sensul de a consuma cit mai mult, de a nu mai da socoteală și de a nu se interesa de creșterea rentabilității, de valorificarea maximă a mijloacelor încredințate — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. Or, fiecare colectiv gestionează o parte a bogăției naționale. Consiliul oamenilor muncii, ca reprezentant al proprietarilor și producătorilor dintr-o unitate, poartă răspunderea zilnică, ceas de ceas, pentru buna gestiune și dezvoltare a proprietății, nu pentru consumul ei!“. Este, așadar, evident că metodele, pîrghiile și instrumentele conducerii științifice, democratice nu acționează de la sine. Pentru aceasta se impune cunoașterea profundă de către toți oamenii muncii, de la muncitor la factorii de conducere, a exigențelor activității productive In condițiile specifice de acțiune ale mecanismului economico-financiar, asi- gurindu-se aplicarea neabătută a legilor țării, promovarea spiritului de răspundere revoluționar în muncă, în Îndeplinirea sarcinilor de plan.Iată, în această privință, cîteva sarcini concrete formulate de secretarul general al partidului, în strîn- să legătură cu aplicarea fermă a mecanismului economico-financiar. Tntîi de toate se cuvine subliniată cerința înfăptuirii programului de perfecționare a organizării și modernizare a producției, care Include, de fapt, măsuri pentru gospodărirea mai bună, mai eficientă a patrimoniului încredințat de societate fiecărui colectiv de oameni al muncii pentru administrare șl dezvoltare, precum și pentru elaborarea de norme și normative financiare științifice, realiste, mobilizatoare.De asemenea, aplicarea principiilor autofinanțării, la toate structurile șl nivelurile organizatorice ale economiei naționale, inclusiv cele administrativ-teritoriale, cere fiecărui colectiv să-și acopere cheltuielile din veniturile proprii și să contribuie la constituirea fondului de dezvoltare generală a întregii societăți. Desigur, pentru aceasta este necesar să se la toate măsurile in vederea aplicării corecte, riguroase

a formei de retribuire șl de organizare a muncii în acord global, potrivit legii, stimulîndu-se preocupările pentru introducerea progresului științific și tehnic, utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale, a resurselor umane, a fondurilor financiare proprii și împrumutate, folosirea deplină a timpului de lucru al -oamenilor și mașinilor, pentru îndeplinirea exemplară a planului la toți indicatorii cantitativi și calitativi.De bună seamă, sarcini sporite revin colectivelor de oameni ai muncii din unitățile economice, cadrelor de conducere de la toate nivelurile economiei naționale pentru perfecționarea activității financiare, pentru respectarea normelor și normativelor economico-financiare. creîndu-se condiții favorabile pentru creșterea eficienței în alocarea și utilizarea fondurilor întreprinderii.Așa cum preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu, procesul de perfecționare a mecanismului economico-financiar continuă și in prezent, potrivit cerințelor izvorîte din hotărîrile Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului. Prin măsurile stabilite în acest sens se urmărește, îndeosebi, întărirea răspunderii consiliilor oamenilor muncii și adunărilor generale in conducerea întregii activități econo- mlco-sociale. „Am pornit de la necesitatea unei normări corespunzătoare a cheltuielilor materiale, de muncă, a fondurilor și mijloacelor circulante — sublinia secretarul general al partidului — in așa fel incit, in orice moment. în fiecare sector, în fiecare unitate și pe ansamblu, să se poată stabili ce se produce, la ce nivel tehnic, cu ce costuri se realizează producția respectivă-.Aceste orientări au o deschidere largă, vizînd activitatea întregului personal al unităților economice si nu numai a celui din compartimentul financiar-contabil. care este chemat să lucreze în spiritul cerințelor mecanismului economico-financiar, al cărui obiectiv major este sporirea eficienței economice. Pentru aceasta și în consensul cerințelor unei înalte răspunderi muncitorești trebuie să se acționeze mal hotărît în vederea promovării tehnologiilor și tehnicii moderne, a cuceririlor științifico-tehnice contemporane. Cerințele mecanismului economico-financiar impun regîndirea tehnică și economică a produselor, reproiectarea lor în concordantă cu exigențele calitative ale pieței interne și internaționale, în condițiile creșterii rapide a productivității muncii și a eficienței economice.în acest context, secretarul general al partidului a subliniat că este necesar să se acționeze pentru modificarea radicală a concepției, a modului de gindire si acțiune al tuturor oamenilor muncii. în concordanță deplină cu calitatea oamenilor muncii de proprietari, producători și beneficiari, conștiința economică și socială, gîndirea economică înainta

tă, generalizată la scara tuturor colectivelor de oameni ai muncii, au o importanță deosebită pentru formarea comportamentului și competenței profesionale necesare acționării ferme în direcția progresului, a dezvoltării intensive a economiei. Se poate aprecia cu deplin temei că. în conformitate cu exigențele formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. cerințele și normele de funcționare ale tuturor unităților economice și celorlalte structuri ale economiei naționale trebuie raportate permanent la imperativele stabilite de partid cu privire la autogestiune și autofinanțare.Este limpede că societatea nu poa- • te avea mai multe bunuri materiale decît cele pe care le realizează unitățile economice, prin munca de zi cu zi consacrată îndeplinirii ritmice și la toate sortimentele a planului la producția fizică, nu poate avea costuri mai mici și un venit național mai mare fără un efort conștient, susținut al fiecărui colectiv pentru reducerea cît mai substanțială a cheltuielilor materiale și creșterea productivității muncii, prin folosirea cu spirit gospodăresc a fondurilor materiale și financiare. Cu alte cuvinte, nu se poate asigura progresul economiei naționale pe o bază sănătoasă decît desfășurind în fiecare unitate o activitate eficientă, rentabilă, care să asigure resursele necesare pentru dezvoltarea generală a societății, pentru lărgirea producției, pentru modernizarea tehnică a economiei, pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii — obiectivul fundamental al edificării noii societăți.De aceea, așa cum a cerut secretarul general al partidului, pentru a se asigura aplicarea fermă a principiilor mecanismului economico-financiar este necesar să se producă neîntîrziat o profundă schimbare a concepției tuturor cadrelor de conducere, mai ales de la nivelul întreprinderilor, centralelor și ministerelor, care au datoria să dovedească răspundere și competență în soluționarea problemelor producției. Auto- conducerea și autogestiunea, mecanismul economico-financiar nu înseamnă numai principii generale, ci mai ales metode concrete de lucru, instrumente practice de conducere, care trebuie utilizate cu pricepere și perseverentă.Creșterea răspunderii muncitorești în aplicarea mecanismului economico-financiar reprezintă o necesitate obiectivă, Iar funcționarea în cele mai bune condiții a autocondu- cerii și autogestiunii are efecte deosebite pe planul creșterii bunăstării și calității vieții întregului popor. Partidul cere deci oamenilor muncii din țara noastră să muncească cu abnegație, cu spirit revoluționar pentru transpunerea în viață a programelor de dezvoltare 'economico- soc’ală a tării, care asigură înfăptuirea țelului fundamental al partidului. creșterea bunăstării întregului popor.

Cronica zjleiLa Reprezentanța comercială a U.R.S.S. la București a avut Ioc, miercuri, o conferință de presă în cadrul căreia a fost evidențiată dezvoltarea relațiilor economice sovie- to-române. (Agerpres)
Acțiuni gospodărești 

de înfrumusețare 
a localitățiiModernizarea urbanistică a municipiului Focșani, așezare înscrisă de acum printre localitățile cu o personalitate distinctă în ansamblu' dezvoltării socialiste a țării, va continua și în acest an. Șantierele, noile construcții sociale și edilitar-gospodărești existente în mai toate zonele orașului fac pabte din obișnuitul vieții cotidiene. în nota obișnuită a vieții orașului se inscriu și numeroasele șantiere de muncă patriotică ale cetățenilor pentru ca strada, cartierul lor să fie mai bine gospodărite, mai frumoase. Timpul bun de lucru nu s-a lăsat irosit. Astfel, au fost organizate acțiuni de curățire a spatiilor verzi, care ocupă peste 120 hectare, de curățire si modernizare a unor străzi. S-a început și plantarea de arbori și arbuști ornamentali. în această primăvară se vor planta peste 10 000 arbori si arbuști flo- riferi. gardul viu va fi întregit și extins prin plantări ce vor trece de 3,5 km. 5 000 fire de trandafiri sînt pregătite pentru plantări în parcuri și benzi stradale, gazonul va acoperi încă 5 hectare. Gospodarii municipiului se îngrijesc și de asigurarea răsadurilor de flori pentru prima epocă de plantare si pentru celelalte perioade. Sînt argumente care prefigurează un spor de frumusețe pentru noua înfățișare a municipiului Focșani. (Dan Dră- gulescu).
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(Urmare din pag. I)că prețul apei. Recolta bune am realizat la toate culturile, ceea ce a făcui să primesc lună de lună» între 2 000 și 3 000 de lei, iar la sfirșițul anului produse. Noile măsuri de creștere a retribuțiilor in natură stabilite de conducerea partidului ne încurajează să lucrăm cu și mai mult spor". în același spirit ne-au vorbit și Maria Petrache, și Elena Mircea. și alți cooperatdri.Despre ce s-a înfăptuit In satele din comuna Co- gealac, din care face parte și Rimnicul, ne vorbește tovarășul Virgil Io- nescu, primarul comunei. „Poate că făcțnd un bilanț al caselor noi; al spatiilor comerciale și al volumului de mărfuri vîndute, al școlilor și dispensarelor, al căminelor culturale n-am face decît sa reflectăm în cifre o stare de lucruri pozitivă generală în întreg județul. Cred insă că trebuie să subliniem că toate acestea au apărut ca urmare a dezvoltării unităților agricole de pe raza comunei, a creșterii averii obștești, a întăririi proprietății socialiste".Zeci și sute de argumente pot aduce țăranii din partea locului despre ce a însemnat unirea pămînturilor sărace cînd erau despărțite de haturi, bogate cînd sînt laolaltă, prin munca oamenilor ce le stăpînesc acum in comun. Iar referindu-ne la subiectul abordat, nu putem să nu arătăm ce posibilități imense au creat cooperativei introducerea irigațiilor, a celor mai moderne tehnologii, mecanizarea în- tr-un procent foarte ridicat a lucrărilor agricole, reprezentativă pentru județul Constanța. Acest exemplu este ca o picătură în marea Dobrogei, în vestita Dobro- ge pentru ariditatea pămînturilor ei, odinioară neospitaliere, aduse în această stare de seceta specifică în zona dintre Dunăre și mare, cu toate că dintotdeauna a fost înconjurată din trei părți de cele mai mari surse de apă ale țării. Despre

ce a însemnat alungarea secetei dintre hotarele Dobrogei, ale județului Constanța de azi ne vorbesc datele.Județul Constanța deține ponderea în ce privește suprafața amenajată pentru irigații, care în acest an a ajuns la 434 400 hectare. 75 la sută din suprafața arabilă a județului și 15,3 la sută din terenurile irigate ale întregii țări. Discutăm cu tovarășul Ion Chiriac, directorul întreprinderii județene de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, care se află pe șantierele dobrogene de

de megawați și asigură preluarea unui debit de 350 mc pe secundă, ceea ce reprezintă de trei ori debitul Oltului la niveluri medii ! în materie de irigații, pentru Județul Constanța, calificativele „cel mai mare" sau "prlmtil"'ău întotdeauna corespondent în fapte. Am vorbit de suprafața amenajată. Este cea mai mare <jin țară. Cea mai mare stație de pompare din țară — „Basarabi-pădure" — se află tot pe teritoriul jude-^ țului Constanța. O demonstrează cel mai bine caracteristicile prezentate de maistrul Aurel -Ogreanu :

gricole, două unități agricole de stat și o asociație de creștere a taurinelor. Producții de 6 000—7 000 kg de grîu. 12 000—11 000 kg de porumb ’ știuleți la hectar au devenit o obișnuință, după cum și 4 800 litri de lapte în medie pe an de la o vacă la un efectiv de 5 000 de animale matcă". Nu dorim să facem abuz de cifre, dar oprindu-n'e la C.A.P. Castelu, datele prezentate de președintele cooperativei. Dumitru Ginaru. stîrnesc pur și simplu uimire. Fată de anul dinaintea intrării în funcțiune a sistemului deCe n-a făcut natura au făcut oamenii uniți
irigații de la prima cupă de excavator. „De unde am pornit ? De la aproximativ 12 000 hectare irigate în mici sisteme locale sau improvizații în apropierea unor surse de apă. Atît a- veam în 1966, cînd s-au început lucrările. Ce reprezenta aceasta pentru județul Constanța ? O picătură de apă într-un ocean de uscat. Ca să fiu mai explicit, aceasta nu era nici cît grădinile de legume din județul Constanța, care ocupă o suprafață mult mai mare. O dată cu amenajarea în anii următori a ultimelor 50 000 de hectare, sistemele se vor extinde pe întreaga suprafață irigabilă a județului : o jumătate de milion de hectare 1“Ca să dăm o imagine a dimensiunii activității de irigații din județul Constanța, să apelăm la cîteva elemente. Cele 16 sisteme de trigații — între care cele mai mari sînt „23 August". Topraisar. Mihail Kogălni- ceanu — sînt străbătute de 2 400 km de canale, 8 000 km de conducte îngropate. Puterea instalată în cele peste 400 de stații de pompare, repompare și punere sub presiune avînd 2 500 de electropompe este de 740

„Cu cele opt agregate de pompare, stația Basarabi- pădure, inima sistemului Carasu, pulsează 75 mc de apă pe secundă pe mai bine de 100 000 de hectare. Avînd o putere instalată de 60 megawați, preia din bazinul de aducțlune apa și o urcă pe terasă, la 68 de metri înălțime, pe conducte pe care ar putea circula mașinile". Dar să pornim pe firul apei de la Canalul Dunăre — Marea Neagră, din nou cel „mai mare", din Care se irigă peste 200 000 hectare. Apa este pompată de stația Poarta Albă și transportată cale de 9 km pînă la stația Basarabi-pădure. De acolo, pe canalul principal Negru Vodă, lung de 50 km. apa este împinsă pe alte canale și conducte pe care funcționează 60 de stații de pompare. Primele unități de pe acest drum al apei, unde se află și cele două mari stații de pompare de care am vorbit, sînt cele din C.U.A.S.C. Castelu. Ce au adus irigațiile unităților a- gricole din zonă ne spune un om al pămîntului, președintele consiliului agroindustrial Castelu, tovarășul Nicolae Seceleanu : „în cadrul C.U.A.S.C.-ului nostru ființează trei cooperative a-

irigații, producția de porumb la hectar a crescut de zece ori, la orz de șapte ori. la grîu de șase ori, iar la lapte aproape nu are termen de comparație. Cum s-a ajuns la aceste producții niciodată în trecut realizate pe pămînturile Dobrogei, cunoscute ca avînd o fertilitate redusă ? Nu o dată, în deplasările noastre pe teren am văzut sub stratul de pămînt întors de fierul plugului luciul pietrei. Și totuși s-a dovedit că este posibil să se obțină producții mari atunci cînd oamenii se unesc, cînd își făuresc baza materială cu care să învingă vitregiile naturii. Care a fost această bază materială la C.A.P. Castelu în 1951, anul înființării cooperativei. ne spun documente îngălbenite de timp: 2 boi, 2 vaci, 38 de cai, 54 oi, 21 pluguri, 21 grape. 30 căruțe, 6 tăvăluguri ș.a., toate evaluate la 1.5 milioane lei. Averea obștească la ora actuală arată drumul străbătut de cooperatorii de aici : 120 de milioane, concretizate în sistemul și echipamentele de irigații, un complex de vaci cu lapte cu o producție medie de peste 5 300 1 anual, mijloace de transport, o moară de

furaje șl altele. Să mai a- dăugăm că valoarea utilajelor secției de mecanizare depășește 65 milioane lei. Iată ce a rezultat la primul popas dintr-un scurt traseu pe firul apei de la aducțiu- ne pînă la ogor, care a făcut să înflorească zone întregi unde altădată stăpinea seceta.Cooperativizarea a răspuns setei de dreptate, aspirației la o viață demnă a țărănimii, apa potolește setea pămîntului, ii dă puteri să producă mai mult.Cea mai înfloritoare perioadă din istoria agriculturii pe pămîntul dobrogean o reprezintă anii care au trecut de la Congresul al LX-lea al partidului, cînd această ramură de bază a economiei naționale a cunoscut un amplu proces de transformări revoluționare. Pe baza unui puternic efort de investiții a crescut de aproape 40 de ori suprafața amenajată pentru irigații, s-a dezvoltat și modernizat parcul de tractoare șl mașini agricole, au fost extinse plantațiile de vii și pomi, soiurile și hibrizii, rasele și speciile de animale de mare randament, a crescut continuu ponderea zootehniei, a horticulturii șl plantelor tehnice în totalul producției agricole. în toate unitățile au fost create condițiile necesare introducerii pe scară largă a progresului tehnico-științific. realizării cu succes a obiectivelor noii revoluții agrare. Iar rodul creării acestor condiții, și cu deosebire al irigațiilor, îl constituie creșterea an de an a producțiilor. Astfel, pe ansamblul iu- iWului, în intervalul 1968— 1988. producția medie la hectar la grîu și orz a crescut de peste două ori. la porumb de trei ori, importante sporuri de recoltă obținîndu-se și la celelalte culturi. Este o etapă în realizarea obiectivelor noii revoluții agrare, o treaptă pe drumul luminos pe care-1 străbate în acești ani agricultura socialistă din România.

Din țările socialiste
phenian ; Vocof/a construcțieiExistă multe orașe în lume al căror destin, intr-un fel sau altul, amintește de legenda păsării Fenix. Nici un altul însă nu poate avea atîtea argumente precum Phenianul, capitala „Tării dimineților liniștite". Aproape un mileniu și jumătate această așezare. brăzdată de apele albastre ale fluviului Tedong. și-a purtat existenta animată mereu de aspirația spre frumusețe. „Un oraș mai frumos decît toate orașele", cum îl visa — incă din secolul al X-lea— un, poet coreean. Nemulțumit că n-a reușit să-i descrie frumusețea așa cum credea el că merită, poetul a rupt pana cu care scria, iar poemul dedicat orașului a rămas neterminat.Phenianul a înaintat încet, dar sigur, prin secole, spre împlinirea acestei aspirații. Pînă la începutul anilor ’50, cînd războiul, declanșat de imperialiștii americani. i-a schimbat destinul si i-a distrus frumusețea. Peste 420 000 de bombe, aproape o tonă pentru fiecare locuitor. au îngropat în ruine și cenușă orice urmă a existentei sale materiale. în urma devastatoarelor bombardamente, o singură clădire— și gazdele ne-o arată — a mai rămas în picioare în Phenian. Ca simbol al rezistentei. Ca simbol al adevărului că viața, ființa însăsi a coreenilor nu putea fi distrusă.De la Imaginea acelei clădiri- document. de la imaginea legendei păsării Fenix. care a renăscut din propria-i cenușă, a început reconstrucția Phenianului. O reconstrucție care a debutat sub semnul a două prognoze încărcate de adînci semnificații. Autorii devastării orașului s-au grăbit să declare cu emfază că Phenianul nu va mai putea fi reconstruit decît într-un secol 1 N-aveau de unde să știe că cei ce încercaseră să-l apere, chiar și cu prețul vieții lor. începuseră deja reconstrucția... sub ploaia de bombe. Mai bubuiau tunurile pe cîmpul de luptă cînd tovarășul Kim Ir Sen a convocat, în liniștea unei păduri, un grup de arhitecți spre a le supune examinării un proiect-cadru de reconstrucție a orașului. Cuvintele sale de atunci sînt vii în memoria coreenilor : „în 10 ani să refacem Phenianul, să-1 construim mai frumos decît a fost. Folosiți acest proiect-cadru și puneți-vă fantezia la lucru".Cine vizitează astăzi capitala Republicii Populare Democrate Coreene are posibilitatea să constate că vocația constructivă a acestui popor liber, stăpîn pe soarta sa, a depășit optimismul inițial. Dacă In primii ani. sub presiunea crizei de locuințe, s-a plătit un anumit tribut grabei de a asigura „strictul necesar", după 1960 a început să funcționeze și s-a amplificat continuu principiul : „Să construim durabil și frumos, să construim pentru viitor". Ce a însemnat și ce înseamnă acest principiu ? Tovarășul Kim Huang Iun, vicepreședinte al Comitetului de construcții din Phenian, a explicat astfel acest deziderat : „în construirea Phenianului s-au a- doptat și se practică două stiluri de construcție. Unul monumental— pentru edificii care să exprime în profunzime epoca socialistă.

Altul — care îmbină frumosul cu funcționalul și utilul".E greu să redai în cuvinte rezultatele acestei strategii. Cert este că orașul produce oricărui vizitator o puternică impresie. Două dintre ele ne-au reținut în mod deosebit atenția : Palatul de studiu al poporului și Monumentul Ciuce. Ele sînt așezate față-n față, de o parte și de alta a fluviului Tedong. Și exprimă o materializare a ideilor Ciuce. care au propulsat și propulsează construcția socialistă în Coreea populară. Cele două edificii, care impresionează prin monumentalitatea lor. redau sintetic aceste aspirații. Cu o înălțime de peste 170 metri. Monumentul Ciuce reprezintă simbolul spiritual al capitalei Repu-. blicii Populare Democrate Coreene. Palatul de studiu al poporului — și el o clădire monumentală, cu peste 600 de săli și biblioteci, care poate primi și primește zilnic circa 8 000 de oameni— educă și transmite poporului spiritul revoluționar, optimist al ideilor de progres, de victorie.Deviza „Să construim durabil și frumos, să construim pentru viitor" se regăsește la tot pasul in capitala țării. Prin performantele sale. Phenianul poate intra in istoria urbanisticii mondiale. în cîte orașe s-au construit. în mai puțin de 40 de ani. atîtea teatre, muzee, săli de spectacole, stadioane ca în Phenian 1 Numărul lor — în măsura în care se poate tine o evidentă „la zi", pentru că anual apar altele și altele — a depășit de mult cifra de 100. în cîte orașe s-au construit, într-un timp atît de scurt, atîtea poduri — adevărate monumente de artă — prin intermediul cărora, din două în două mii de metri, cetățenii Phenianului se deplasează, dintr-o parte în alta a capitalei, traversînd fluviul Tedong! în cîte orașe s-au construit, într-un timp atît de scurt, atîtea parcuri și zone ve?zi — peste 20 la număr — ca în Phenian ! Fiecare locuitor al capitalei, care numără în prezent peste 2 milioane, are. în medie, la dispoziție aproape 6 mp de spații verzi.„Sîntem departe — ne spune a- celași reprezentant al Comitetului de construcții— de a fi realizat în Întregime proiectul gîndit de tovarășul Kim Ir Sen pentru reconstrucția capitalei țării .noastre, în înfăptuirea a- cesțui proiect simțim din plin rolul deosebit exercitat în activitatea de conducere de către tovarășul Kim Giăng II, membrii al Prezidiului Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, caro este un arhitect

neobosit al construcției Phenianului". Ideile mobilizatoare care i-au însuflețit pe constructorii Phenianului, principiile filozofice și politice ce călăuzesc activitatea partidului, a întregului popor coreean în efortul pentru dezvoltarea continuă, multilaterală a țării, pentru făurirea noii orânduiri sînt da altfel cuprinzător prezentate în lucrarea tovarășului Kim Giăng II, „Opere alese", apărută recent în țara noastră, în Editura politică.Anul 1989, cel de-al 36-lea an de la începerea reconstrucției capitalei. va intra de două ori în noua istorie a tinărului oraș. O dată pentru că este anul finalizării „Bătăliei celor 200 de zile", dedicată transformării Phenianului într-una din cele mai ospitaliere gazde ale sărbătorii tinerei generații — capitala Coreei socialiste urmînd să fie, în luna iulie, locul de desfășurare al celui de-al XIII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților. A doua oară, pentru că va adăuga la zestrea sa noi cartiere, noi edificii cultural-sportive, noi parcuri și, evident, un „oraș al tineretului".Așa i-a apărut reporterului Phenianul contemporan. Un oraș modern. o capitală deschisă viitorului. Dacă argumentele renașterii sale din propria cenușă, precum pasărea Fdnix. sînt1 indubitabile — Phenianul redînd legendei un nume adevărat —. pentru legenda „Poemului neterminat", închinat frumuseților sale, subiectul rămîne în continuare deschis. Pentru că și planurile de dezvoltare ale capitalei Republicii Populare Democrate Coreene conțin, și pentru anii următori, obiective grandioase, menite să-i confere noi și noi frumuseți.
Constantin PRIESCU

Poarta Botong din Phenian

INFORMAȚII SPORTIVESCHI. 0 Sîmbătă și duminică se va desfășura la Vatra Dornei. sub egida „Daciadei", finala pe țară a celei de-a 21-a ediții a „Cupei U.G.S.R." la schi fond și alpin. La întreceri vor participa 350 de tineri și tinere din toate județele țării și municipiul București, calificați din fazele anterioare ale competiției.PATINAJ. Proba feminină de 500 m. din cadrul concursului internațional de patinaj viteză de la Calgary, contînd pentru „Cupa mondială", a fost ciștigată de Christa Luding (R.D. Germană), cu timpul de 39”50/100, urmată de coechipiera sa Angela Hauck (39”80/100) și a- mericana Bonnie Blair (39”81/100). în proba de 1 500 m pe primul loc s-a situat Constanze Moser (R.D. Germană) — 2’02”56/100.ATLETISM. Rezultate înregistrate în ultima zi a campionatelor de atletism pe teren acoperit ale R.D. Germane. desfășurate la Senftenberg ; masculin : 200 m : Steffen Lasser — 21”46/100 ; săritura în lungime : Volker Mai — 7,80 m ; săritura în înălțime : Thorsten Marschner — 2,24 m; feminin: aruncarea greutății : Heike Hartwig — 20,51 m : 800 m : Christine Wachtel — 2’00”37/100 ; 3 000 m: Birgit Barth — 9’21”65/100 ; 200 m : Gritt Brauer — 23”26/100.VOLEI. Sala Agronomia din Capitală a găzduit aseară meciul retur dintre echipele Steaua București și Panini Modena, contînd pentru grupele semifinale ale Cupei campionilor europeni la volei masculin. Parti

da s-a încheiat cu scorul de 3—1 (12—15, 16—14, 15—13, 15—9) în favoarea voleibaliștilor italieni,FOTBAL. O Cea mal bună „echipă mondială" de fotbal a anului 1983, alcătuită de comentatorul de specialitate al ziarului praghez „Ces- koslovenski Sport", ar fi următoarea : Miehel Preudhomme (Belgia) — Frank Rijkard, Ronald Koeman (ambii Olanda). Oleg Kuz- nețov (U.R.S.S.), Aloisio (Brazilia), Aleksei Mihailicenko (U.R.S.S.), Romanic (Brazilia), Diego Maradona (Argentina). Gheorghe Hagi (România), Ruud Gullit, Marko Van Basten (ambii. Olanda). 0 Finala campionatului de fotbal al Braziliei se va disputa, in două manșe, între echipele Internacicnal și Bahia. în semifinale. Internacional a învins cu 2—1 pe Porto Alegre, iar Bahia a întrecut cu același scor (2—1) formația Flumiinense 0 La Puebla s-a

disputat meciul internațional amical de fotbal dintre selecționatele Mexicului și Poloniei. Fotbaliștii mexicani au obținut victoria cu scorul de 3—1 (2—0). Golurile au fost înscrise de Alvez (min. 6), Kaczmarek (min. 43, în propria poartă). Moreno (min. 49). respectiv, Koseky (min. 79).TENIS. 0 în clasamentul general al Circuitului internațional feminin de tenis continuă să conducă vest- germana Steffi Graf, cu 820 puncte. O urmează Helena Sukova (795 p), Martina Navratilova (730 p), Belinda Cord well (494 p), Gabr iela Sabatini (440 p) și Catarina Lindqvist (405 p). O în turneul internațional de tenis de la Milano, contînd pentru „Marele premiu", italianul Omar Camporese a furnizat o surpriză, e- liminîndu-1 cu 6—4. 7—6 pe cehoslovacul Miloslav Mecir, cotat printre favoriții concursului.
vremea

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 februarie, ora 20 — 19 
februarie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi în generai închisă mai aleș la Începu
tul intervalului. Vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie, lapovlță șl ninsoa
re în prima zl în nord-vestul, centrul, 
estul și sud-estul țării. în celelalte re
giuni, precipitațiile vor fl locale. Vintul 
va sufla slab pînă la moderat, cu In
tensificări trecătoare din sectorul nordic

tn estul țării la Începutul Intervalului. 
Temperatura aerului va marca o scă
dere ușoară. Minimele vor fl cuprinse 
Intre minus 10 și zero grade, mai scă
zute în depresiuni, maximele Intre mi
nus 2 șl plus 8 grade. In a doua parte 
a intervalului, dimineața, se va semnala 
ceață mal ales în nordul, vestul și cen
trul țării. In București : Vremea va fl 
In general înschisă mai ales la Inceou- 
tul intervalului. In prima zl, temporar, 
se vor semnala precipitații sub formă 
de ploaie șl ninsoare. Vintul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperatura tn 
scădere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse Intre minus 5 grade și minus 1 
grad, maximele Intre 3 și 6 grade. Di
mineața, ceață slabă.
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• CU AJUTORUL PLASME!.Mai multe tipuri de reziduuri chimice care conțin compuși de mare toxicitate vor putea fl în viitor neutralizate în deplină siguranță cu ajutorul unei metode de prelucrare chimică pe bază de plasmă. Pusă la punct de specialiști ai Combinatului Grimma did Leipzig, noua tehnologie se bazează, în principal, pe introducerea unui jet de plasmă într-un reactor special unde produsele toxice se transformă, la temperaturi de 3000—6 000 grade Celsius. într-un material lipsit de toxicitate. Potrivit agenției A.D.N.. în prezent, pe plan mondial, 90 la sută din reziduurile de acest gen sînt stocate în depozite, din cauza lipsei unor metode eficiente de eliminare a toxicității.
• MOTOR IGNIFUG. sPecia’ llști canadieni din domeniul construcțiilor de motoare cu ardere internă au pus la punct un motor capabil să funcționeze atît în focarul unui incendiu, cît și... sub apă. Cu o putere de 1.5 kilowați, motorul poate 

acționa în condiții de deplină siguranță in-

stalații ale pompierilor. Drept carburant, noul motor utilizează un sortiment de spirt care se autoaprinde la compresie. Buna etanșeitate, ca și soluțiile constructive originale iac ca ineditul motor să poată funcționa corespunzător și în stare de imer- siune.
• CONCURENTĂ A META

LELOR. în Japonia a început producția de serie a unor sortotipodimensiuni de șuruburi și piulițe din rășină epoxidică armată cu fibre de sticlă. Noile șuruburi și piulițe sînt la fel de rezistente ca și cele fabricate tradițional din metale. în schimb, ele sînt de patru ori mai ușoare, nu se degradează în medii agresive și nu se mag- netizează. Ele pot fi utilizate într-o serie de domenii unde, pînă in prezent, șuruburile metalice nu se puteau folosi din diverse motive. Costul unui șurub sintetic este mai mare decît al unuia obișnuit, dar specialiștii japonezi apreciază că sumele cheltuite suplimentar se amortizează în scurt timp.

• AVANSUL ELECTRONICII, în Uniunea Sovietică a fost elaborat și lansat in producția de serie un sistem electronic pentru dirijarea centralelor electrice. Primul asemenea sistem a fost implementat în cadrul unei mari hidrocentrale de pe riul Kama. Complexul echipament analizează informațiile privind puterea și frecventa de rotație ale puternicelor hidro- agregate și lansează comenzile necesare funcționării lor optime. Integrat într-o rețea de centrale, noul sistem electronic — superior prin caracteristicile tehnice, gama funcțiilor și tehnologia care se află la baza fabricării sale — permite modificarea fluxului de energie electrică, pornirea și oprirea agregatelor, în funcție de necesități.
• AVERTIZOR DE INUNDA

ȚII Specialiști ai Institutului de electronică al Academiei de științe a R.P. Chineze au realizat un sistem radar prin care se supraveghează în permanență nivelul apelor rîului Yongtingho, care curge prin ime

diata apropiere a capitalei și care, în caz că s-ar revărsa, ar reprezenta un mare pericol pentru oraș. Noua instalație a fost solicitată de municipalitatea orașului Beijing, ca o măsură preventivă stabilită în urma unor recente studii care au arătat că albia rîului se află la o cotă cu peste 30 de metri mai înaltă în raport cu nivelul pieței Tien Anmen, din centrul capitalei chineze. Cu ajutorul imaginilor de pe ecranul stației radar se vor putea furniza cu operativitate datele necesare pentru a permite municipalității să la măsurile necesare in caz de urgență.
• GARANȚIE CONTRA FRAC

TURILOR ? Efectul direct al estrogenilor asupra țesutului osos a fost de curînd pus în evidență de către două echipe de cercetători americani, care și-au efectuat investigațiile în paralel. Constatarea confirmă, însfîrșit, de mult bănuita implicare a acestor hormoni in osteoporoză, maladie caracterizată prin atrofia masei osoase și răspun-

zătoare de un mare număr de fracturi. Concluziile celor două echipe au fost publicate simultan de revista „Science". Prima echipă, reunind cercetători de la mai multe universități din S.U.A., a semnalat prezența unor locuri de fixare a estrogenilor in celulele de cultură provenite din tumori osoase, celule înrudite cu osteoblastele, care sînt răspunzătoare de sinteza colagenului și de mineralizarea osoasă. Aceste locuri n-au fost încă izolate, dar ele prezintă toate caracteristicile doua unei.zențade cultură provenite din osteoblaste umane netumorale. Ambele grupuri au pus în evidentă prezența ARN-ului mesager în osteoblaste.Recentele studii demonstrează deci acțiunea directă a hormonilor estrogeni asupra țesutului osos. Mai buna înțelegere a mecanismelor de remodelare a țesutului osos sub efectul estrogenilor deschide frumoase perspective terapeutice.

receptorilor specifici estrogenilor. A echipă, alcătuită din specialiști ai clinici din Rochester, confirmă pre- receptorilor de estrogen la celulele

ELECTRICITATE DIN VA-în Marea Britanie a fost realizatăLURI.prima centrală electrică din care va folosi energia valurilor. Proiectată de specialiști de la Universitatea din Belfast, centrala este amplasatăi într-un mic golf al unei insule scoțiene. Corpul centrai al noului obiectiv energetic are o înălțime de 9 metri și seamănă cu gura unei uriașe cești așezate cu fața spre mare. Proiectan- ții au conceput un dispozitiv prin care apa pătrunsă în uriașa cupă ajunge într-o cameră de compresie și împinge aerul prin- tr-un tub care acționează un generator electric. La ieșirea apei din această cupă există un alt sistem de punere în mișcare a aerului, astfel îneît puterea centralei este, practic, dublată. Capacitatea noii centrale este de numai 40 kilowați, dar ea va servi ca prototip în vederea construirii altor obiective energetice de acest gen, cu capacități de pînă la 1 500 kilowați.

această țară
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DEZARMAREA - NĂZUINȚĂ 
A TUTUROR POPOARELOR

Cereri de respingere a proiectelor 
pentru modernizarea arsenalelor nucleareBONN 15 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută la Dusseldorf, citată de agenția A.D.N., președintele Partidului Comunist German, Herbert Mies, a chemat guvernul vest- german să spună un „Nu“ clar modernizării rachetelor cu rază scurtă de acțiune și să se pronunțe pentru o a treia „opțiune zero", prin care

să fie eliminată și această categorie de arme nucleare. Planurile privind construirea unei rachete proprii nu trebuie doar „înghețate", ci abandonate complet — a spus președintele P.C.G., referindu-se la proiectul Bundeswehrului privind racheta „Kolas" cu rază de acțiune de pină la 500 km.
Spania își reafirmă hotărîrea 

de neintegrare în structurile militare 
ale N.A.T.O.MADRID 15 Agerpres). — Intr-o cuvintare rostită in parlament, președintele guvernului spaniol, Felipe Gonzalez, a subliniat necesitatea realizării de progrese pe plan internațional in domeniul dezarmării.Referindu-se la politica de securi

tate, vorbitorul a reafirmat cele trei linii de acțiune ale guvernului său : neintegrarea țării în structurile militare ale N.A.T.O. ; neacceptarea de arme nucleare pe teritoriul său și reducerea prezenței militare americane în Spania.
i Amplu program de acțiuni ai militanților 

pentru pace din R.F.G.BONN 15 (Agerpres). — Militan- ții pentru pace din R.F.G.. întruniți la Koln, au elaborat un amplu program de acțiuni pe anul 1989, în centrul cărora se află organizarea de manifestații de amploare pentru prevenirea unei noi' escaladări a cursei înarmărilor si împotriva amplasării pe teritoriul R.F.G. a noilor rachete nucleare ale N.A.T.O. cu rază de acțiune pină la 500 km. După marșurile de primăvară pentru pace. Consiliul de coordonare al mișcării vest- germane pentru pace va organiza în cursul anului diferite manifestări antirăzboinice, între care și o „săp- tămînă a păcii". La rîndul lor, oamenii de știință vest-germani care militează pentru pace vor organiza în cursul anului o conferință consacrată reducerii armamentelor con

venționale. Pe întreg teritoriul R.F.G. vor avea loc. de asemenea, acțiuni antirăzboinice organizate de pedagogi. psihologi, specialiști din alte domenii de activitate.Militanții pentru pace din landul vest-german Baden-Wiirttemberg au cerut autorităților să renunțe la planurile de modernizare a armamentului tactic nuclear amplasat pe teritoriul R.F.G. Intr-o declarație difuzată la Bonn, se cere introducerea în Constituția țării a prevederii potrivit căreia R.F. Germania nu va produce și nu va deține arme nucleare. Un prim pas în această direcție — s-a arătat în declarație — poate fi renunțarea la manevrele militare cu rachete nucleare pe teritoriul R.F.G., iar ulterior retragerea completă a acestora.
ÎN APĂRAREA DREPTULUI LA MUNCĂ

Demonstrație a muncitorilor siderurgiști din orașul Gelsenkirchen (R.F.G.) impotriva intențiilor concernului Thyssen de a desființa noi locuri de muncâ la filiala acestuia din localitate

EFORTURI DE REVITA1IZARE A PROCESULUI DE PACE 
IN AMERICA CENTRALĂ

înțelegeri realizate la cea de-a IV-a conferință 
la nivel înalt centroamericanăSAN SALVADOR 15 (Agerpres). - La Costa del Sol, în Salvador, au luat sfîrșit lucrările celei de-a IV-a conferințe centroamericane la nivel înalt consacrate revitalizării procesului de pace in regiune. Declarația comună aprobată de președinții din Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Salvador consemnează că s-a convenit elaborarea, într-un interval de pină la 90 de zile, a unui plan de mobilizare și repatriere sau reașezare voluntară pe teritoriul nicaraguan sau in terțe țări a forțelor contrarevoluționare antisandiniste staționate în Honduras. De asemenea. Comisia executivă — formată din miniștrii relațiilor externe — a fost însărcinată cu realizarea de reuniuni tehnice pentru dezvoltarea propunerii de consti

tuire a unei comisii internaționale de verificare a securității la frontiere, conform convorbirilor susținute cu secretarul general al O.N.U.Pe plan politic, au fost reafirmate îndatoririle ce revin comisiilor naționale de reconciliere, potrivit acordurilor regionale de pace „Esquipolas II". din august 1987.Viitoarea întîlnire centroamericană la nivel înalt va avea loc în Honduras, la o dată ce urmează să fie stabilită ulterior.La o conferință de presă comună, președinții țărilor / centroamericane și-au exprimat satisfacția față de înțelegerile și progresele obținute pe calea soluționării pașnice, prin dialog, a situației din această zonă.

Adincirea relațiilor 
de prietenie 

și colaborare in Balcani 
Opțiuni de politică externă 

ale R.P.S. AlbaniaTIRANA 15 (Agerpres). — Comisia pentru relații externe a Adunării Naționale a R.P.S. Albania a e- xaminat principalele acțiuni pă plan internațional întreprinse de guvernul țării in prima parte a anului în curs. După cum informează agenția A.T.A., eu acest prilej s-a evidențiat cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările vecine, întărirea spiritului de încredere și înțelegere — ca una dintre orientările de bază ale politicii externe a Albaniei socialiste. A fost subliniată, de asemenea, hotărîrea R.P.S. Albania de a-și dezvolta și extinde relațiile de cooperare pe plan internațional, în primul rînd cu țările balcanice.
Pentru reunificarea

ORIENTUL MIJLOCIU
• Critici la adresa practicilor represive împotriva populației 
palestiniene din teritoriile ocupate de Israel • Raport al Con? 
siliului Ministerial al C.E.E. privind evoluția situației din regiune

• In favoarea inițierii de negocieri cu O.E.P.

S-a încheiat retragerea trupelor sovietice 
din AfganistanMOSCOVA 15 (Agerpres). — Dupăcum transmite agenția T.A.S.S., în conformitate cu prevederile acorduri lor de la Geneva, la 15 februarie 1989 s-a încheiat retragerea întregului contingent limitat al trupelor sovietice din Afganistan.

Solidaritate cu țările din „prima linie"
Reuniune Ia Harare a Internaționalei socialisteHARARE 15 (Agerpres). — Subdeviza „Solidaritate cu țările din -prima linie» — de la retorică la acțiune", lâ Harare s-au deschis lucrările unei conferințe a Internaționalei socialiste pentru sudul Africii. Convocată pentru analizarea situației din sudul continentului african, reuniunea dezbate problemele legate de asigurarea securității țărilor din sudul continentului in fața acțiunilor agresive ale R.S.A.în cuvîntul inaugural, președintele Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, a salutat încheierea acordului privind reglementarea situației din sud-vestul Africii, avertizînd a- supra continuării de către R.S.A. a

politicii de destabilizare în regiune, așa cum o demonstrează recenta incursiune a trupelor sud-africane pe teritoriul angolez.Președintele Zambiei, Kenneth Kaunda, a cerut tuturor țărilor reprezentate la reuniunea din capitala Republicii Zimbabwe să acționeze pentru asigurarea îndeplinirii planului Națiunilor Unite privind începerea procesului acordării independenței Namibiei la 1 aprilie a.c.. așa cum s-a prevăzut inițial. Totodată, șeful statului zambian a condamnat acțiunile grupărilor antiguvernamentale din Angola șl Mozambic, care sînt sprijinite din afară și servesc interese străine.
NAMIBIA :

Represiuni ale trupelor sud-africaneLUANDA 15 (Agerpres). — Desfășurarea unui larg dispozitiv militar în apropierea frontierei angoleze, precum și raidurile întreprinse săptămîna trecută de unități armate ale regimului rasist de la Pretoria din teritoriul namibian in interiorul Angolei au fost energic condamnate de Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). Intr-un comunicat, dat publicității la Luanda de agenția NAMPA, după încheierea lucrărilor plenarei extraordinare a C.C. al S.W.A.P.O., se precizează că aceste acțiuni demonstrează atitudinea R.S.A. de desconsiderare și nerespectare a recentelor acorduri internaționale de pace in zonă. De asemenea, documentul

precizează că situația privind securitatea Namibiei nu s-a modificat deloc în sens pozitiv, forțele militare sud-africane de ocupație și unitățile auxiliare locale continulnd seria de asasinate, intimidare în masă și agresiune impotriva populației namiibiene. ■ • F •TRIPOLI 15 (Agerpers). — La Tripoli au continuat lucrările sesiunii ordinare a Comitetului de Eliberare al Organizației Unității Africane. Participă miniștrii de externe din 22 de țări africane. Sînt examinate probleme privind sprijinirea mișcărilor de eliberare din Africa, lupta antiapartheid și situația din Namibia, informează agențiile de presă.

pașnica a CoreeiPHENIAN 15 (Agerpres). — Comitetul pentru reunificarea pașnică a patriei din RiP.D. Coreeană a adresat o scrisoare Alianței mișcării populare pentru democrație și unificare din Coreea de Sud în care exprimă acordul de a se convoca o întîlnire de lucru Nord-Sud în vederea pregătirii unei conferințe naționale avînd ca tematică asigurarea păcii în Peninsula Coreea și re- unificarea pașnică a patriei — relatează agenția A.C.T.C. tntîlnirea ar urma să se desfășoare, la 1 martie, la Panmunjon.
Expansiune urbană 

la orizontul anului 2 000NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — Pînă în anul 2000, circa 75 la sută din populația Americii Latine, 42 la sută din cea a Africii și 37 la sută din cea a Asiei va trăi în zone urbane. Majoritatea locuitorilor vor proveni tot din orașe, dar destui vor fi cei ce vor părăsi zonele rurale: familii care încearcă să scape de sărăcie, în căutarea — frecvent zadarnică — a unui loc de muncă la oraș.Sporirea populației urbane — se arată într-un articol apărut în „Development Forum", publicație a O.N.U. — antrenează și agravarea problemelor legate de'locuințe, canalizare, apă potabilă, salubritate, locuri de muncă. Pe de altă parte, extinderea populației urbane influențează direct mediul rural. Expansiunea orașelor se soldează cu înglobarea unor ample și valoroase suprafețe de teren, pe care le pierde, astfel. agricultura.Raportul pe 1988 al U.N.F.P.A. (Fondul O.N.U. nentru activități în domeniul populației) relevă că în S.U.A. exoansiunea urbană in perioada 1967—1975 s-a soldat cu pierderea a 2,5 milioane hectare de teren agricol. Pe de altă parte, se evidențiază că un oraș cu un milion de locuitori Consumă zilnic 625 000 tone de apă, 2 000 tone alimente și 9 500 tone de combustibil, iar majoritatea hranei și a apei provin din zona rurală. Populația aceluiași oraș deversează 500 000 tone de apă folosită, 2 000 tone deșeuri solide și 950 tone de poluanți atmosferici, pe care îi „transferă" zonelor învecinate.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — In Consiliul de Securitate au continuat dezbaterile asupra situației din teritoriile ocupate de Israel. în intervențiile lor, reprezentanții Algeriei, Iugoslaviei, R. D. Germane, Turciei, Sudanului. Qatarului și ai altor țări au condamnat escaladarea forței și practicile represive ale autorităților israe- liene împotriva populației din teritoriile ocupate, cerînd consiliului să adopte măsuri adecvate, care să ducă la încetarea actelor de violență împotriva populației palestiniene. Vorbitorii au relevat necesitatea activizării eforturilor în direcția reglementării conflictului din Orientul Mijlociu, luîndu-se în considerare drepturile și interesele tuturor popoarelor din regiune, inclusiv drepturile inalienabile ale poporului palestinian, în intervenții s-a subliniat că se impune convocarea cît mai curînd posibil a unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu, sub egida O.N.U. și cu participarea tuturor părților interesate, în vederea reglementării politice a problemelor din regiune.MADRID 15 (Agerpres). — La Madrid s-a desfășurat o reuniune a Consiliului Ministerial al C.E.E., care a examinat, între altele, un raport a- supra evoluției situației din Orientul Mijlociu și a posibilităților de convocare a unei conferințe de pace în a- ceastă regiune, informează agenția Efe. Raportul a fost elaborat de miniștrii de externe ai Spaniei, Greciei și Franței, care au efectuat recent vizite în Iordania, Egipt, Siria și

Israel, unde au conferit cu conducătorii acestor state. De asemenea, ei s-au întîlnit cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei.BEIJING 15 (Agerpres). — Li Peng, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, l-a primit, la Beijing, pa Farouk Khaddoumi, șeful Departamentului Politic al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, exprimînd cu acest prilej solidaritatea poporului chinez cu lupta poporului palestinian pentru afirmarea drepturilor sale legitime. De asemenea, el a subliniat că R.P. Chineză sprijină ideea convocării unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu și va acționa pentru realizarea ei.CAIRO 15 (Agerpres). — Vicepre- mierul și ministrul de externe al Egiptului, Esmat Abdel tyleguid, și-a încheiat vizita la Riad. In cadrul convorbirilor eu oficialitățile saudite, au fost abordate ultimele evoluții din regiune și aspecte ale relațiilor bilaterale, informează agenția MENA.BONN 15 (Agerpres). — Fostul ministru de externe al Israelului, Abba Eban, a cerut guvernului is- raelian să inițieze negocieri cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei — transmite agenția A.D.N. într-un interviu publicat de ziarul „Neue Presse" din R.F.G., el a calificat O.E.P. drept reprezentantul politic al palestinienilor.
AGENȚIILE DE PRESA ,

e scurt
ORGANIZAȚIE ARABĂ DE COOPERARE ECONOMICA. La Amman a avut loc o reuniune la care au participat șefii de guvern ai Egiptului, Iordaniei, Irakului și R.A. Yemen. Convorbirile au fost consacrate pregătirii Întâlnirii la nivel înalt a acestor țări, programată să înceapă joi la Bagdad. Premierii celor patru state au elaborat o serie de documente privind crearea unei organizații economice ce ar urma să poarte denumirea de Consiliul Arab de Cooperare E- conomică. Documentele urmează a fi supuse dezbaterii in cadrul în- tîlnirii șefilor de stat din capitala irakiană.ÎN PERSPECTIVA ALEGERILOR DIN PANAMA. In cursul unei întrevederi cu o delegație a Coaliției de (COLINA),Foj'țpior de apărare panameze, generalul Manuel Antonio Noriega, a declarat că forțele armate vor contribui la menținerea unui climat de pace pe perioada viitoarelor alegeri și a invitat sectoarele opoziției să se reunească cu militarii pentru a analiza situația din țară. Alegerile sint programate pentru 7 mai.

Eliberare Națională comandantul-șef al

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
Râtăcifi in hățișul obscurantismului

Scandalul izbucnit recent în Spania, o dată cu inculparea mai multor conducători ai sectei denumite „Biserica scientologică", acuzați de asociere în scopul comiterii unor acțiuni ilegale, a readus în atenție problema proliferării diferitelor secte în țările occidentale, secte a căror activitate deosebit de nocivă stirnește o legitimă îngrijorare în rin- dui cercurilor largi ale opiniei publice din țările respective.in condițiile în care în lumea capitalistă drepturile elementare la muncă, la adăpost, la îngrijirea sănătății, la învățătură sînt departe de a-și afla afirmarea cuvenită, in care întregul sistem se află în criză, răspîndirea sectelor accentuează fenomenele de declin, de alienare și depersonalizare.Folosind un variat arsenal de mijloace din cele mai perfide, sectele au pătruns adînc și au infestat largi sectoare ale vieții sociale și economice. Aproape fără excepție, ele se situează pe poziții profund retrograde, care duc societatea cu secole în urmă, amintind de epocile cele mai întunecate din istoria omenirii. S-a ajuns pînă acolo în-

cît există secte ai căror „patroni spirituali" au uneori chiar drept de viață și de moarte asupra „supușilor" lor.Este cunoscut că, sub pretextul unei așa-zise preocupări pentru drepturile omului, o serie de cercuri politice occidentale încurajează activitatea sectelor, întoarcerea la bigotism, la practicile obscurantiste ale trecutului, de natură a avea cele mai grave consecințe pe plan social și moral. Din păcate, așa cum. se știe, asemenea poziții au fost promovate și în cadrul reuniunii gerieral-europerre de la Viena, recent încheiate.Fără îndoială, asemenea tendințe nu au nimic de-a face cu umanismul și se află în flagrantă contradicție cu cerințele epocii in care trăim, cu realitatea noii revoluții tehnico-științifice. Este ceea ce pun în evidență și relatările diverselor publicații occidentale, care demonstrează, cît se poate de convingător, unde pot duce tolerarea și încu-

secte revendică și ele apartenența la satanism. Specialiștii au căzut cu toții de acord că acest fenomen, observat astăzi în toate țările industrializate dezvoltate, face parte dintr-un proces a cărui e- voluție a început încă din secolul trecut, o dată cu apariția așa-nu- mitelor „liturghii negre'1. Aceste „liturghii" implică profanarea bisericii creștine. Astăzi, asemenea practici au devenit din ce in ce mai numeroase".„NEWSWEEK"

SIMPOZION CONSACRAT NAVIGAȚIEI COSMICE. în localitatea niponă Nagoya se desfășoară lucrările unui simpozion internațional de navigație cosmică. Parti- cioanții examinează prob'eme referitoare la crearea de stații cosmice. nave cosmice multifuncționale și la medicina cosmică.UN GRUP DE MILITARI SO- I VIETICI a efectuat o inspecție la una I dintre uzinele corporației „General Dynamics" din San Diego (sta- I tul California). Uzinele produceau componente pentru rachetele nu- Lcleare de croazieră. Un purtător de cuvînt al Pentagonului a mențio-

nat că inspecția s-a desfășurat în conformitate cu prevederile tratatului sovieto-american privind lichidarea rachetelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțiune.RELAȚII DIPLOMATICE la rang de ambasadă au fost stabilite între Republica Populară Democrată Coreeană și Regatul Maroc, informează agenția A.C.T.C.DEȚINUȚI POLITICI ELIBERAȚI. Sub presiunea opiniei publice sud-africane și a mișcării de masă antiapartheid, autoritățile rasiste de la Pretoria au eliberat 300 de deținuți politici, arestați fără să li se fi adus public vreo acuzație. Starea sănătății a 21 dintre aceștia a necesitat ulterior spitalizarea.CERCETAREA ÎN SLUJBA DEZVOLTĂRII.. în orașul ghanez Ku- măsi s-au desfășurat lucrările unui seminar african cu tema „Cercetarea inginerească în slujba dezvoltării". După cum informează agenția G.N.A., delegați din Nigeria. Sierra Leone, Kenya, Tanzania, Somalia, Etiopia, Mauritius, Zimbabwe și Ghana au dezbătut probleme ale ridicării nivelului de predare în institutele superioare, precum și sarcinile universității în actualul context african. economicFURTUNI ÎN R.F.G. de nord a R.F.G. și în Mării Nordului au fost înregistrate puternice furtuni, care uneori au avut forța de uragan. Au fost provocate pagube materiale. în special în insula Sylt. La Hamburg, apele Elbei s-au umflat depășind cu circa 2 m nivelul mediu pentru această perioadă. în Alpii Bavariei. zăpada a atins pe alocuri o grosime de ■pină la 60 centimetri.

In partea regiunea
I

L’EXPRESS
0 „transnațională** 

a șantajului, și escrocherieiRevista franceză „L’EXPRESS" aduce amănunte semnificative privind activitatea dăunătoare a amintitei „Biserici scientologice", sectă care, asemenea multor altora, nu se dă în lături de la fraude, escrocherii, șantaj și alte mijloace de acest gen pentru a face prozeliți și a-și spori profiturile. Iată ce se spune, intre altele, în acest articol :In Spania, Biserica scientologică nu se mulțumește numai să se slujească de toxicomani pentru a-și înfăptui scopurile. Ea caută să se infiltreze in întregul angrenaj de stat. Atunci cînd a hotărit să-i ancheteze pe principalii conducători ai Bisericii scientologice, judecătorul Vasquez Honrubia iși imagina că va reuși foarte repede să reglementeze „o simplă afacere locală". Dar este vorba, dimpotrivă, de un dosar enorm, cu capcane imprevizibile ; căci această sectă, care ar vrea să domine lumea, este în primul rînd o organizație transnațională, al cărei scop principal este acela de a cîștiga bani, cît mai mul ți bani posibil și prin toate mijloacele.Pe zi ce trece, scandalul a îmbrăcat proporții tot mai mari. S-a descoperit că' secta urmărea să se infiltreze în instituțiile strategice ale statului și în anturajul perso- nalităților-cheie ale societății spaniole.

Numai la Madrid, peste 40 de persoane au depus plingeri impotriva sectei. Zilnic, foști discipoli sau părinți telefonează la Palatul Justiției pentru a denunța practicile la care se dedă Biserica scientologică. Ei solicită, în același timp, să li se asigure protecția din partea poliției, temindu-se de răzbunarea sectei.S-a descoperit că „biserica" dispune de sume importante de bani. Numai în S.U.A., unde se află sediul central, în fondurile secrete ale sectei se depun anual 150 milioane de dolari.Herbert Jentzsch, președintele internațional al Bisericii scientologice, precum și zece responsabili locali ai sectei au fost arestați sub acuzare de escrocherie, fraudă fiscală, asociere ilegală, falsificare de documente publice, evaziune de capital și atentat la sănătatea publică. 130 de centre ale sectei de pe întregul teritoriu spaniol au fost percheziționate, fiind confiscate tone de documente, precum și o sumă echivalentă cu 12 milioane franci francezi, depuși în 40 de conturi bancare.AGENȚIA EFE 
Victimele - de predilecție 

tineriiBiserica scientologică — releva în legătură cu același scandal agenția Efe — este doar una din cele 40 de secte existente în Spania de tipul pe care experții îl numesc

rojarea obscurantismului.„distructiv". Aceste secte sînt numite „distructive" deoarece principalul pericol pe care îl reprezintă îl constituie distrugerea echilibrului mintal al adepților, a relațiilor cu cei din jur ale acestora.Potrivit unui studiu întocmit de o comisie parlamentară, din cei 150 000 de adepți ai sectelor, ciți există în Spania, 70 000 sînt tineri pînă în 29 de ani — și se estimează că numărul lor ar putea spori la 80 000, în cazul in care va continua procesul de racolare ; pe de altă parte, este de remarcat creșterea influenței sectelor asupra femeilor, îndeosebi asupra celor sub 30 de ani.„Portretul robot" al unui membru al sectei este acela al unui tînăr care a împlinit 18 ani, provine dintr-o familie cu venituri modeste, are o muncă de calificare redusă și un anumit grad de neadaptare pe plan social.Pe bună dreptate, aceste secte sînt acuzate de prozelitism ilicit, proferarea de amenințări, conStrîri- gere, atentate Ia libertatea și securitatea persoanelor, delicte fiscale, delicte în problemele de muncă și salariale, precum și în ce privește securitatea socială.Studiul amintit propune elaborarea unei serii de măsuri care să îngrădească sau să pună capăt activității sectelor, să înlăture condițiile care favorizează o asemenea activitate.Se propune, de asemenea, inițierea unor cercetări asupra așa- numitului „sindrom disociativ atipic", frecvent între adepții sectelor, cum sînt maladiile psihiatrice, efectele grave asupra capacității de a decide liber etc.

„LE QUOTIDIENDE PARIS'*
0 realitate neliniștitoare„La începutul acestui an — scrie ziarul francez „LE QUOTIDIEN DE PARIS" — doi adolescenți au fost arestați la Châlon-sur-Marne pentru că jefuiseră 48 de morminte dintr-un cimitir. Anchetatorii au găsit la ei mai multe tratate despre satanism și vrăjitorie. Și nu este deloc un fapt izolat. Experiențele cotidiene ne obligă să ne gîndim dacă nu cumva forțele răului sînt pe cale de a se reîntoarce in forță printre noi.Nu mai există nici o îndoială că satanismul este astăzi o realitate alarmantă în lumea occidentală. A- proape toate țările apusene sînt cuprinse in momentul de față de o modă a cultului satanei, cult însoțit de practici care au alarmat pină și forțele de poliție. Publicația „30 Jours" a alcătuit un dosar complet asupra acestui cult, reporterii săi investigînd fenomenul in Statele Unite, Marea Britanie, R.F.G., Italia și Franța. In Statele Unite, fenomenului i se acordă o asemenea importanță incit membrii forțelor de poliție participă la stagii speciale de inițiere în satanism și în practicile acestuia, pentru a le putea combate eficient.Aleister Crowley, un englez inițiat in satanism prin intermediul societății secrete „Templi Orien- tis“. pare a fi de mai mult timp „sufletul" satanismului vest-euro- pean. In Statele Unite, mai multe

In mrejele crimei...Nu o dată, activitatea sectelor îmbracă forme monstruoase, ce nu-și găsesc comparația decît in perioade despre care se credea că au apus pentru totdeauna. Iată ce scrie în această privință revista americană „NEWSWEEK" :Polițiștii din Kettwig (R.F.G.) nu știu nici acum ce s-a întîmplat cu adevărat la si'îrșitul lunii noiembrie trecut, la o fabrică de textile abandonată, de la marginea orașului, dar, indiferent ce s-a întimplat, tinărul Gordon Brauer, de 16 ani, a murit.Procurorul a afirmat c£ un coleg de școală al lui Gordon, Uwe, de asemenea în vîrstă de 16 ani, a recunoscut că l-a ucis. Uwe se găsește acum într-un spital psihiatric. El a spus că împreună cu Gordon s-au dUs la fabrică pentru a vedea „ceva", dar nu a precizat ce anume. Prietenii băiatului au fost mai direcți : ei au declarat investigatorilor că fabrica era locul ■tinde membrii sectei îl adorau pe... satana.De multă vreme, continuă revista, R.F.G. este țara in care proliferează numeroase secte. O anchetă realizată in anul 1988 in rin- dul elevilor din Miinchen arată că 20 la sută din aceștia au participat la adunări rituale. Dar ultima aberație constatată este de-a dreptul înfiorătoare : adorarea „diavolului". Patru la sută dintre elevii din Miinchen au recunoscut că au luat parte cel puțin la o „liturghie neagră". Friedrich Wilhelm Haak, autor al unor cărți despre ocultism, afirmă că aproximativ 20 000 cetățeni din R.F.G. iau parte activ la cultul satanei. Fenomenul este prea intens, prea răspîndit pentru a fi privit cu superficialitate, afirmă Heide Marie Cammans, membră a grupului Sekt-Info, din Essen, format acum patru ani pentru a contracara intensificarea activității acestor secte.

PREOCUPĂRI PRIVIND PROTECȚIA 
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR• La New Delhi s-au încheiat lu

crările unui seminar in problemele 
ocrotirii mediului înconjurător, la 
care au participat reprezentanți ai 
guvernelor din țările membre ale 
Asociației Asiei de Sud pentru 
Cooperare Regională (S.A.A.R.C.). 
Timp de trei zile, delegați din Ban
gladesh, Bhutan, India, Maldive, Ne
pal, Sri Lanka și Pakistan au dezbă-* 
tut modalități de ocrotire a valorilor 
unice ale faunei și florei din zona 
Asiei de sud.

• După decenii de distrugere a 
stratului de ozon care protejează 
viața pe Pămînt împotriva razelor 
ultravioletele dăunătoare, statele lu
mii au decis să colaboreze pentru re
pararea daunelor — relevă un comu
nicat de presă al Biroului regional 
pentru Asia de vest al Programului 
O.N.U. pentru Mediul Înconjurător 
(U.N.E.P.), preluat de agenția KUNA.

Protocolul de la Montreal, primul 
acord din lume care reglementează 
problema protejării stratului de ozon, 
a intrat in vigoare la 1 ianuarie. Un 
număr de 28 de țări și Comunitatea 
Economică Europeană au ratificat 
pină acum acest acord, negociat in 
septembrie 1987 sub auspiciile 
U.N.E.P.

Părțile care au aderat la protocol 
— majoritatea țări industrializate — 
folosesc in prezent aproximativ 90 
la sută din cantitatea de substanțe 
chimice care distrug ozonul.

Principalele substanțe chimice sînt 
clorofluorocarbonii (C.F.C.), folosiți 
la instalațiile frigorifice, de aer con
diționat, la fabricarea solvenților în 
industria electronică j și fabricarea 
unor ambalaje sintetice.

Acordul prevede înghețarea fabri
cării principalelor cinci produse 
C.F.C. la nivelul anului 1986, iar ul
terior reducerea consumului și pro
ducerii de substanțe C.F.C. in două 
etape : o reducere de 20 la sută pînă 
la jumătatea anului 1993 și o nouă 
reducere, de 20 la sută, pină la ju
mătatea anului 1998.

Pe măsură ce stratul de ozon at
mosferic se deteriorează, tot mai 
multe raze ultraviolete pătrund spre

Pămînt. Acestea pot provoca can
cerul pielii, pot afecta vederea, di
minua capacitatea de luptă a orga
nismului impotriva infecțiilor și pot 
reduce recoltele și calitatea produ
selor vegetale.

Țărilor in curs de dezvoltare li s-a 
acordat o perioadă de 10 ani pentru 
a se conforma prevederilor protoco
lului, in scopul de a le diminua te
merile că aplicarea acestuia va frina 
creșterea industrială.

Efectele Protocolului de la Montreal 
nu vor fi evidente imediat întrucit 
unele substanțe C.F.C. se pot men
ține secole întregi in atmosferă.

U.N.E.P. va organiza prima reuniu
ne a statelor semnatare ale protoco
lului in luna aprilie anul acesta, in 
scopul de a discuta eventuale amen
damente atit ale Convenției de la 
Viena (privind protejarea stratului 
de ozon), cit și ale Protocolului de 
la Montreal.

Corporații multinaționale, cum sînt 
„Bayer", „General Electric", „Akzo" 
și altele, au prezentat recent propu
neri incluzînd reproiectarea de in
stalații frigorifice, de aer condițio
nat. precum și o tehnologie care să 
folosească substanțe chimice alterna
tive. Unii consumatori industriali au 
redus, de asemenea, folosirea sub
stanțelor C.F.C. Japonia manifestă 
încă reticențe față de schimbări 
costisitoare.

• Sintetizind datele meteorologice 
culese de-a lungul unui secol pe 
întregul teritoriu al țării, specialiștii 
americani afirmă că în Statele Uni
te vremea nu a devenit mai caldă 
sau mai uscată, nici mai rece ori mai 
umedă.

Concluziile publicate în „Geophy
sical Research Letters" nu vin în 
sprijinul teoriilor — vehiculate tot 
mai frecvent în ultimul timp — refe
ritoare la schimbările semnificative, 
fie într-un sens, fie in celălalt, 
apărute in clima Statelor Unite. Ele 
însă nici nu contrazic în mod ne
cesar teoria „efectului de seră" pri
vitoare la tendința de încălzire a 
atmosferei terestre, precizează cer
cetătorii.

(Agerpres)
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