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MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
prin cele mai moderne tehnologii și utilajeînfăptuirea ritmică. în condiții de eficiență sporită a prevederilor de plan pe acest an hotărîtor al cincinalului, asigurarea unei productivități a muncii superioare și a unui nivel tehnic și calitativ ridicat produselor fabricate sînt, incontestabil, obiective esențiale in activitatea oricărei unități economice. Realizarea lor este strict condiționată de mobilizarea și valorificarea integrală a rezervelor interne disponibile în întreprinderi, dar și de promovarea în producție a celor mai noi și reprezentative rezultate ale cercetării științifice. Context în care de o importanță extremă se dovedește a fi adîncirea acțiunii <le automatizare flexibilă a proceselor de producție, iar in cadrul ei, introducerea pe scară largă a roboților industriali. Este vorba de o orientare a cărei indiscutabilă necesitate și eficiență economică a fost, în repetate rîn- duri. subliniată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului. în Expunerea prezentată la plenara comună a forurilor democratice din noiembrie anul trecut, secretarul generai al partidului sublinia : „Acum, în centrul întregii activități trebuie să stea înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă, de organizare și modernizare a industriei și a celorlalte ramuri, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii". De altfel, în orientările și indicațiile date de secretarul general al partidului este afirmată cu stăruință necesitatea implicării tot mai active a cercetării științifice în eforturile de extindere a automatizării producției, cibernetizării, electronizării și robotizării producției, bineînțeles, acolo unde este necesar, ca o condiție a sporirii continue a eficienței întregii activități economice.Așadar, care sint stadiul și problemele actuale ale automatizării și robotizării producției ? In ce direcții trebuie îndreptate eforturile ? Ce anume, concret, se cere întreprins pentru impulsionarea acestui proces complex de modernizare și ridicare a nivelului tehnologic al aparatului productiv al economiei naționale ? Iată, pe scurt, intrebările la care ziarul nostru a căutat să contureze răspunsuri, organizind, cu sprijinul Comitetului județean Timiș al P.C.R.. o dezbatere la care au participat specialiști și cadre didactice din Timișoara. întreprinderi și centrul universitar

unei eficiente cit mai

astăzi sosește în țara noastră, într-o vizită oficială, președintei;
vr A

9

BUN VCNIT PE PĂMINTUL ROMANICII
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, astăi 

președintele Republicii Islamice Iransosește in țara noastră, intr-o vizită oficială, Seyyed Aii Khamenei,

Profesor doctor inginer Kovacs Francisc. Institutul politehnic „Traian Vuia" : Consider tema supusă dezbaterii ca fiind de o deosebită însemnătate pentru întreaga ductivă. Ea se ceptul generos promovat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu privire la modernizarea industriei, a economiei în ansamblul ei. Totodată, .apreciez că prin modernizarea producției,
și actualitate activitate pro- înscrie in con-

prin promovarea fermă a , automatizării și robotizării se asigură o racordare trainică, de lungă perspectivă a economiei noastre naționale la tendințele progresului tehnico- științific contemporan. Relev din capul locului că trebuie să avem în vedere nu o robotizare de dragul robotizării, ci acțiuni atent elaborate, menite să răspundă necesităților producției și, pe măsura posibilităților actuale, să le satisfacă în

condițiile înalte.Pentru început, cred că ar trebui să ției noastre o întrebare elementară, dar firească : ce este un robot industrial și, mai ales, la ce servește el ? Se vorbește frecvent și absolut întemeiat despre flexibilitate ca despre o cerință legică a producției moderne. Ea nu reprezintă altceva decît capacitatea de adaptare rapidă și cu eforturi minime a producției la cerințele în permanentă schimbare. Pe de altă pacte, asistăm la o .creștere enormă a complexității proceselor tehnologice prin diversificarea parametrilor de care depinde buna lor desfășurare. Optimizarea acestor procese nu se mai poate face în mod empiric sau simplist, urmărind doar evoluția unui singur parametru, oricît de important ar fi acesta, ci, dimpotrivă, supraveghindu-i pe toți, în unitatea lor. Or, tocmai sistemele automate sînt cele care oferă această posibilitate. Căutind să-și suplinească treptat limitele sale fizice și chiar intelectuale sau, dimpotrivă, să-și potențeze anumite însușiri, omul a conceput sisteme de mașini tot mai complexe. In acest scop, procesele de muncă au fost descompuse în mod analitic în elementele lor primare, iar în cadrul proceselor de producție au fost bine definite cerințele de ordin tehnic, ceea ce a permis înlocuirea treptată a funcțiilor omului la executarea diferitelor operații și activități, cu diverse tipuri și sisteme de mașini. Efort care, bineînțeles, s-a materializat in timp, cunoscînd o evoluție in spirală. Pe treapta cea mai inferioară se află mașina-unealtă manipulată de un muncitor califi-

precizăm obiectul discu- și să răspundem la

STAREA TIMPULUI POATE FI INCERTĂ

Munca de calitate in campania de primăvară

cat ; la celălalt capăt al spiralei se găsește sistemul de producție automat. care elimină practic elementul uman din proces. Automatizarea preia procesele de prelucrare și manipulare, omului revenindu-i sarcina de supraveghere și concepție. Altfel spus, funcțiile omului se deplasează spre „periferia" proceselor nemijlocite ale producției, către e- tăpele premergătoare ale acestuia, cum ar fi cercetarea, proiectarea, elaborarea de programe de automatizare, studiul pieței și multe altele. Prin aceasta, n-aș vrea .nici un moment să se înțeleagă că procesul de producție, privit ca atare, devine o simplă relație intre obiecte. Omul va rămîne și în continuare factorul hotărîtor și componentul cei mai „flexibil" al sistemului tehnologic. Numai că prezența sa este din ce in ce mai puțin o participare fizică și tot mai mult o intervenție de natură intelectuală. De om depind atit construcția, cit și funcționarea sistemului, precum și calitatea fiecărei o- perații prevăzute a fi executată de mașină.Pentru ca un proces de producție să fie flexibil, în sistemul de fabricație automat trebuie să mai existe ceva, și anume posibilitatea de a transforma in modul cel mai simplu, cu cheltuieli minime, subsistemele de prelucrare și manipulare. Elementul care poate inlocui omul în aceste subsisteme este robotul industrial : o mașină automată, alcătuită dintr-un mecanism cu mai multe grade de libertate, constituind unul sau mai multe brațe articulate, capabil să manevreze in mod repetitiv, pe traiectorii ce pot fi cu ușurință reprogramate, piese, scule, diverse SDV-uri. Principala utilizare a roboților industriali constă în automatizarea flexibilă a proceselor industriale.Există, și un alt argument care sprijină tendința generalizării automatizării flexibile. Este vorba de a- tingerea unui prag tehnologic in ceea ce privește creșterea productivității muncii prin intermediul abor-

Seyyed Aii Khamenei s-a născut în anul 1939, in orașul Mashhad, situat in nord-estul provinciei Kho- rasan. După ce pînă în anul 1964 a urmat Seminarul teologic din Qom, și-a continuat studiile la Mashhad, în timpul vechiului regim a fost unul dintre principalii conducători ai musulmanilor iranieni. A condus, in 1978, impreună cu cîți- va colaboratori apropiați, lupta poporului din Khorasan. în a- celași an a fost ales membru al Consiliului Revoluției.După formarea Guvernului Republicii Islamice Iran, i s-au încredințat responsabilitatea de a reprezenta Consiliul Revoluției in cadrul armatei, precum și funcția de adjunct pentru probleme revoluționare în Ministerul A- părării. Ulterior, a fost numit comandant al Gărzilor Revoluționare.In 1980 a fost ales in Adunarea Națională Consultativă (Majlis). După formarea Consiliului Suprem al Apărării a intrat in componenta acestuia ca reprezentant al Imamului Khomeini.In luna septembrie 1981, Seyyed Aii Khamenei a fost ales in funcția de președinte al Republicii Islamice Iran. In 1985 a fost reales, pentru un nou mandat de cinci ani. in funcția supremă in stat. In prezent, Ho- jatoleslam S. A. Khamenei conduce. de asemenea. Consiliul Suprem al Apărării și Suprem al Revoluției

extinderea și diversificarea potențialului economiei naționale.In prezent, preocupările autorităților iraniene pe plan intern se concentrează asupra elaborării și trecerii la aplicarea unor programe de reconstrucție a economiei naționale.

/Consiliul Culturale. Recent, poporul iranian a sărbătorit 10 ani de la victoria revoluției islamice. în acest răstimp, îndeosebi după proclamarea la 1 aprilie 1979 a Republicii Islamice Iran, s-a trecut la naționalizarea principalelor sectoare ale producției, a băncilor, transporturilor și comerțului exterior, la înfăptuirea reformei agrare. Autoritățile iraniene au elaborat o serie de programe menite să asigure valorificarea resurselor naturale,

Pe plan extern, Republica Islamică Iran — țară membră a mișcării de nealiniere — militează pentru respectarea dreptului . internațional. Națiunilor aspirațiilor regiuni ale rolul O.N.U. stabilității înRomânia a adoptarea Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate, intrarea in

principiilor și normelor7 ", ale CarteiUnite, a drepturilor și popoarelor din diferite globului, evidențiind în instaurarea păcii și lume.primit cu satisfacție

vigoare a încetării focului și nego cierile dintre Iran și Irak, menit' să conducă la soluționarea politic; a conflictului militar, la instaurare: păcii in regiune.Relațiile dintre România și Iran a» bază principiile deplinei egalităț in drepturi, respectului inde pendenței și suveranității națio nale, neamestecului în treburii' interne și avantajului' reciproc Pornindu-se de la potențialele e conomice în continuă creșteri ale României și Iranului, de 1: experiența pozitivă dobindită îi realizarea în comun a unor o biective industriale, în prezent si deschid noi posibilități de am. plificare a acestor raporturi.Un rol determinant in dezvol tarea relațiilor dintre România ș Iran, în extinderea și adîncire, cooperării bilaterale pe multi ph planuri îl are dialogul la nive înalt.în mesajul adresat de tovarășii Nicolae Ceaușescu, la 11 febrila rie 1989, președintelui Seyyec Aii Khamenei, cu prilejul zile naționale, se arată : „Exprin convingerea că raporturile d< prietenie și cooperare dintri România și Iran vor cunoaște < dezvoltare ascendentă și in viitor. in interesul popoarelor român și iranian, al cauzei păci și colaborării internaționale".La rîndul Seyyed mesajul Nicolae zilei de 23 ranța că . România se vor dezvolta în continuare.Cu convingerea că vizita în țarc noastră a președintelui Republicii Islamice Iran va deschide noi orizonturi colaborării bilaterale, î.r interesul celor două țări și popoare al cauzei națiuni, înaltului venit pe

său. președintele Aii Khamenei, ir adresat președintelu Ceaușescu cu prilej u August, a exprimat spe- relațiile dintre Iran ș
păcii și înțelegerii între poporul român adresează oaspete un călduros „Bun pămintul României !“.

CLUJ-NAPOCA : La export, produse de înaltă calitate

Cristian ANTONESCU 
Cezar IOANA

a certitudine a recoltelor bogate!
(Continuare in pag. a IlI-a)

Ca și în anii anteriori, mașinile și utilajele produse de întreprinderea „Unirea“ din Cluj-Na- poca sint mult solicitate la export, în numeroase țări, pentru calitatea și performantele lor tehnice. Măsurile luate pentru pregătirea temeinică a producției s-au concretizat în îndeplinirea și depășirea planului de export pe luna ianuarie și executarea in devans a

unor comenzi din lunile februarie și martie. In felul acesta, după cum ne-a spus tovarășul Decebal Vasile Pop, secretarul comitetului de partid, planul la acest indicator pe primul trimestru va putea fi îndeplinit înainte de termen. Totodată, au fost întreprinse acțiuni de modernizare a unei game largi de mașini textile, in vederea

creșterii performantelor lor calitative și a productivității la beneficiari, prin dotarea acestora cu mijloace de automatizare..în imagine : Un nou lot de mașini de găurit este pregătit pentru a fi livrat la export. (Marin Oprea).
Foto : Sandu Cristian

Practic, campania agricolă de primăvară a început In județele din sudul tării au fost însămîntate citeva mii de hectare, se lucrează intens la pregătirea terenului, in legumicultura se produc răsadurile necesare, iar in vii și livezi continuă tăierile si celelalte acțiuni de sezon. Cele dinții semințe puse in pămînt constituie primii pași pe drumul recoltelor cum a trebuie xim alDupă primăvara a venit mai timpuriu. în- registrîndu-se de pe acum temperaturi ridicate, depășind, in unele zone, plus zece grade. în aceste condiții. starea de umiditate a solului este foarte diferită. Dacă în nordul și centrul țării, unde plouă si la această dată, pămintul are o rezervă mai bună de apă. în partea de sud și in Moldova apa este deficitară. De asemenea, in condițiile menținerii timpului uscat și creșterii temperaturilor. procesul de evaporare a apei din sol a devenit mai puternic, fenomen care trebuie prevenit prin lucrări adecvate.Evoluția vremii poate prezenta multe incertitudini, dar munca de bună calitate în campania agricolă de primăvară constituie o certitudine a recoltelor bogate. Așa cum s-a anunțat în ziare, zilele trecute în unele unități agricole din județele situate în sudul țării s-âu semănat — e adevărat. pe suprafețe încă mici — mazăre de cîmp și de grădină, ovăz și legume rădăcinoase. Deicizia de a se trece la semănatul unei culturi sau al alteia, de a se stabili suprafețele și momentul în care trebuie să înceapă lucrările o iau specialiștii din cadrul organelor agricole, de la consiliile a- groindustriale și, în primul rînd, cei din unitățile agricole de producție, care cunosc cel mai bine condițiile lo-

acestui an. recolte care, așa cerut conducerea partidului, să se situeze la nivelul imposibilităților.o iarnă cu zăpadă puțină.

cale. După aprecierile cercetătorilor din agricultură, fapt confirmat și de rezultatele bune ale multor unități a- gricole, însămințarea timpurie a culturilor nu poate fi considerată o greșeală, ci dimpotrivă, constituie timp ciștigat, în interesul scurtării campaniei agricole de primăvară, al obținerii unor recolte mari.Sint însă unele lucrări la care nu trebuie să existe nici o reținere în ce privește efectuarea lor acum cu toate mijloacele și forțele. Este vorba de întreținerea arăturilor de toamnă, lucrări care, așa cum recomandă institutele de specialitate, trebuie efectuate în termene foarte scurte. în general, pentru a se asigura conservarea apei în pămînt este obligatoriu să se treacă fără întîrziere la gră- parea ogoarelor, urmărindu-se ca, în condițiile climatice actuale, să fie efectuat un număr cît mai redus de lucrări ale solului. Procedîndu-se astfel, nu numai că se previne pierderea umezelii din sol, dar se realizează și importante economii de carburanți. Prin urmare, toate tractoarele trebuie scoase în cîmp. spre a se începe, fără întîrziere, lucrările de întreținere a solului și semănatul.Direcțiile agricole și conducerile unităților agricole au datoria să asigure toate condițiile necesare bunei desfășurări a lucrărilor din campania agricolă de primăvară. Deși in linii generale repararea tractoarelor și mașinilor agricole s-ă încheiat, sint situații care trebuie să preocupe in continuare organele de specialitate. Este vorba de un număr restrins de tractoare. îndeosebi cele grele, care nu au putut fi puse in funcțiune din lipsa unor piese de schimb, unele din ele mărunte, dar absolut necesare. Aceste piese trebuie asigurate în cel mai scurt timp spre a se putea încheia repararea tuturor tractoarelor.O atenție mai mare este necesar
BACĂU : Valorificarea surselor energetice 

neconvenționalePentru realizarea programului de asigurare a autonomiei energetice a unor localități. în județul Bacău se desfășoară ample lucrări de punere în valoare a unor surse neconvenționale. Astfel, in zonele de munte și de deal, din Trotușului,. Oituzului și au fost construite 21 de drocentrale, cu o putere de 3 428 kW. Alte cinci hidrocentrale sint construite prezent pe cursul apelor Cașin și Bistriței și vor ne in cursul acest an vor fi ții eoliene, cu208 kW. Aceleași preocupări există

bazinele Bistriței, microhi- instalat'ă micro- infi puse in funcțiu- gcestui an. Tot în realizate 9 instala- o putere totală de

în județ pentru folosirea energiei solare și a celei obținute prin fermentarea resturilor vegetale. Pe lingă marile unități economice, ca și in noile ansambluri de locuințe din municipiile, orașele și centrele muncitorești din județ, au fost realizate 82 instalații solare și 94 instalații de biogaz. Se prevedeca pină la finele acestui an să fie construite și puse in funcțiunealte 20 de instalații solare și 31 instalații de biogaz. care vor conduce la tăți de bustibil Baltă).
economisirea unei canti- aproape 5 000 tone com- convențional. (Gheorghe

HARGHITA : Crește productivitatea munciiAplicarea măsurilor tehnice șl organizatorice cuprinse în programele de modernizare este urmărită cu consecventă în unitățile industriale ale județului Harghita. De la începutul anului și pină in prezent, s-au transpus in practică 118 măsuri a căror eficiență se exprimă printr-un spor la producția- marfă de peste 10 milioane lei, prin creșterea productivității muncii cu 4,8 la sută față de aceeași

perioadă a anului trecut. Cele mai bune rezultate le-au obținut colectivele de muncă de la Combinatul de exploatare și prelucrare a lemnului din Toplița, întreprinderea „Tehnoutilaj" din Odorheiu Secuiesc, întreprinderea minieră Harghita, întreprinderea de producție industrială și construcții căi ferate și Fabrica de prefabricate din beton din Miercurea-Ciuc. (Nicolae Șandru).

Dacă ne referim la trans- de semințe înregistrează la expedierea chiar

Am pășit pe calea demnității

în

în

să fie acordată transferului de semințe între județe, precum șt preluării acestora de către unitățile a- gricole. ferul te, se urmă prevăzute chiar la se însămînțează în ovăz — în județele Dolj și Timiș ; in pentru ulei — în județele Călărași, Bihor și Mehedinți ; mazăre — în județele Brăila, Călărași. Dolj. Ialomița și Galați. Judecind situația după cantitățile rămase de expediat, s-ar părea că acțiunea n-ar fi intîrziată. dar avind in vedere evoluția timpului, cit și faptul că insămînțările au început se impune ca toate semințele care vor fi folosite în această primăvară, îndeosebi cele care se seamănă in prima epocă, să ajungă neîntirziat în unitățile agricole.O dată cu începerea lucrărilor a- gricole de primăvară. organele și organizațiile de partid, consiliile populare și organele agricole au datoria să asigure ca în fiecare unitate agricolă însămințările să fie e- fectuate la timp și la un nivel agrotehnic ridicat, prima condiție de care depinde obținerea de recolte mari, la nivelul exigentelor revoluții agrare.

între jude- rămineri în , cantităților speciile ce prima epocă : Bihor. Brăila,
8»»' i.

Stag - " '
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DE ANI
□E LA ÎNCEPEREA 
COOPERATIVIZĂRII 
AGRICULTURII 
IN TARA NOASTRĂ

Apropiata aniversare a 40 de ani de la începerea cooperativizării 
agriculturii prilejuiește o emoționantă rememorare a drumului parcurs de 
satul românesc in acest răstimp si, totodată, o subliniere a marilor împli
niri înfăptuite în viața sa, a bogatei experiențe constructive acumulate 
în puternica dezvoltare a agriculturii românești în ansamblu, a agriculturii 
noastre cooperatiste in special, angajată acum, cu întregul ei potențial 
uman si material, in realizarea cit mai rapidă a marilor obiective ale 
noii revoluții agrare. Din-acest punct de vedere, cei mai în măsură s4 
releve, realele dimensiuni ale mărețului si complexului proces de trans
formare radicală a vieții satului nostru, a vieții țăranului român in anii 
socialismului sint, firește, țăranii cooperatori înșiși. Ei sint cei mai auto
rizați să aprecieze justețea drumului parcurs in toată această perioadă, 
ei pot să-i releve, in deplină cunoștință de cauză, suișurile abrupte, 
greutățile, dar, cu deosebire, marile sale succese obținute prin munca de 
o nouă calitate a întregii noastre țărănimi, ei pot să demonstreze, prin 
realitatea faptelor, rolul decisiv pe care proprietatea socialistă îl are 
puternica dezvoltare multilaterală a satului românesc contemporan.

lată, în acest sens, opiniile a doi țărani cooperatori, gîndurile lor 
acest prag de emoționantă aniversare.

Din averea obștească sporeșteIn iarna aceasta, cînd cooperativa agricolă de ■ producție din comuna noastră, Gheorghe Doja, a împlinit 30 de ani de la înființare, tot vorbind despre ce am fost și ce. sîntem noi, țăranii de pe aceste meleaguri, m-am îndemnat și eu și am răsfoit niște caiete mai vechi și mai noi în care am trecute veniturile mele de cooperatoare obținute începînd din anul 1959. Numai eu, să fiu bine înțeleasă, am ciștigat. după o socoteală foarte limpede, in cei 30 de ani de muncă, aproape un milion de lei, mai precis 923 726 lei. Milionul este în gospodăria la care, de ce să nu o recunosc, nici nu îndrăzneam să mă gindesc că va

ajunge atît de prosperă. Și ce am eu in gospodărie are orice țăran cooperator care niciodată nu-și drămuiește munca, știind că numai prin sporirea averii obștești' își înfrumusețează viața personală. E adevărat că, de cind începe munca în cîmp, răsăritul și apusul soarelui nu mă găsesc in sat. Și ca mine-s toți ceilalți cooperatori. Noi trudim pe arșiță și pe lapoviță, pe vreme bună și rea, fără să ne codim, fără să lăsăm treaba de pe o zi pe alta. Urmînd cuvîntul partidului, hotărîndu-ne pentru munca unită în cooperativă, am ajuns să avem belșug în case. Dar. mai ales, țăranii noștri au ajuns să calce și

ei apăsat și cu capul sus, să nu le mai fie teamă că supără și deranjează pe cei din jur, așa cum Ii se intimpla părinților și bunicilor noștri, cu frunțile mereu gata să sărute pămîntul. Am înțeles atunci foarte bine, datorită partidului, că nu puteam ieși la nici un liman cu pogoanele noastre fărimițate, că numai unind tot pămintul, făcîn- du-1 proprietatea tuturor du-ne și brațele și voința
Aurelia BURLACU 
țărancă cooperatoare, 
C.A.P, Gh. Doja, județul

și. unin- de viață
Ialomița

(Continuare in pag. a V-a)

In urmă cu doi ani, pentru producțiile mari obținute la cartofi, cultură de bază la noi, cooperativa noastră a fost distinsă c.u titlul de „Erou al Noii Revoluții A- grare" ; in anul care s-a încheiat, în sectorul zootehnic al unității, am lapte de dacă in fixe era valoarea oane lei.fizice a crescut de la 25 de iei in anul 1965 la 85,50 lei în prezent. Sint multe asemenea cifre — eu le știu, ca oricare dintre tovarășii mei, pentru " dul muncii discutăm în sint afișate, — ele arată colte, al vieții îmbelșugate . _ _ unul singur, cel pe care am pășit noi, al cooperativizării. Este drumul deschis de partid prin politica sa înțeleaptă de a ne uni forțele, căci numai așa putem a- sigura bunăstarea generală a societății și a fiecăruia dintre noi. Ceea ce s-a și dovedit cu strălucire în toți acești 40 de ani petrecu ți de la începerea cooperativizării. Prin proprietatea obștească, prin creșterea ei necontenită ne-am înlesnit și noi viața, intrînd pe calea demnității.Eu, împreună cu cei trei băieți ai mei, care acum sint oameni mari, la casele lor. lucrez în sectorul zootehnic. De mic am prins

obținut peste 4 000 litri la fiecare vacă furajată ;1964 valoarea fondurilor de 200 000 de lei, acum, lor se ridică la 47 fnili- iar valoarea unei norme
că vorbesc despre ro- noastre și, apoi, le adunările noastre și la vedere, pentru toți că drumul marilor re- este

dragoste de animale. Tata era păstor. dar avea grijă de vitele altora. Noi eram opt frați. Unii au plecat la meserii, iar cei care am rămas acasă am împărțit, cum se zice, sărăcia. Eu m-am ales cu un hectar de pămint. Ce puteam cultiva și ce puteam obține de pe el ? Atit cit să ne ținem viața, eu și ai mei, de la o zi la alta. O dată cu intrarea în cooperativa a- gricolă de producție, am înoeput și noi să fim în rind cu oamenii. Răsplata ne-a fost întotdeauna pe măsura muncii. Eu, de pildă, am în grijă 20 se și bine mulg zilnic te. în anul medie cam _ . _____Cîștiguri bune am avut însă mereu. de cînd am intrat în cooperativă. Am reușit astfel să ne ridicăm casă nouă, apoi am construit una pentru unul dintre feciori, iar acum avem adunat material pentru a înălța o alta. Da, drumul pe care, mergem acum este drumul demnității, al muncii răsplătite. Sîntem mindri că cooperativa noastră este puternică și bine gospodărită. Avem și sector de mică industrie, și sector agricol, și brutărie. în fiecare zi ducem acasă o piine mare, rumenă și albă. Care cît muncește atîta are. E drept să fie așa și e bine să fie așa.

de vaci. Sînt frumoa- hrănite. De la fiecare peste 10 litri de lap- trecut am ciștigat în 3 000 de lei pe lună.

Tăia ISTVAN
membru cooperator la C.A.P. 
Sînmartin, județul Harghita
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REZULTATELE ÎN PRODUCȚIE REFLECTA
EFICIENȚA ACTIVITĂȚII DE PARTID

Expunerea tovarășului Ceaușescu din noiembrie vederea perfecționării sti- metodelor de muncă, creș- capacității de a exercita o

în comentariul-sinteză de astăzi e vom opri asupra principalelor lei și concluzii desprinse din des- ișurarea altor plenare ale comicelor județene de partid consacra-> examinării activității organelor organizațiilor de partid, a orga-izațlilor de masă și obștești. în lu- îlna tezelor si orientărilor cuprin-> înicolae 188 in ilui și jrii —__________ — - ------inducere politică mai eficientă a itregii vieți economico-sociale, ob- inerii unor rezultate calitativ su- erioare în îndeplinirea obiectivelor i hotărîrilor Congresului al XIII-lea 1 Conferinței Naționale ale parti- lului.

a Tezelor din

organizații de mate-îndeplinirea sarci- pentru perfecțio- activităti și, pe a- amplificarea între- imbunătățire rădi

încununarea unui amplu 
■roces înnoitor. Ideea funda‘ îentală desprinsă din plenarele omitetelor județene de partid a care ne referim — Suceava, 'îtcea. Gorj, Buzău, Satu Mare, ași, Mehedinți — constă in aceea :ă. prin desfășurarea lor, a fost narcată încă o etapă importan- ă din cele 10 luni de dezbateri irofunde și creatoare ce au avut ac în toate organele și organizațiile le partid, de masă și obștești, ge- lerate de cunoașterea, studierea și iplicarea în viată prllie și a orien- irilor cuprinse în îagistrala Expu- ere din noiem- rie anul trecut. O tapă care a de- >rminat — așa am s-a relevat în ezbaterile plena- ?lor — importan- > acumulări cali- itive în viața și ctivitatea fiecărei artid. a fiecărui comunist, ializate mai ales în creșterea răspunderii pentru ilor economice, area propriei eastă bază, în ului proces de _ ală a actului de conducere politică 1 economlco-socială.Dacă plenara Comitetului jude- ean de partid Suceava ar fi avut ac în luna noiembrie, deschiderea i ar fi început, probabil, prin mintirea faptului că „la 24 noiem- rie 1988, județul Suceava a înde- linit planul la producția-marfă in- ustrială pe primii trei ani din ac- ualul cincinal". în plenara care a vut loc săptămîna trecută, datele uccesului obținut au fost aduse la i : prin îndeplinirea și depășirea arcinilor de plan pe anul 1988, ju- ețul Suceava a realizat un spor de iroducție de peste 2,1 miliarde lei, oncrefizat în importante produse izice necesare economiei naționale i exportului. O serie de vorbitori, irintre care Constantin Toader, ecretarul comitetului de partid din adrul Combinatului de fibre, celu- oză și hîrtie. Vasile Sava. directo- "ul întreprinderii forestiere de ransport, Mircea Dobre. directorul Combinatului minier Gura Humoru- ui. au subliniat că aceste rezultate eflectă creșterea capacității de con- lucere a organizațiilor de partid n orientarea și indrumarea activi- ății organelor de conducere colec- ivă, a tuturor organismelor auto- •onducerii muncitorești. în impri- narea unul conținut bogat, eficient brmelor și pîrghiilor muncii de jartid, în promovarea. în cadrul deții de organizație, a unui spirit mitic și autocritic, exigent fată de lipsuri. Acest mod partinic, comunist. de abordare a ne- ijunsurilor a contribuit la înlăturarea lor. în multe cazuri. încă din aza incipientă, fără a se înregistra icumulări greu de depășit apoi. Creșterea mai puternică a răspun- ierii cadrelor de conducere, a co- nuniștilor față de transpunerea in ziață a sarcinilor economice. îmbinată cu exercitarea controlului de aartid asupra îndeplinirii lor s-au afirmat' și se afirmă, au relevat lu- •rările plenarei, ca trăsături ferme, constante ale stilului de muncă al multoi- organe și organizații de nartid din județ.Elemente certe ale promovării unei activități politico-organizatorice active, orientate in spiritul Expunerii din noiembrie spre a- bordarea eficientă a îndeplinirii sarcinilor economice, au fost puse n evidență și de plenara Comitetului județean de partid Vilcea. Am reținut în mod deosebit in acest sens — și o subliniem ca atare — preocuparea existentă aici pentru a avea permanent în atenție toate pirghiile muncii de partid, pentru a îmbina în folosirea acestora atît formele clasice, cit și cele nou apărute. Asigurarea unei corelări programelor de activitate lor comitetului județean cu cele ale consiliilor și pe probleme a permis și mai judicioasă concentrare a forțelor activului de partid spre obiectivele cele mai importante ale fiecărei perioade, potrivit orientărilor stabilite de conducerea partidului, evitindu-se suprapunerile și paralelismele. risipirea forțelor. Astfel, toți membrii biroului, ai comitetului județean. întregul activ de partid au fost repartizați pentru a sprijini concret, o perioadă mai îndelungată — de regulă un an — organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii în vederea soluționării operative, efective a problemelor care se ridică în unități. Acest mod de folosire a forțelor permite atît afirmarea capacității acestora de a îndruma concret, eficient organizațiile de partid, cît și posibilitatea de a trage concluzii clare cu privire la stadiul indepli- nirii sarcinilor încredințate. Faptul că organele și organizațiile de partid, organizațiile de masă șl obștești, organele de conducere colectivă din unități au fost îndrumate și au reușit să acționeze in imprime muncii politico-educati- concret. axat pe ale organi- ale colecti- reflectă in re- obținute. Pe 

unitare a ale secții- de partid comisiilor permite o

mod unitar, să organizatorice și ve un caracter problemele majore zațiilor de partid, velor de muncă se zultatele economice anul 1988. județul Vilcea și-a realizat planul la producția-marfă industrială în proporție de 101,9 la sută.Aceeași apreciere cu privire la stilul de muncă, la folosirea judicioasă a forțelor — aici s-a relevat în mod deosebit implicarea cu bune rezultate in soluționarea sarcinilor economice a activului de partid — este valabilă și în cazul Comitetului județean de partid Buzău. Iar argumentul argumentelor il constituie faptul că anul trecut, pe ansamblul

județului, planul producției-marfă industriale a fost îndeplinit în procent de 101 la sută ; de asemenea, și la alți importanți indicatori — investiții, productivitatea muncii, beneficii — planul a fost îndeplinit și depășit.Am insistat asupra relației dintre calitatea muncii de partid și calitatea activității economice în cele trei județe pentru că — în cazul acestora — respectiva relație s-a dovedit a fi factorul hotărîtor. determinant al obținerii unor rezultate pozitive, confirmînd încă o dată valabilitatea orientărilor formulate în Expunerea secretarului general al partidului din noiembrie 1988. De altfel, în acest sens, și dezbaterile din celelalte plenare ale comitetelor județene de partid — Gorj, Iași. Satu Mare, Mehedinți — au pus in lumină faptul că în anul 1988 au avut loc importante mutații calitative în activitatea organelor și organizațiilor de partid. în implicarea acestora mai directă în soluționarea problemelor economice, în exercitarea conducerii politice. în promovarea în muncă de către cadrele de conducere. de către comuniști a unui spirit revoluționar mai activ. Este semnificativă în acest sens — confirmînd cele afirmate mai sus — dinamica rezultatelor obținute și de aceste județe în îndeplinirea sarcinilor de plan. In condițiile confruntării cu unele greu- 

tățl, unele dependente direct de ele, altele nu. in toate județele amintite, chiar dacă pe ansamblu sarcinile economice n-au fost îndeplinite la nivelul prevederilor planului, s-au obținut importante sporuri de producție (în Gorj de circa 5 miliarde lei în industrie, în Mehedinți o producție-marfă industrială cu 6,4 la sută mai mare — ca să dăm doar două exemple) în comparație cu realizările anului anterior.
Ce spune și ce nu spune 

calitatea analizelor, a ho- 
tărîrilor ? cond'îiiIa aplicării tot mai rapide în producție a cuceririlor revoluției tehnico-ști- ințifice. ale noii revoluții agrare, angajării tot mai puternice a economiei noastre pe coordonatele dezvoltării intensiv-calitative — s-a subliniat în toate plenarele — se impune ca activitatea organelor și organizațiilor de partid să fie, prin întregul ei conținut, factorul hotă- rîtor al promovării acestor procese calitativ noi. Aproape în toate plenarele s-a vorbit — ceea ce este desigur o latură pozitivă — despre preocuparea birourilor și secretariatelor comitetelor județene de partid (Mehedinți, Buzău. Gorj. Iași ș.a.) de a imprima activității de conducere și îndrumare pe care o desfășoară un spor de calitate, prin e- xercitarea acesteia la fața locului, în unitățile economice și organizațiile de partid care se confruntă cu cele mal grele probleme în realizarea sarcinilor de producție. „Dacă în anul 1988 — arăta tovarășulNicolae Badea, secretar al Comitetului județean de partid Gorj — s-au obținut rezultate superioare perioadei anterioare, atît în minerit. cit și în unitățile de producere a energiei, acest lucru se datorează și faptului că secretariatul și biroul comitetului județean, pe lingă alte măsuri luate, cum ar fi. de pildă, repartizarea de activiști de partid care să îndrume activitatea organizațiilor de partid pe schimburi, au efectuat la fața locului numeroase analize consacrate examinării problemelor din aceste importante sectoare. De ce n-am reușit totuși să obținem rezultate la nivelul planului ? Oricîte argumente, obiective și subiective, ar putea avea răspunsul la această întrebare, nu putem subestima faptul că nici analizele efectuate de noi nu au fost întotdeauna temeinic pregătite și fundamentate și. astfel. în loc ca ele să contribuie în mod efectiv la soluționarea problemelor, ne-au lăsat numai senzația că vor contribui. Am subliniat această deficiență din stilul nostru de muncă spre a trage maximum de învățăminte și. evident, spre a acționa pe viitor cu toată hotărirea pentru înlăturarea ei".în toate plenarele s-a subliniat realitatea — întru totul pozitivă — că birourile si secretariatele comitetelor județene de partid (Mehedinți. Buzău, Iași, Vilcea, Satu Mare, Suceava) efectuează tot mai multe analize la fața locului, consacrate examinării problemelor complexe cu care se confruntă organizațiile de partid, colectivele de muncă. Acesta este, fără îndoială, un lucru bun. dar nu suficient. Necesitatea ca analizele efectuate de comitetele județene de partid să fie mai bine fundamentate, să ofere concluzii și măsuri pe a căror eficiență să se conteze mai mult a fost subliniată ca o cerință de primă importantă pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale acestora, pentru creșterea competenței și eficientei îndrumării organizațiilor de partid si organelor de conducere colectivă din întreprinderi. O concluzie absolut întemeiată. Pentru că — se pune în mod îndreptățit întrebarea — cît de fundamentate, de eficiente au fost analizele efectuate de birourile comitetelor județene de partid Mehedinți. Iași. Satu Mare în cazul unor unități de cea mai mare importanță pentru economia județelor respective — cum ar fi Combinatul chimic (Mehedinți). Combinatul de utilaj greu Iași. Filatura de bumbac din Cărei — dacă în urma atitor analize și măsuri stabilite activitatea acestora nu a făcut saltul calitativ așteptat, nu s-a înscris în parametrii ceruți de nevoile economiei naționale ?In acest context. în plenara Comitetului județean de partid Iași a fost abordată. în complexitatea ei, problema implicării cadrelor de partid cu muncă de răspundere, a tuturor cadrelor de conducere în soluționarea problemelor economice. Neajunsurile înregistrate în realizările de ansamblu ale județului, in neînde- plinirea de către unele unități din industrie, agricultură și alte domenii de activitate a unor prevederi ale olanului se datoresc. in principal, faptului că nu s-a reușit să se asigure o implicare concretă, profundă a cadrelor cu muncă de răspundere.

ci de cu

a conducătorilor de unități, a comu- niștilor-specialiști in analizarea și rezolvarea la timpul oportun a problemelor cu care s-au confruntat respectivele unități. Iată de ce aici— dar nu numai aici, ci și la plenarele comitetelor județene de partid Satu Mare. Gorj și Mehedinți — a fost criticat stilul de muncă al unor cadre de decizie politică și economică, care nu adoptă fată de sarcinile încredințate pe linie de partid si de stat o atitudine de implicare temeinică, pină la rezolvarea problemelor, una de ..consemnare" a stărilor lucruri negative. O deficiență consecințe la fel de mari o au fapt criticat în cadrul plenarei Comitetului județean de partid Vilcea— și așa-zisele analize din unele adunări de partid și ședințe ale consiliilor oamenilor muncii, care abundă în tot felul de date tehnice și economice, adesea fără a fi măcar interpretate, și în care omul, principalul creator de bunuri materiale. cu gindirea și atitudinea lui. cu conștiința lui. este aproape omis. Pe cine educă aceste analize, ce fel de atitudini înaintate pot determina ele ?O componentă esențială a activității de conducere politică, de materializare în practică a muncii poli- tico-organizatorice o constituie adoptarea de programe de măsuri, de hotărîri în urma analizării oricărei probleme. Existenta unor programe 

realitate. Este timpul să că eficienta unei hotărîri, științific ar fi ea funda- nu se verifică decît în

prioritare — adoptate la nivelul fiecărui organ de partid și organ de conducere colectivă pe baza orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului — oferă acestora posibilitatea de a avea in centrul preocupărilor atit problemele curente. cît și pe cele de perspectivă. Și dacă în multe unități s-au obținut și se obțin rezultate bune, acest lucru se datorește faptului că organele de partid orientează eforturile comuniștilor. în primul rind ale comu- nlștilor-specialiști. spre îndeplinirea acestora, că acestea au reprezentat și reprezintă „strategii" de lungă durată pentru activitatea respectivelor unități. O explicație a cauzelor care fac ca nu peste tot hotărîrile adoptate, programele importante să nu fie îndeplinite în mod riguros și la timp a dat-o în plenara Comitetului județean de partid Satu Mare tovarășa Ana Șter, prim- secretar al Comitetului orășenesc de partid din Cărei : „Dacă la nivelul comitetului nostru orășenesc de partid nu toate ho- tăririle au fost îndeplinite, dacă în realizarea programelor prioritare au apărut importante restante, cauza este una singură : ne-am obișnuit să adoptăm programe bune, măsuri peste măsuri, dar nu sîntem consecvenți în urmărirea îndeplinirii lor, uităm prea repede de^ ele înainte de a deveni Înțelegem oricit de men tată, practică, și nu în teoriile despre cît de bine a fost gîndită ea“. O replică fermă dată formalismului care, din păcate, nu s-a făcut auzită peste tot cu aceeași claritate.Un spațiu important a fost rezervat în toate plenarele și modului in care au acționat și acționează organele și organizațiile de partid pentru îndeplinirea sarcinilor economice în agricultură, pentru traducerea in viață a cerințelor noii revoluții agrare. în toate plenarele s-a subliniat că eforturile depuse în acest domeniu, influența directă a muncii politico-organizatorice se regăsesc în obținerea. în anul 1988, în toate cele șapte județe, pe ansamblul lor. a celor mai bune producții din toți anii construcției socialiste. Faptul că alături de rezultate deosebite — și in fiecare din județele ce fac obiectul analizei sînt unități cu asemenea rezultate — continuă să existe C.A.P.-uri și I.A.S.-uri cu realizări situate sub media pe județ și țară atestă că activitatea organizațiilor de partid, a cadrelor de conducere și activiștilor care se ocupă de acest important sector nu răspunde, prin conținut și eficientă, sarcinilor care le revin. Semnificativ în această direcție este cuvîntul tovarășei Maria Negoescu, președinta C.U.A.S.C. Gogoșu (județul Mehedinți), care — ară tind că agricultura județului dispune de o puternică bază tehnico-materiala. de structură organizatorică adecvată, de buni specialiști și de experiență îndelungată — a criticat faptul că producțiile vegetale și animale sînt incă mici față de asemenea condiții: „Nu atit seceta a fost de vină că unități agricole vecine, cu condiții asemănătoare, au obținut producții mult diferite ; acolo unde s-a realizat puțin s-a muncit puțin, deci noi. oamenii, sintem vinovați, și. în primul rind. noi. activiștii de partid. Iată de ce noi ne propunem și ne angajăm ferm să eliminăm aceste deficiențe din activitatea noastră, să promovăm o muncă de conducere mai concretă, mai eficientă".Este, de fapt, ceea ce cere partidul de la toate cadrele care răspund de agricultură.
Spiritul revoluționar învin

ge rezistența rutinei. Comba* tivitatea față de lipsuri și capacitatea de a găsi soluții pentru înlăturarea lor sînt două condiții care nu pot lipsi din orice analiză, din orice dezbatere a unui organ de partid, măsura țiul de și nu. prezentate în plenare. Care, pe ansamblul lor. au promovat atit un spirit combativ, critic si autocritic, față de neajunsuri, cit și un evident efort de a propune soluții, de a angaja forțele organelor și organizațiilor de partid pentru înlăturarea lipsurilor. deficiențelor. Nu — în cazul unor participanta și nu putini la număr, la dezbateri.In legătură cu acest aspect — relevant din multe puncte de vedere — să ne referim la cîteva exemple și să extragem semnificațiile ce se impun. Tovarășul Ion Iorga este secretarul comitetului de partid din cadrul Centrului industrial-agrar Mo- tru din județul Gorj. Cuvîntul său în plenară n-a convins nici dacă acest organ de partid a examinat cu răspundere cauzele care au determinat importantele nerealizări de plan pe anul trecut și nici dacă a

Au avut aceste cerințe, pe importantei plenarelor, spa- manifestare cuvenit ? Și da, Da — în cazul rapoartelor

— s-a apelat la două bine cunoscute : vehi- cifre si afirmarea unor pe care participantii au
stabilit cu claritate pe cele care aparțin in mod efectiv organelor și organizațiilor de partid. Cit despre conturarea perspectivei de îndreptare a lucrurilor „argumente" culatea unor angajamente .avut impresia că le-au mai auzit exprimate chiar cu aceleași cuvinte. A fost acesta singurul exemplu prin care spiritul revoluționar n-a putut învinge atît de ușor rezistenta rutinei ? Nu 1 Ne-a,m oprit asupra acestuia doar spre exemplificare.In cadrul plenarei Comitetului județean de partid Buzău s-a pus întrebarea : „Asigurăm noi, organele și organizațiile de partid, o valorificare superioară a potențialului de gindire și pregătire al tuturor comuniștilor — în special al comuniștilor- specialiști. care în județul nostru se ridică la peste 10 000 ?“ Răspunsul dat în plenara de la Buzău a fost că munca de partid. începind cu cea desfășurată de organizațiile de bază pină la nivel de județ, nu a explorat și nu explorează cele mai eficiente modalități, nu adoptă măsuri politico-organizatorice adecvate, de valorificare a potențialului acestei importante categorii de comuniști. In alte locuri — si ne referim în special la județul Iași, unde există și importante forte de comuniști care activează în învătămînt și cercetare — participarea lor la soluționarea problemelor economice nu se exprimă la nivelul cerințelor și posibilităților. Este încă o dova- Mdă că drumul spre afirmarea spiritului revoluționar are încă de învins ' unele resorturi ale rutinei.în cadrul dezbaterilor din unele plenare era locul să se dea un răspuns mai angajant si aprecierii critice în legătură cu înregistrarea unei anumite rămîneri în urmă in activitatea politico-ideologică si organizatorică fată de dezvoltarea forțelor de producție, fată de amplificarea cuceririlor revoluției tehnlco-știinti- fice. La plenara Comitetului județean de partid Mehedinți s-a subliniat cu tărie că activitatea politico- ideologică și cultural-educativă nu se situează Ia nivelul înaltelor exigențe formulate de secretarul general al partidului, nereușind să determine îndeajuns ridicarea permanentă a pregătirii profesionale și creșterea conștiinței revoluționare a comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii. în măsură să conducă la o nouă calitate a muncit la combaterea stărilor de inerție, de imobilism și superficialitate. în raportul plenarei s-a apreciat deschis, combativ : „Sint membri ai biroului comitetului județean, activiști de partid și de stat care se mulțumesc numai să se informeze cu anumite stări de lucruri din sectoarele de care răspund, nu lucrează prin organizațiile de bază, se limitează în munca lor numai la contactul cu cadrele de conducere, pierd din vedere mijloacele politico- educative de ridicare a conștiinței, nu manifestă inițiativă și nu iau atitudine combativă împotriva fenomenelor de fortnalism și superficialitate, nu îmbină activitatea curentă cu cea de perspectivă pentru asigurarea unui bun mers al producției".Analizele pe această temă din alte plenare, consacrate acestei importante laturi a muncii politico-educative, și anume eficienta ei. prezente . mai mult în rapoarte și într-o formă mai mult statistică, s-au dovedit utile, dar insuficiente. Ceea ce înseamnă că în activitatea această problemă de fond a muncii politico-organizatorice se continuare aprofundată și adoptate măsuri corespunzătoare.ele si întreaga activitate desfășurată să determine în acest an — anul celei aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și al Congresului al XIV-lea al partidului — a unor rezultate deosebite în îndeplinirea sarcinilor economice în toate sectoarele de activitate.

practicăcere înpentru ca de partid obținerea de-a 45-a

Pe agenda consiliilor populare

INTENSIFICAREA COLECTĂRII MATERIALELOR REFOLOSIBILEIntre preocupările consiliilor populare din județul Argeș recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile constituie un obiectiv prioritar. Pentru urmărirea acțiunilor și realizărilor obținute, consiliul popular județean analizează săptăminal situația programelor stabilite în acest sens, luînd totodată măsuri concrete și operative privind înlăturarea e- ventualelor rămineri in urmă și intensificarea colectării și livrării materialelor in perioada ce urmează.Este și aceasta una din căile prin care realizările din 1988 au fost mult superioare celor din anul precedent.— In 1988 — ne spune inginerul Alexiu Cătălin, directorul întreprinderii județene pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile — planul valoric a fost depășit cu cinci la sută, obținindu-se creșteri la o serie de sortimente principale ca : oțel (cu 9,6 la sută), fontă (cu 23 la sută), aluminiu (cu 40 la sută). Rezultate deosebite au înregistrat in această privință Consiliul popular municipal Pitești. Consiliul popular orășenesc Cîmpulung, consiliile populare din comunele Aref, Buzo- iești, Călinești. Câteasca. Stîlpeni, Ștefan cel Mare, care inițiază sistematic numeroase acțiuni de masă eficiente pentru mobilizarea cetățenilor la această activitate de mare importantă pentru economia tării.
„FIECARE CETĂȚEAN — UN PAR

TICIPANT ACTIV LA COLECTA
REA MATERIALELOR REFOLOSI
BILE". După cum ne spune primarul orașului Cimpulung. Ion Ghizdavăț, sub genericul de mai sus, aici, in această localitate, s-a declanșat de mai multă vreme o amplă acțiune obștească. „întrucit în întreprinderi se valorifică prin tehnologii avansate mare parte din materiale, consiliul nostru popular și deputății săi și-au îndreptat cu precădere atenția către gospodăriile populației, care constituie o sursă bogată de materiale refolosibile, ne spune interlocutorul. La întilnirile cu cetățenii, in circumscripțiile electorale, la „Tribuna

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

• Probleme de serviciu l-au purtat pe corespondentul nostru voluntar Crinu Apostol din Pitești pe meleaguri maramureșene. Cu acest prilej, el a sesizat unele fapte care împiedică bunul mers al treburilor în localitatea Vișeu de Sus și le-a consemnat într-o scrisoare adresată redacției. Le supunem atenției forurilor competente pentru a le analiza și a dispune in consecință.1) Lingă stația C.F.R.. la 100 metri distanță, se află o secție a fabricii de medicamente „Terapia" din Cluj-Napoca. Din lipsa unui șopron-magazie C.F.R. (cel existent este foarte mic in raport cu necesitățile), containerele și lăzile cu materii prime și produse finite stau pe rampă. în aer liber, supuse intemperiilor. Au de suferit uneori și medicamentele. mai ales cind ploile și zăpezile sînt abundente, dar și conteinerele, in special cele metalice, pentru că rugina nu iartă. Se impune. așadar, construirea unei magazli-șopron de o capacitate cel puțin dublă față de cea actuală.2) La stația C.F.R. a acestui modern oraș, care în ultimii ani a cunoscut o mare dezvoltare, nu sint bilete de clasa I. Șeful de gară a afirmat că primește doar 2 bilete clasa I în 24 de ore. Așa că cine dorește un asemenea bilet, și sînt zeci de persoane zilnic, trebuie să meargă cale de 58 km, pină la stația Sighetu Marmației, unde se găsesc bilete și pentru solici- tanții de la Vișeu de Sus. Altminteri „pierd" trenul.Cum și prima și cea de-a doua problemă sint de competenta forurilor Departamentului Căilor Ferate, considerăm, așa cum menționam. că ele vor fi examinate și, mai ales, soluționate, în conformitate cu interesele societății, ale oamenilor.• Un număr de 20 de oameni ai muncii de la întreprinderea de reparații auto Tg. Mureș au lucrat, ca detașați, în perioada 5 mai — 31 octombrie 1987, la întreprinderea antrepriză de construcții și montaje siderurgice Călărași (I.A.C.M.S.), Antrepriza 1 Călărași. In această perioadă li s-au reținut anumite sume de 
RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

In ziarul nostru s-a publicat, la această rubrică, un răspuns al Consiliului popular județean Caraș-Seve- rin la o scrisoare sosită la redacție de la Casa de copii școlari din Vărădia, în care se relata despre insuficienta grijă față de condițiile lor de viață si învățătură manifestată de conducerea școlii, profesori și personalul de servire.întrucit răspunsul respectiv a fost considerat necorespunzător, în sensul că faptele grave sesizate erau fie ignorate, fie tratate cu superficialitate, am trimis scrisoarea îtn original, spre reverificare și luarea măsurilor ce se impun, în spiritul, legilor țării. Comitetului județean de partid Caraș-Severin, angajindu-ne să publicăm, tot în cadrul rubricii, răspunsul primit. Zilele trecute a sosit la redacție răspunsul așteptat, în care se face o amplă analiză a fiecărei afirmații din scrisoare.încă de la începutul răspunsului se subliniază că secretariatul comitetului județean de partid a dispus ca un colectiv condus de șeful secției de propagandă să reverifice faptele sesizate și să stabilească măsurile ce se impun. Astfel, in perioada 13 decembrie 1988 — 13 ianuarie 1989, casa de copii a fost controlată, în mod inopinat, de cinci ori, de către activiști ai comitetului județean de partid, procurorul-șef al județului, inspectorul general și alte cadre de la inspectoratul școlar județean, proiectanți și economiști de la institutul județean de proiectare și secția de planificare ale consiliului popular județean, președintele comisiei județene de ocrotire a minorilor.Pe baza constatărilor făcute s-au adoptat măsuri corespunzătoare. Casa de copii a fost aprovizionată cu cantitatea de 60 metri steri și 10 tone lemne, în dormitoare fiind căldură suficientă. întrucit baia școlii este nefuncțională de mai mult timp, s-a lansat comandă pentru întocmirea unui proiect de deviz și execuție în scopul refacerii totale a dotărilor și instalațiilor la baie și spălătorie.In legătură cu întirzierea aplicării de tratament oftalmologie unor elevi, se precizează că trei dintre aceștia au fost examinați la Policlinica din Reșița, prescriindu-li-se rețete pentru ochelari, pe care unitatea urmează să-i procure. Pentru alți trei elevi.

democrației", prin afișe și chemări, acțiunea a fost larg popularizată, dezbătută, explicîndu-li-se cetățenilor, dar și unor factori de răspundere importanța deosebită a reintroducerii in circuitul economic a tot ce înseamnă material refolosibil. Acțiunea a căpătat caracterul unei adevărate întreceri de masă, stirnind idei, ambiții, inițiative, soldate cu rezultate concrete".Minerii de la întreprinderea din localitate s-au înscris primii în acțiune și cu cele mai mari cantități de materiale strînse de la locurile lor 
V,

Rezultate bune și posibilități 
ce se cer mai bine valorificate în județul Argeș

de muncă și din gospodăriile personale. Acțiunea a luat amploare in rîndurile oamenilor muncii de la întreprinderea de autoturisme ARO, Combinatul de fibre sintetice. Combinatul de lianți, unitățile din comerț, cooperație, din instituții care — par- ticipînd în masă la o serie de acțiuni — zile ale colectării materialelor refolosibile — ău adunat însemnate cantități din gospodăriile populației. Organizațiile de masă și obștești au acționat prin mijloace și metode specifice în direcția creșterii responsabilității civice a cetățenilor, a tinerilor și copiilor pentru a aduna cît mai multe materiale refolosibile. între acestea, notăm preocuparea organizației orășenești a pionierilor pentru antrenarea copiilor la colectarea de mase plastice, tuburi de pastă, hîrtie, borcane și sticle. Ca urmare, pionierii au predat: 7 tone cioburi de sticlă, 2 tone poli- p f 11 p X C t>
PRELUAREA OPERATIVA ȘI 

PRELUCRAREA INTERMEDIARĂ 
— CONDIȚII ALE UNEI VALORI
FICĂRI EFICIENTE. I.J.R.V.M.R. Argeș dispune de o puternică și modernă bază de primire, depozitare și prelucrare a materialelor refolosibile.

Sectorul tinereții" se afirmă

muncii din 
sculărie, căci 
acesta este 
mai... intine-

Au trecut doar trei 
ani de cind încredin
țam acestei rubrici o 
scrisoare despre reali
zările obținute de un 
tinăr colectiv — a că
rui medie de virstă 
nu depășea 25 de ani, 
dar care se impu
nea sigur și ferm in 
complicatul proces 
productiv al Între
prinderii „Romlux“ 
din Tirgoviște — ne 
scria recent frezorul Vasile Neagu. cores
pondent voluntar al 
ziarului nostru.

In acest răstimp, 
media de virstă a oa
menilor 
sectorul 
despre 
vorba, a 
rit cu circa doi ani, 
fiindcă vin mereu ab
solvenții de liceu, iar 
„bătrinii" abia au 
ajuns la 35 de ani — 
si iată că el primește, 
pentru a doua oară 
consecutiv, titlul de 
sector fruntaș — lo
cul I pe întreprindere 
— pe anul 1988.

Cum a fost posibil 
acest succes f Răs
punsul vine din seva 
faptelor, din munca, 
dăruirea și pricepe
rea oamenilor de aici, 

în frunte cu comu
niștii. Spun aceasta 
întrucit 85 la sută din 
totalul celor care for
mează tinărul colectiv 
al sectorului sînt 
membri de partid.

Nu știm dacă este 
vorba numai de buna 
noastră pregătire pro
fesională si politică, 

are o 
importanță. Ceea 
bucură insă cel 
mult este că, 
rezultatele in

deși aceasta 
mare 
ce ne 
mai 
prin 
muncă, sintem în pre
zent cei mai buni. De 
ce ? Iată faptele noas
tre pentru care am 
fost declarați fruntași. 
Executarea tuturor 
matrițelor (lucrări de 
mare complexitate și 
precizie) pentru sec
torul mase plastice ; 
executarea in propor
ție de peste 50 la sută 
a pieselor de schimb 
pentru grupurile 
fabricație a 
de iluminat ; 
nizarea unor 
conceperea și 
tarea multor 
tive — in premieră — 
cu parametri ridicați 
de productivitate și 
care asigură economi
sirea de energie și 
materiale etc. Acestea,

de 
surselor 
moder- 
repere, 
execu- 

dispozi-

bani. drept garanție. urmînd ca la terminarea lucrărilor să li se restituie banii. După cum ne scrie Ștefan Cacso, el însuși în această situație, nici pină in ziua de azi n-au intrat în posesia banilor respectivi.„Consider că neachitarea sumelor ce ni se cuvin — afirmă autorul scrisorii — nu se datorește imposibilității de plată a întreprinderii respective, ci neglijentei personalului din compartimentul ce se ocupă de retribuirea muncii, care ar trebui să fie tras la răspundere, deoarece creează greutăți

depistați pe parcurs, se va proceda asemănător. întrucit infirmeria unității nu dispunea de medicamente, din cauza neglijenței cadrelor sanitare, s-au luat măsuri și problema a fost soluționată operativ.Controalele inopinate, consultarea unui mare număr de copii, verificarea gestiunii alimentelor etc. — se arată în răspuns — au condus la concluzia că cele trei mese și două gustări servite zilnic sint corespunzătoare și îndestulătoare. Totodată, se precizează că in cursul lunii decembrie 1988 s-a asigurat dotarea casei de copii cu 109 perechi îttcălțăfnirftd'- și alte articole de îmbrăcăminte in valoare de aproape 52 000 lei, pungi cu dulciuri în valoare de circa 11 000 lei, in afara sumei de 26 000 lei alocate pgptru sărbătorirea ..Pomului de iarnă".In răspuns se menționează că secretariatul comitetului județean de partid a analizat și criticat activitatea organelor locale de partid și de stat, iar pentru lipsa de fermitate în aplicarea măsurilor care să asigure condiții de desfășurare a activității într-un climat educativ sănătos, de ordine și disciplină, ca și pentru neajunsurile existente în instruirea și educarea elevilor, au fost sancționați disciplinar directorul casei de copii, doi educatori, contabila, administratorul și alte persoane. Toți aceștia au fost avertizați, totodată, că in cazul neîndeplinirii cu conștiinciozitate și responsabilitate a sarcinilor de serviciu vor fi sancționați cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă. S-a stabilit, de asemenea, in sarcina comitetului executiv al consiliului popular județean urmărirea realizării lucrărilor de punere in funcțiune a băii și spălătoriei, precum și a celorlalte amenajări, iar inspectoratul școlar județean va asigura încadrarea unității cu personal stabil și bine pregătit profesional și va efectua un control sistematic, inclusiv în probleme privind baza materială. Secretariatul comitetului județean de partid — se precizează în încheierea răspunsului — va avea în preocuparea sa permanentă îmbunătățirea condițiilor de viață și învățătură în această unitate.
Rubrică realizată de Neculai ROȘCA

Operațiile respective, foarte importante pentru valorificarea eficientă a acestora, se realizează în hale tehnologice special amenajate. Centrul de la Pitești e socotit ca unul dintre cele mai bine dotate din țară.Materialele refolosibile supuse prelucrării sînt : fierul și fonta veche, șpanul de oțel, neferoasele, masele plastice, hîrtiile, cartoanele. Concret : anual aici se prelucrează 15 000 tone fier vechi prin șarjare și presare, 5 000 tone span prin mărun- țire și brichetare, 3 000 tone fontă, prin sortare și spargere, 1 000 tone 

mase plastice prin măcinare etc. Notăm și faptul că utilajele respective asigură o prelucrare rapidă și superioară a materialelor refolosibile.In unitate se pune un accent’ deosebit și pe prelucrarea metalelor refolosibile neferoase, obținîndu-se unele sortimente superioare. Astfel, intr-un timp relativ scurt, s-a realizat aici cupru de cea mai bună calitate, apreciat de beneficiari, la fel aluminiu, cupru și plumb din cablurile subțiri și groase. Ca ultime noutăți se impun a fi amintite presa de sfărîmat fonta și mașina realizată cu forțe proprii pentru extras sirme de cupru din motoare arse.Din puternica bază a întreprinderii pornesc zilnic către combinatele siderurgice 4—5 vagoane cu materiale metalice prelucrate. Lunar se expediază și 2 500 tone fier prelucrat.
ORGANIZAREA IȘI SPUNE 

VÎNTUL. Cu toate rezultatele obținute, trebuie spus că și în țul Argeș sint încă mari rezerve în privința recuperării materialelor. A- cest lucru este demonstrat și de saltul înregistrat de unele unități și consilii populare, după ce au recurs la o mai bună organizare. Consiliul

vechiCU- bune jude-

Ille 
prin- 
Teo- 
Nae, 

Stan- 
lancu, 

să se r acum 
un loc 

Aceasta este 
ambiția

împreună cu multe 
alte realizări, la care 
se adaugă spiritul de 
disciplină și ordine in 
producție, eforturile 
pentru reducerea con
sumurilor de materii 
prime, materiale si 
energie, au dus la ob
ținerea succesului a- 
mintit.

Se cuvine să men
ționăm că acest im
portant sector al în
treprinderii, condus cu 
mare competență pro
fesională de ing. 
Sandu, maiștrii 
cipali Aurelian 
doriu și Ion 
maiștrii Toma 
ciu și Ion 
și-a propus 
mențină și de 

'înainte pe 
fruntaș, 
și hotărirea, și angajamentul tine
rilor comuniști de la 
sculărie, 
amintim 
Nicolae 
stantin 
frezori, 
și Gheorghe Armeanu 
— strungari. Florin 
Georgescu — rectifi
cator, Gheorghe Voi- 
cu — matrițer, secre
tarul organizației de 
bază a P.C.R. de la 
sculărie.

dintre care 
pe cițiva : 

Radu si Con- 
Stănescu — 
Ion Naghinaș

materiale familiilor noastre. Apelez la ajutorul dv. pentru a putea obține sumele reținute, care să fie virate în contul întreprinderii de reparații auto Tg. Mureș nr. 30.25. 0201 B.N.R. Tg. Mureș, unitate de la care am fost detașați pentru executarea lucrărilor la I.A.C.M.S., Antrepriza 1 Călărași".De bună seamă, sumele cuvenite oamenilor care au muncit pe acest șantier, ca detașați, nu pot să ră- mînă neachitate. Socotim că este de datoria cohducerii antreprizei din Călărași să analizeze această sesizare și să ia de îndată măsurile ce se impun.

popular al comunei Brăduleț, de exemplu, a împărțit localitatea in 11 „sectoare", de fiecare răspunzind cite o unitate a cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, care colectează direct din gospodăriile cetățenești asemenea materiale, în ultima perioadă, in aceeași comună s-a stabilit măsura de a se stringe de la populație, in lăzi speciale, cioburile de sticlă. Și în comunele Be- revoiești, Mozăceni și Slobozia există colective pe sectoare, îndeosebi de tineri și elevi, care se ocupă de stringerea materialelor.După modul în care se pune accent pe organizare, diferă și rezultatele celor 485 asociații de locatari din Pitești. Cu realizări bune, de exemplu, se prezintă asociațiile de locatari nr 130 din cartierul Banatului, nr. 24 din cartierul Exercițiu și nr. 15 din cartierul Mărășești. care și-au depășit planul de fier vechi de cite două și trei ori. în schimb, asociațiile nr. 353 și 338 din cartierul Nord și 364 și 363 din cartierul Găvana, deși și-au prevăzut plan de colectare a fierului vechi, n-au livrat centrelor decît... justificări. Realizări sub posibilități se înregistrează și la consiliile populare Mălureni și Poe- nari de Argeș. Din planurile adoptate în sesiunile de deputați și adunările cetățenești, respectivele consilii nu au predat anul trecut nici un gram de fier vechi și hîrtie. Cu toate că sint comune mari, cu mii de locuitori, cu zeci de unități economice și sociale. Concluzia ce se desprinde e una singură : necesitatea creșterii răspunderii cadrelor din conducerea consiliilor populare respective pentru mobilizarea cetățenilor la colectarea materialelor.Rezultatele bune obținute pe ansamblul județului și în numeroase localități constituie argumente convingătoare, sigure, pentru o activitate și mai bună în această privință, din partea tuturor consiliilor populare din județ.
Gheorqhe CÎRSȚEA
corespondentul „Scinteii"



SClNTEIA — miercuri 22 februarie 1989 PAGINA 3

w » 1 »

Primăvara timpurie nu admite întîrzieri!
largi forumuri ale democrației socialiste

se nu și, va anul trecut. Nu trebuie să trecem cu vederea faptul că deși am realizat planul la metale, am înregistrat o mare restanță la producția de minereu. De aceea, încă din primele zile ale anului 1989 ne-am mobilizat exemplar și putem raporta adunării generale că, in luna ianuarie, am realizat, pe sector, planul la extracția de minereu în proporție de 116,8 la sută". (Ing. Augustin Broban. șeful sectorului II).„Anul trecut, in luna iunie am luat măsura de a marca vagoneții care ies din subteran, tocmai cu
Pe primul plan

organizarea muncii

Cu mai mulți ani în urmă acredita ideea că mina Herja are perspective de dezvoltare într-un timp scurt, neprecizat, își epuiza resursele. Ideea a fost însănumai enunțată și în cele din urmă s-a dovedit fără temei, deoarece minerii de la Herja, cu ajutorul Centralei minereurilor din Baia Mare, au dovedit tocmai contrariul : mina Herja a devenit , o unitate de frunte a: centralei, cu mecanizări și automatizări de ultimă oră, multe din ele făcute prin efort propriu. De aceea, și în recenta adunare generală a oamenilor muncii, subiectul principal al dezbaterilor a fost asigurarea rezervelor de minereuri, mai ales în zona superioară a zăcă- mintului. în acest sens, colectivul minei Herja a putut raporta a- dunării generale o realizare de ex-îucrlt’la aproape La întreprinderea minieră Herja, județul Maramureș șapte ani: la sfir- __________ șitul lunii decern-. -brie a anului trecut a fost străpunsă magistrala subterană de 5,4 km, lucrare care,, după cum s-a apreciat in darea de seamă, deschide perspective deosebite unității privind creșterea producției, productivității muncii și eficienței economice. înainte de începerea adunării generale, inginerul Liviu Pop, directorul minei, ne spunea că acest tunel dă o a doua viață minei Herja.Analiza efectuată recent la fața locului de un colectiv de specialiști, forțele mobilizate pentru a străpunge tunelul Herja — flotația centrală au stimulat intr-un anume fel și luările de cuvint ale participanților la dezbateri. Astfel, s-a evidențiat faptul că anul trecut minerii de la Herja s-au orientat în primul rînd asupra îmbunătățirii calității minereului, planul Ia producția de metale reali- zindu-se in proporție de 105 la sută. Totuși, chiar și în aceste, condiții s-au analizat pe larg cauzele care, au făcut ca în 1988 sarcinile de plan să nu fie îndeplinite cu 33 000 tone minereu. Iată, în acest sens, citeva intervenții- ale participanților la dezbateri :„Avem un colectiv harnic, cu oameni pricepuți, dar trebuie să învățăm din felul cum am muncit in

scopul de a putea determina precis calitatea minereului extras de fiecare echipă. Dar au fost făcute marcări de mîntuială, superficiale, motiv pentru care s-a transportat spre flotație și o mare cantitate de steril. Din prima lună a acestui an am luat măsuri ferme pentru a elimina definitiv pentru șeful„Nu blema în subteran de sectorul electromecanic, mai precis de întreținerea cărucioarelor de perforat. care au fost realizate aici la Herja prin autodotare. Multe din piesele care se uzează le facem noi, in atelier. Dar primim mai greu cilindrii pe care nu-i putem executa aici". (Iosit Moldovan, lăcătuș).„într-adevăr, neajunsurile manifestate în aprovizionarea tehnico- materială au creat multe probleme în realizarea planului la producția de minereu. în ultimii doi ani nu am primit nici măcar o bobină pentru locomotivele de mină. Se merge numai pe rebobinare. Or. motoarele nu se pot rebobina la infinit. Deși am trimis motoare la București și Pe-

această practică păgubitoare mină". (Ing. Szabo Alexandru, compartimentului producție), putem trece cu vederea pro- aprovizionării. Eu mă ocup

troșani încă de Ia începutul anului trecut, nici pînă acum nu le-am primit înapoi". (Heter Erich, inginer- șef cu dezvoltarea).în cadrul dezbaterilor, deși marea majoritate a celor care au luat cuvîntul s-au referit la realizarea planului la producția de metale — ca un criteriu al calității — intervențiile nu au fost festiviste, ci, dimpotrivă, au abordat in spirit critic și autocritic multe din problemele producției. Astfel, s-a arătat deschis, munci torește că nerealizarea producției fizice de minereu este determinată in primul rind de organizarea necorespunzătoare a muncii în unele abataje, de numărul incă mare de absențe nemotivate și învoiri. A mai fost reliefat faptul că în abatajele Cu fîșii înclinate, cu inmagazinare continuă de minereu, unde se utilizează cărucioare de perforat, producția realizată a fost cu mult sub nivelul planificat deoarece șefii de sectoare nu au manifestat suficientă preocupare pentru organizarea formațiilor de lucru.Și de această dată s-a confirmat că tonul dezbaterilor in forul democrației muncitorești este dat de caracterul exigent analitic, combativ, autocritic al dării de seamă, care a prezentat, pe un ton sobru, analitic, atit realizările, cît și, mai ales, neajunsurile din activitatea productivă. Au fost numiți cei care s-au remarcat printr-o activitate deosebită, dar și cei care nu și-au făcut datoria. Iată deci numai cîteva din argumentele care vin să demonstreze că adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la mina Herja s-a constituit într-o analiză amănunțită a activității desfășurate în anul trecut, dar mai ales într-un for de dezbatere și stabilire a acțiunilor ce trebuie întreprinse pentru perfecționarea in continuare a activității productive.
Gheorghe PÂRJA
corespondentul „Scînteii

La acest sfirșit de februarie, in unitățile agricole și de mecanizare din județul Giurgiu sînt în plină desfășurare ample acțiuni pentru pregătirea în cele mai bune condiții a lucrărilor de primăvară. Evoluția vremii, ce pare să anunțe o primăvară timpurie, a făcut ca, in ultimele zile, ritmul pregătirilor să fie mult intensificat, astfel incit munca în cîmp să înceapă din plin. Care sint prioritățile acestor zile ?RECEPTION AREA TRACTOARELOR ȘI UTILAJELOR AGRICOLE REPARATE. Buna organizare a întregii activități desfășurate de colectivele de oameni ai muncii din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, în vederea încadrării reparării tractoarelor și mașinilor agricole in termenele stabilite, se concretizează în rezultate semnificative. La tractoare, bunăoară, a fost deja pregătit întregul parc, mai puțin 39 tractoare din tipul U-1010 DT, ale căror motoare se află incă în reparație la întreprinderea „Tractorul" din Brașov. De asemenea, sînt reparate în totalitate utilajele pentru pregătirea terenului, cele de erbicidat și semănat. „în aceste zile se procedează la efectuarea probelor funcționale pentru toate utilajele ce vor fi folosite în campania agricolă de primăvară, ne spune tovarășul Ilie Muscalu. in- giner-șef la trustul pentru mecanizarea agriculturii. Astfel, la semănători se urmărește uniformitatea de distribuție a semințelor, la instala- erbicidare calitatea

pulverizării, precum și eliminarea tuturor scurgerilor. Menționăm că toate aceste probe funcționale, verificările și recepția se fac numai în prezența specialiștilor unităților beneficiare și, bineînțeles, a comisiilor de recepție. Trebuie să recunoaștem că au existat și cazuri cînd comisiile de recepție au cerut să fie înlăturate imediat unele deficiențe constatate. Important este faptul că

a lucrărilor de semănat și obținerea unor producții sporite la hectar. ..Pentru majoritatea culturilor care vor fi însămîntate în această primăvară. unitățile agricole au asigurate semințele produse în județ, celelalte cantități ce urmează a fi procurate • din mutații nefiind încă livrate de furnizorii din alte județe. arată inginer Adela Lazăr, din cadrul direcției agricole. De exemplu, la po
PREGĂTIREA CAMPANIEI AGRICOLE 

ÎN JUDEȚUL GIURGIU

toate aceste utilaje reparate, verificate și recepționate se predau, sub semnătură, fiecărui mecanizator în parte, care vă lucra cu ele“.în prezent, in toate stațiunile de mecanizare s-au intensificat pregătirea și dotarea atelierelor mobile de asistență tehnică și întreținere, precum și a cisternelor ee. vor asigura alimentarea utilajelor cu carburanți în taberele de cîmp. Concomitent, are loc instruirea tuturor mecanizatorilor pentru respectarea cu strictețe a normelor prevăzute în tehnologiile fiecărei culturi agricole.TREBUIE GRĂBITĂ PRELUAREA SEMINȚELOR. După cum .se știe, asigurarea din timp a semințelor, care să cdresoundă normelor de calitate stabilite. constituie una din condițiile de care depind desfășurarea. în limita termenelor stabilite.

A

0 EXPERIENȚĂ BOGATĂ-MAI BINE PUSA IN VALOARE PENTRU

Creșterea exportului
întreprinderea „Independența" din Sibiu este bine cunoscută atit ih țară, cît și pește hotare , prin produsele sale de mare complexitate, cele mai multe dintre ele avînd caracter de unicat. Darea de seamă prezentată de Ștefan Vasiu, secretarul comitetului de partid, in recenta adunare generală care a avut loc aici, a remarcat faptul că prestigiul acumulat de unitate s-a întemeiat și se întemeiază pe muncă, pe pasiune, pe investiția de gindire și inteligentă tehnică — atribute ce au devenit expresia unei conștiințe muncito- rești-revoluționare exemplare pentru puternicul și experimentatul colectiv de muncă de aici.Măsura acestui grad de implicare se regăsește in rezultatele anului trecut, cînd planul la producția-mar- fă a fost realizat în proporție de 100,5 la sută, producția-marfă vîndu- tă și încasată — 103,8 la sută, productivitatea muncii — 100,9 la sută, iar investițiile totale, cheltuielile totale și materiale au fost realizate la nivelul planului.Cu toate acestea, concluzia care s-a desprins atit din darea de seamă, cit și din dezbaterile care au avut loc a fost aceea că rezultatele nu reflectă potențialul tehnic și uman, tradiția bogată și experiența proprie de care dispune întreprinderea. în deplin consens cu această concluzie, dezbaterea amplă și profundă ce a avut loc a vizat modul in care trebuie să acționeze întregul colectiv, sub conducerea organizației de partid, pentru realizarea neabătută a planului pe acest an și, in mod special, a producției de exportReferindu-ne la producția de export se cuvine să subliniem faptul

că planul pe anul trecut — mult mai mare decît in anul precedent — a fost realizat integral și în condiții de calitate. De altfel, de ani de zile întreprinderea nu a înregistrat nici un refuz de calitate la produsele exportate. Iată și motivul pentru care dezbaterea din adunarea generală s-a subsumat unei teme prioritare a anului 1989 : cum poate
La întreprinderea 

„independența" Sibiu

fi promovată o activitate de export?Vorbitorii au formulat concrete, clare, la obiect, pe analizele efectuate in
eficientăpropuneri întemeiate _ __________ __________ __ adunărilepe secții și fabrici. în felul acesta s-a conturat o imagine globală, unitară. la nivel de întreprindere, din perspectiva căreia va fi abordat întregul lanț al desfășurării procesului de producție. „în anul trecut, exportul secției noastre a reprezentat 57 la sută din totalul producției- marfă realizate, a. spus maistrul Ilie Basarabă, șeful secției mecanică II. Pentru anul acesta ponderea exportului va fi și mai mare. Ca să-1 putem realiza în condiții de eficiență maximă ne-am propus 19 măsuri tehnico-organizatorice. Preocuparea noastră este să devansăm aplicarea lor pentru a scurta cit mai mult drumul dintre proiect și aplicarea lui in producție".Insistînd asupra acestei cerințe, maistrul Miron Munteanu. șeful secției unelte pneumatice, și ing. Ștefan Șoiman, șeful secției lanț cu

role, s-au referit la implicarea spe cialiștilor în promovarea progresului tehnic, prin constituirea de colective de inovatori și inventatori care să abordeze noi soluții tehnice, competitive, insistind totodată pentru o colaborare mai eficientă cu institutele de cercetare și proiectare din țară, în context, ing. Ionel Modoian, șeful secției cazangerie, s-a referit, printre altele, la pregătirea profesională a oamenilor, la continua preocupare pentru Îmbogățirea cunoștințelor, ca elemente de bază ce influențează atit productivitatea muncii, cit și calitatea produselor.Propunerile concrete făcute și de alți vorbitori, printre care maistrul Constantin Calotă, muncitorul Iulian Peană. ing. Dorel Pădureanu. ing. Florian Mircea, economistul Neculai Grigore. se regăsesc în programul de organizare și modernizare a producției pe acest an, care cuprinde peste 130 de măsuri. Concomitent cu aceste probleme ce vizează in special promovarea progresului tehnic, majoritatea vorbitorilor s-au referit Intr-un pronunțat spirit critic și autocritic la neajunsurile existente in organizarea producției și a muncii, fă- cind propuneri concrete și stabilind căi de acțiune menite să conducă la întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, la întronarea unui climat de muncă responsabilă. Concluzia sub semnul căreia s-a desfășurat adunarea generală a oamenilor muncii a fost angajamentul și ho- tărîrea fermă a colectivului de a-și îndeplini exemplar sarcinile de plan pe acest an.

SATU MARE

rumb. din cele 1 225 tone planificate. s-au asigurat pe plan local 734 tone. Alte 521 tone ar fi trebuit să le primim pînă la această dată din județele Călărași. Ialomița. Dîmbovița și Galați. La soia avem repartizate 2 196 tone, dar numai 1 708 tone sînt asigurate din județ, unitățile furnizoare din Galați, care au obligația să ne livreze 458 tone, și Călărași, cu 30 tone, nu ne-au trimis nimic. De asemenea, la in nu am primit cantitățile de 115 tone din Prahova și 13 . tone . de la Călărași. Ținem o legătură strînsă cu furnizorii noștri, care ne-au asigurat că. de îndată ce vor avea vagoane Ia dispoziție, ne vor- trimite cantitățile respective".în ceea ce privește asigurarea fiecărei unități agricole cu semințele de care are nevoie in această primăva-

ră. s-au luat măsuri hotărîte pentru ca, în cel mai scurt timp, acestea să fie transportate și repartizate pe fiecare fermă în parte, astfel incit, o dată cu declanșarea campaniei agricole de primăvară, să se treacă cu toate forțele la semănat.TOATE SISTEMELE DE IRIGAȚII — ÎN FUNCȚIUNE ! Județul Giurgiu beneficiază de mari suprafețe amenajate pentru irigații. Avînd in vedere deficitul de apă din sol. toate sistemele de irigații, trebuie pregătite din timp. Or. lucrurile trenează în mod nejustificat, reparațiile fiind executate doar ceva mai mult de jumătate față de volumul planificat. De pildă, la decolmatarea canalelor, unde planul este de 347 538 mc. s-au realizat 161 500 mc ; la revizii și reparații canale, din 27 385 mp s-au realizat 10 500 mp ; la reparații conducte de aluminiu, dintr-un plan de 24 016 bucăți s-au realizat 9 200 bucăți ; la aspersoare, din 57 189 bucăți s-au reparat 26 300 bucăți ; la motopompe, din 83 bucăți, doar 33 au fost reparate, iar la electropom- pe. din 903 bucăți s-au reparat 806 bucăți.Se impune, așadar, cu stringență, intensificarea ritmului de pregătire a tuturor utilajelor și agregatelor aflate în dotarea sistemelor de irigații, astfel incit acestea să funcționeze ireproșabil, spre a aduce apa la rădăcina plantelor, condiție de mare însemnătate pentru sporirea recoltelor.
Ion GAGHI1
corespondentul „Scînteii"

Modernizarea producției(Urmare din pag. I)

Ion Ontic NEMES
corespondentul „Scînteii

Redresarea
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La întreprinderea de utilaj minier Satu Mare a fost realizat cel dintîi robot industrial în cadrul noului atelier de la secția sculă- rie. Este vorba de robotul industrial electric RIE-50, care va deservi mașinile-unelte din sectoarele de prelucrări mecanice la
rece. Robotul a fost proiectat și conceput de specialiști de la atelierul de proiectare tehnologică și sisteme de organizare al întreprinderii. in colaborare cu Institutul politehnic Timișoara. (Octav Gru- meza).

BIHOR

Produse cu performanțe superioareînfăptuirea programelor de modernizare a producției se concretizează. în acest început de an. la întreprinderea mecanică din orașul Dr. Petru Groza, printr-un accentuat grad de înnoire a produselor cu performante superioare, ționăm, între in fabricație, pentru forja complexă de
Men- cele mai noi intrate instalația complexă FROM-2, instalația turnat și tasat beton

pe căile rutiere, electrostivuitorul special pentru depozite mecanizate pe verticală. Promovarea hotărită a progresului tehnic este confirmată și de asimilarea reductoa- relor cicloidale pentru puteri pînă la 45 kW, realizate în premieră, de mare importantă in automatizarea și robotizarea proceselor de producție. (loan Laza).
economică ?

Prin redresarea stării disciplinare!Prin rezultatele cu care încheie an de an bilanțul activității de producție, asociația economică pentru în- grășarea tineretului taurin Santău, județul Satu Mare, se înscrie în fruntea unităților cu acest profil din județ. Aceasta pune în evidență climatul de muncă angajantă care caracterizează acest colectiv, hotărit să valorifice, cu tot mai bune rezultate, importantul potențial uman și tehnico-material de care dispune. Recenta adunare generală a oamenilor muncii de dare de seamă pe bază de bilanț a organului colectiv de conducere, cu privire la activitatea desfășurată și rezultatele obținute în realizarea planului și a bugetului de venituri și cheltuieli, a relevat că acest colectiv este ferm hotărit să obțină rezultate superioare anilor trecuți. mai ales prin realizarea de producții vegetale ridicate pe terenurile destinate bazei furajere și prin diminuarea cheltuielilor de producție, direcție în care unitatea a făcut unii pași, dar nu în măsura în care să ducă la eliminarea în totalitate a pierderilor de producție. Cum Se poate acționa. în continuare, mai eficient pentru ca obiectivul dresării economico-financiare să atins- în cel mai scurt timp ?Discuțiile care au avut loc au pus in evidentă multe propuneri de acțiuni și măsuri politico-organizatorice si

tehnice menite să diminueze efectele negative ale unor cauze de ordin mai mult sau mai puțin obiectiv, dar mai cu seamă să înlăture — ceea ce stă în totalitate in puterea colectivului — anumite încălcări ale tehnologiei și ale regulilor de igienă sa- nitar-veterinară. acte de indisciplină, risipă și dezordine. în darea de sea-

dovic David a subliniat necesitatea stringentă ca, incă de pe acum, să se execute operativ lucrările de fertilizare a solului, acordindu-se atenție maximă și punerii în funcțiune a instalațiilor de transportare a dejecțiilor pe terenurile fermei vegetale a unității. La rîndul său, șeful secției de mecanizare, Ioan Maier, a sem-
La Asociația economică zootehnică Santău, 

județul Satu Mare

cit re- fie

mă s-a relevat că sporirea si depășirea producțiilor planificate la o seamă de culturi furajere au constituit un element decisiv in diminuarea cheltuielilor neeconomicoase din activitatea economico-financiară a asociației, care aici se situează la cel mai scăzut nivel in comparație cu al unităților similare din județ. Concluzia ce se desprinde este cit se poate de limpede : trebuie acționat, în continuare. cu toată energia și competența pentru sporirea considerabilă a potențialului productiv al pămîntului, creșterea producțiilor vegetale destinate furajării celor peste 2 800 animale.In acest context, tehnicianul Lu-

nalat necesitatea scarificării de urgență a unei suprafețe de 100 hectare, pe care, datorită structurii argi- loase a solului, producțiile vegetale au scăzut de la an la an.Actualitatea zootehnie, unde se finalizează de fapt rezultatele întregii activități, a prilejuit, de asemenea, relevarea unor deficiente a căror înlăturare grabnică trebuie să se afle în atenția organizației de partid, a consiliului oamenilor muncii. Una dintre acestea o reprezintă intărirea disciplinei, respectarea neabătută a programului de grajd. De altfel, de unele deficiente în acest domeniu ne-am putut convinge nemijlocit in

propriu-zisă din

dimineața zilei de desfășurare a adunării. cînd, la prima oră din program, mai mulți îngrijitori întîrzia- seră la lucru, unele cadre de conducere ale unității fiind nevoite să deschidă ușile citorva grajduri pentru aerisire. în locul celor care nu se prezentaseră la timp la program. De altfel trebuie să dea in și mai mare măsură de gindit disciplina lucrătorilor sezonieri care participă la activități in complex in medie doar 10—12 zile pe lună, ceea ce impietează asupra executării prompte a unor lucrări. A fost, de aceea, deosebit de apreciată intervenția Elisabetei Pintea, muncitoare fruntașă la grajdul precreștere, care s-a angajat ca, împreună cu ceilalți comuniști din unitate, cu toți membrii consiliului oamenilor muncii, a cărui vicepreședintă este, să desfășoare o muncă mai susținută de educare de la om la om, pentru întărirea disciplinei și ordinii, răs- pîndirea experienței pozitive. în același context, tehnicianul veterinar loan Ardelean arăta că prin invățămîntul agrozootehnic, dar și în activitatea zilnică, trebuie să se facă înțeleasă de toți lucrătorii necesitatea unei mai mari griji pentru gospodărirea atentă a fiecărui kilogram de furaje, care, uneori, sînt risipite prin neglijență, depreciindu-se.

în ansamblul lor, dezbaterile, programul de măsuri adoptat au mai pus in evidentă faptul că pentru realizarea exemplară a sarcinilor pe 1989 și, în acest cadru, și a obiectivului de redresare economico-financiară. se impune ridicarea necontenită a nivelului de pregătire profesională, a policalificării lucrătorilor din ferma vegetală și din cea zootehnică. în scopul efectuării lucrărilor la un nivel calitativ înalt, vor fi aduși aici cei mai buni specialiști din județ pentru a aprofunda o seamă de tehnologii în vederea în cadrul levat și stilului de lui oamenilor muncii, subliniindu-se faptul că nu toți membrii acestui organism colectiv de autoconducere democratică au raportat despre modul de îndeplinire a sarcinilor, că din această cauză unele probleme însemnate n-au fost soluționate la vreme. Directorul unității, medicul veterinar Tiberiu Czier, a subliniat, în spirit critic și autocritic, că exigențele mari care sînt puse astăzi în fața agriculturii impun ca și în cadrul acestei unități întregul colectiv, cu sprijinul organizației de partid, să pună definitiv și cu hotărîre capăt unor manifestări de indisciplină, de delăsare în îndeplinirea sarcinilor. Cei care au luat cuvîntul și-au exprimat convingerea că acest inimos colectiv se va situa, prin rezultatele pe care le va obține, pe trepte tot mai ridicate ale unei activități eficiente. rentabile, atingînd sporurile prevăzute de greutate la animale, cu cheltuieli cît mai mici.
Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"

aplicării lor. adunării s-au re- unele aspecte ale muncă al consiliu-

dărilor tradiționale. Studii efectuate in diverse țări au dezvăluit că din totalul perioadei de timp în care o piesă evoluează de Ia materialul la forma ei finală, numai 5 la este rezervată prelucrării efec- restul de 95 la sută reprezen- timp de așteptare și transport. Concluzia este evidentă : oricit de mult am acționa asupra timpului de prelucrare, nu vom putea obține creșteri spectaculoase ale productivității muncii dacă nu vom interveni mai întîi asupra procentului de 95 la sută. Cu alte cuvinte, măsurile cu adevărat eficiente nu sint cele care determină regimuri mai intensive de prelucrare, desigur nici acestea nu trebuie ignorate, ci, in primul rînd, măsurile care-și propun să automatizeze întregul proces de producție, inclusiv transportul, manipularea, controlul etc.Ing. Nicolae Joni, Institutul de sudură și încercări de materiale din Timișoara : Pe lingă faptul că robotizarea asigură ciștiguri impresionante la productivitate pe seama scurtării timpilor auxiliari în procesul de producție, mai trebuie a- dăugat faptul că roboții industriali sint destinați să înlocuiască operatorul uman in operații care au loc în medii nocive sau periculoase. în activități dificile și obositoare, datorită efortului impus sau monotoniei, cit și în sectoarele deficitare in forță de muncă specializată și calificată.Kovacs Francisc : Desigur, avantajele aduse de robotizare sînt mult mai numeroase. înainte de toate, permite creșterea substanțială a productivității muncii in fabricația de serie mică și mijlocie, care deține o pondere ridicată în industria constructoare de mașini din țara noastră. Pe de altă parte, cînd se lansează pe loturi anumite produse, trecerea de la o tipodimensiune la alta este asigurată tocmai prin robotizare. Simplitatea reprogramării memoriei de care dispune un sistem robotizat face posibilă reutili- zarea lui la diverse activități, fără modificări importante, ceea ce determină indiscutabile avantaje pe plan tehnic și economic.Redacția : După această scurtă 
incursiune in a.b.c.-ul roboticii, al 
avantajelor aduse de ea, vă rugăm 
să ne oprim 
care se află 
producție.Ing. Constantin Posa, șef de secție la Comitetul județean Timiș al P.C.R. : Prin puternicul său centru universitar, prin industria sa, județul nostru poate să-și aducă o contribuție ționarea cetarea, hoților cîțiva a stabilit o bună colaborare cu o serie de întreprinderi. Pentru „E- lectromotor" din 1982, lă destinată ____________  _______lor ; pentru întreprinderea IAEM au fost puși la punct 3 roboți necesari liniilor flexibile de presare ; la fel stau lucrurile și cu „Electrotimiș".Se.................................................................din cu din ________ ________întreprinderea mecanică laj minier din Baia Marne, cu întreprinderile „Electroputere" și de avioane din Craiova, pentru care a fost realizat un robot de nituit, care a dus la o creștere de 10 ori a productivității muncii. Nu este lipsit de interes să arăt că, la ultimele două ediții ale Tirgului internațional București, realizările în materie de roboți ale institutului politehnic timișorean au fost răsplătite cu medalii. dintre care una de aur. Fapt care sugerează limpede posibilitățile de export pe care le avem în acest domeniu.Un lucru trebuie însă clarificat. Deși folosirea în scopuri productive a roboților cunoaște o tendință ascendentă, totuși trunde această este departe de rat satisfăcător, tă, bineînțeles, factori.Kovacs Francisc : înainte de a intra in amănunte, m-aș opri la citeva comparații. Țările dezvoltate din punct de vedere industrial au la ora actuală în funcțiune un mare număr de roboți. La noi, din datele pe care le dețin, încă mic. Sînt singur, numărul de în toate cazurile, nu putem să nu

asupra stadiului in 
implementarea ei in

foarte importantă la solu- problemelor legate de cer- proiectarea și producția ro- industriali. De altfel, de ani, institutul politehnica fost livrată. încă celula electroflexibi- prelucrării arbori-
colaborează si cu întreprinderi alte județe : întreprinderea Drobeta-Turnu printre de Severin, de ele, vagoane cu uti-

ritmul in care pa- tehnologie de virf a putea fi conside- Situație determina- de un complex de
noi, numărul lor de acord roboți nu revelator, sesizăm faptul că. în acest domeniu, înregistrăm o serioasă răminere in urmă. Ceea ce ne obligă, așa cum cerea și secretarul general al partidului, să facem

este că, este. Dar

eforturi deosebite în această privință. Efortul pentru automatizare nu este facultativ și nici nu considerat un lux. ci este tă presantă; o necesitate depinde, în primul rind, competitivității economiei românești pe piața mondială.Redacția : Care sint dificultățile 
intimpinate in eforturile de intro
ducere pe scară largă a 
industriali ? Cum trebuie 
pentru depășirea lor ?Constantin Posa : î.n primul rînd, se resimte lipsa de coordonare a acestei acțiuni pe ansamblul economiei. Au fost prezentate aici o serie de exemple, valoroase în sine, care dovedesc înțelegerea și interesul manifestate în unele întreprinderi pentru automatizarea flexibilă a proceselor de producție. Nu trebuie însă să ne facem o imagine falsă asupra realității. Aceste exemple rămin, totuși, cazuri izolate, în raport cu numeroase alte unități economice. care privesc cu o nejustificată reținere această chestiune. Ministerele și centralele economice ar trebui să fie primele care să dea „tonul", să impulsioneze unitățile din subordine. să le sprijine efectiv ca să facă pasul atît de așteptat spre echiparea cu linii flexibile robotizate. Ceea ce presupune o planificare riguroasă și realistă, lansarea de teme de cercetare și încheierea de contracte ferme, în sfirșit, alocarea fondurilor necesare fabricării roboților industriali și modernizării proceselor de producție. Am să dau un exemplu : întreprinderea de prelucrare a lemnului din Timișoara. Mai mult de 90 la sută din producția acestei unități este destinată exportului. Produsele realizate de către ea sînt apreciate și căutate, deci ar fi firesc să se acționeze cu energie pentru promovarea progresului tehnic, ca o condiție inseparabilă a creșterii competitivității.. Or. lăcuirea și lustruirea mobilei se fac manual, cu risipă de forță de . muncă, cu costuri suplimentare și pierdere de timp. Greutăți întîmpinăm și la întreprinderea de autoturisme din Timișoara și la fabricile textile, unde, de pildă, 300—400 de muncitoare lucrează numai în sectorul ambalării produselor. Nu echivalează această stare de lucruri cu o imensă irosire de potențial productiv ? , Evident, da. Conducerea partidului a subliniat cu stăruință necesitatea creșterii eficientei economice, a diminuării costurilor de producție și realizării unei productivități a muncii competitive cu cea obținută pe plan mondial, Ceea Ce impune ca ministerele, în primul rînd, să-și elaboreze, după o riguroasă fundamentare. direcțiile de perfecționare tehnologică și să asigure condiții materiale și financiare promovării progresului tehnic.Desigur, introducerea automatizării flexibile presupune, in multe locuri, un important efort financiar și material. Trebuie însă avut în vedere faptul că, o dată acest efort realizat, el poate fi recuperat rapid ca urmare a creșterilor excepționale de productivitate. Re de altă parte, în viitor nu va fi nevoie decit in mică măsură de alte echipamente noi, creșterea puterii de adaptare revenind cu prioritate operațiilor de programare, care nu consumă nici materiale, și nici energie. Totodată, deseori, secretarul general al partidului a atras clar atenția asupra necesității ca automatizarea flexibilă să fie adaptată la specificul producției, să corespundă nevoilor acesteia. Or. nu e mai puțin adevărat că există situații în care unele întreprinderi achiziționează, bunăoară, tehnică de calcul modernă, echipamente complexe, fără să aibă o idee prea exactă asupra modului in care le va utiliza cu folos. Tocmai de aceea m-am referit la problema fundamentării științifice a acțiunilor de modernizare. Ca să nu cădem in cealaltă extremă, a automatizării de dragul automatizării, fără eficiență reală. Ceea ce, într-adevăr, înseamnă un lux inutil.Ing. Vasile Tanvuia, întreprinderea „Electromotor" Timișoara : Cred că această precizare este bine venită, pentru că de multe ori problemele- de modernizare sînt abordate fără o cunoaștere suficientă a realității din- tr-o întreprindere sau alta. Nu întotdeauna soluțiile de care este neapărat nevoie sînt și costisitoare. Dimpotrivă, practica de fiecare zi arată că se pot obține rezultate, spectaculoase uneori, prin eforturi financiare reduse, cu condiția, in schimb, ca efortul de inteligență să sporească. Altfel spus, în mod nejustificat se pune problema de a introduce automatizarea acolo unde ea nu se iustifică din punct de vedere economic, numai pentru a schimba „fața lucrurilor".

poate fi o cerin- de care creșterea
roboților 
acționat
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SPIRITUL REVOLUȚIONAR-EXPRESIE A RĂSPUNDERII
PENTRU PROGRESUL SOCIETĂȚII NOASTRE

Tabloul sintetic al dezvoltării eco- nomico-sociale a țării noastre evidențiază — așa cum reiese din Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara din noiembrie 1988 — realizări importante în toate domeniile producției materiale, ce pot fi exprimate în termeni cantitativi, și semnificative mutații de ordin calitativ deja înfăptuite sau în curs de a fi realizate in economie, în viața socială, în planul organizării și conducerii, ca și în acela al transformării vieții spirituale, în procesul social complex al formării omului nou.A devenit un adevăr comun, familiar fiecăruia dintre noi că în anii revoluției și construcției socialiste România a parcurs, într-o perioadă istorică scurtă, etape semnificative nu numai în dezvoltarea forțelor și relațiilor de producție, ci și în afirmarea trăsăturilor noi ale conștiinței sociale, a spiritului revoluționar.Creșterea în acești ani a potențialului material și spiritual al societății noastre, asumarea responsabilă de către oamenii muncii a destinului nou al țării oferă o imagine concludentă, materializată în fapte de muncă, a uriașelor energii creatoare pe care socialismul le-a descătușat, a capacităților mereu mai mari de înnoire și de autoperfecționare pe care le are noua societate.Afirmarea spiritului revoluționar în muncă și viață își găsește în acest cadru finalitatea sa profund umanistă în amplificarea capacităților creatoare ale oamenilor muncii, în dezvoltarea tuturor formelor de manifestare socială a omului societății noastre.Așa cum este cunoscut, în anii construcției socialiste, în toate domeniile producției materiale, in fiecare unitate economică și în economia națională pe ansamblu s-au acumulat puternice mijloace tehni- co-materiale, un puternic potențial științific, s-a ridicat mult nivelul pregătirii profesionale al tuturor oamenilor muncii. Dispunem deci de premisele necesare pentru ca în dezvoltarea economiei și a întregii societăți românești să transformăm cantitatea într-o nouă calitate. Rolul hotărîtor îl au acum oamenii, ei sint factorul dinamic al progresului, ei trebuie să aibă pregătirea și cunoștințele necesare, hotărirea și puterea de muncă pentru a face ca toate programele și măsurile adoptate In vederea ridicării nivelului calitativ al producției și al tuturor domeniilor vieții sociale să fie transpuse în viață.Manifestarea spiritului revoluționar in Înfăptuirea programelor de dezvoltare a societății noastre în etapa actuală este nemijlocit legată de promovarea revoluției științifice 
și tehnice contemporane in toate do
meniile producției materiale, ca și in pregătirea ți formarea tinerei ge
nerații, a tuturor oamenilor muncit. în etapa actuală, valorificarea potențialului de progres al economiei românești și al întregii noastre societăți depinde in mod hotărîtor de formarea competentei științifice și profesionale a tuturor oamenilor muncii, a capacității lor de a aplica noile rezultate ale cunoașterii. Numai pe baza celor mai Înaintate cuceriri ale științei și tehnicii. releva secretarul general al partidului, vom putea realiza o societate superioară din toate punctele de vedere. Nu este vorba aici numai de pregătirea specialiștilor, de progresele cercetării științifice originale, ci și de lărgirea orizontului de cunoaștere științifică al tuturor oamenilor muncii, de cultura profesională a producătorilor de bunuri materiale.

Spiritul revoluționar In organl-

Măreția și valoarea unul popor Ie sporesc numai munca fără preget, cultura, știința și tehnica. Dar, se știe, nivelul de cunoștințe generale și de specialitate este rezultatul instrucției și al educației, lucrarea școlii de toate gradele asupra inteligentei, simțirii și voinței omulutO asemenea teză profund realistă o întilnim. nu o dată, în monumentala operă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. „Trebuie să înțelegem bine — sublinia secretarul general al partidului la marele forum democratic din noiembrie 1988 — că numai in măsura în care vom înarma tineretul, oamenii muncii, Întregul nostru popor cu aceste noi și noi cuceriri ale științei și cunoașterii umane vom ridica nivelul general de pregătire al constructorilor socialismului din tara noastră".Bogățiile unei țări, de la variatele ei resurse naturale pînă la producția industrială și agricolă, pot fi fructificate numai cu muncă dăruită, înaltă știință și pricepere, grefate pe o conștiință revoluționară. înfăptuirea noii revoluții agrare, realizarea unei noi calități în acest domeniu — de la stăpînirea și folosirea complexă a mijloacelor tehnico-știintifice, de mecanizare și tehnologie a culturilor. de chimizare și irigare a suprafețelor agricole, la conservarea și păstrarea produselor agricole — cer cadre bine pregătite, care să se integreze rapid și eficient in producție.Elevii liceelor agroindustriale, viitori muncitori cu înaltă calificare în domeniul agriculturii, avind la dispoziție o gamă da 10 profesii de mare frumusețe și utilitate socială, se pregătesc Ia nivelul acestor cerințe. Prin profilul său, liceul a- groindustrial asigură, pentru toate meseriile, o pregătire unitară, păs- trind echilibrul intre disciplinele de specialitate tehnică și instruire practică și cele de cultură generală.La Liceul agroindustrial din Huși, una dintre cele mai vechi școli de profil din țară (a fost înființată la 15 ianuarie 1908 ca Școala de viticultură „D. Cantemir"), se evidențiază. de mai multă vreme, o serie de initiative ce vizează impulsionarea pregătirii elevilor in concordantă cu modernizarea continuă a proceselor de producție din agricultură.Printre alte preocupări, răsplătite nu o dată de rezultate pe măsură (ca de exemplu numărul de absolvenți admiși în învătămintul superior in ultimii ani : între 20 .......................nostru se desfășoară ințifică prodigioasă, și 40), in liceul o activitate ștl- concretizată in

zarea și conducerea proceselor de dezvoltare economico-socială este nemijlocit legat în etapa actuală de 
integrarea organică a științei in ac
tivitatea de conducere. în actualul cincinal și în deceniul următor, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea din 28 noiembrie 1988, va trebui să punem în centrul preocupărilor dezvoltarea intensivă a întregii activități, înfăptuirea programelor de organizare și conducere științifică a muncii pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, realizarea pe această cale a unei noi calități a muncii în toate domeniile.Această cerință, permanent actuală. de mobilizare a experienței și inițiativei creatoare a tuturor oamenilor muncii, evidențiază o dată mai mult că trăsătura distinctă a spiritului revoluționar o reprezintă an
gajarea in soluționarea problemelor, receptivitatea la cerințele noi ale dezvoltării, ale vieții economico-so- ciale.O trăsătură esențială a prevederilor cuprinse în ProgTamul ideologic al partidului, a tezelor și orientărilor conținute în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu de la sfîrșitul lunii noiembrie o constituie, în acest sens, respingerea cu hotărîre a viziunilor idealizante, triumfaliste despre socialism, a impresiei false că socialismul nu ar mai avea probleme de rezolvat, nu ar cunoaște greutăți în procesul dezvoltării sale și că simplul act al instaurării puterii politice a clasei muncitoare ar fi dus automat la înfăptuirea în viață a principiilor socialiste, Experiența, viața însăși au probat că depășirea contradicțiilor care pot să apară în acest proces presupune In permanență. In mod necesar, desfășurarea unei asidue activități teoretice și politico-educative pentru a Înarma partidul și poporul cu o perspectivă clară în lupta revoluționară.în anii socialiste a un amplu în rîndul

revoluției și construcției avut loc in țara noastră proces de conștientizare maselor a valorilor noi
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numeroase teme de cercetare în domeniul viticulturii, la care participă deopotrivă cadrele didactice și elevii, teme care se regăsesc, cu un grad sporit de aplicabilitate, integrate in activitatea practică a elevilor noștri.Liceul nostru pregătește cadre în trei profiluri, pentru șase meserii. Cea mai veche — și cu experiența cea mai bogată și revelatoare — este hortiviticultura. ramură in caro școala noastră are o experiență de peste 80 de ani. Circa 6 000 de absolvenți (din care 1 000 cu studii superioare) au ieșit, In timp, de pe băncile școlii noastre, desfășurindu-și 
Ferma didactică, „laboratorul" de neînlocuit

pentru temeinica însușire a profesiei

activitatea pe „întregul rotund românesc" ; dintre ei, cei mai mulțl conduc unități și sectoare prioritare in Moldova, Dobrogea, Transilvania.Se știe că hortiviticultura constituie un adevărat izvor de hrană și sănătate pentru om, folosind o tehnologie intensivă de virf — de la cultura legumelor și fructelor pînă la obținerea strugurilor și a vinurilor de mare marcă, dintre care se detașează, în podgoria Huși, binecunoscuta „Busuioacă de Boh'otiin". în însușirea unor cunoștințe temeinice la disciplinele de specialitate — in corelație cu cele de cultură generală. într-o viziune interdiscîplina- ră — pe lingă laboratoarele de specialitate și cabinetele de la disciplinele fundamentale șl de cultură generală, un rol deosebit pentru eficiența procesului instructiv-educativ, ca și in stimularea spiritului de inițiativă gospodărească, in cadrul modelator al unui adevărat cult al muncii, îl are ferma didactică școlară. Aici, în acest important mijloc de învățămînț, se inițiază și desăvirșesc cunoștințele și tehnologiile noi pentru materializarea in fapte a producțiilor a- gricole ridicate, cerute de noua revoluție agrară. Liceul nostru a dispus încă de la începuturile sale de 

care orientează comportamentul individual și relațiile umane în socialism. Acest proces lipsit de dificultăți, generator contradicții între morală, între unele comportamente individuale și modelul uman promovat de ansamblul societății, a condus, in mod procesual, la afirmarea 
practică a unui mod nou de înțelegere 
de către fiecare membru al societății 
a rolului său in înfăptuirea progresu
lui general. Unitatea dintre interesele individuale, ale dezvoltării personalității umane și interesele generale ale înfloririi societății socialiste constituie premisa obiectivă a unității valorilor morale noi, a afirmării lor tot mai largi în toate relațiile sociale.Astăzi, obiectivele de interes general ale progresului întregii societăți asociază în mod ferm spiritul angajat, neîmpăcarea cu rutina și cu stagnarea, pe de-o parte, cu spiritul 
de răspundere al tuturor oamenilor muncii pe de altă parte în gospodărirea mijloacelor încredințate de societate. înfăptuirile de pînă acum ale poporului nostru în anii revoluției și construcției socialiste pun pregnant în lumină — prin semnificațiile lor social-economice și politice, prin consecințele lor practice in viața și munca noastră — imperativul permanent actual al creșterii răspunderii fiecărui om muncii, hotărirea de a Înfăptui, la cote calitative superioare, programul dezvoltării noastre.Spiritul 
receptivitate 
niile de activitate, inclusiv in activitatea teoretică și politico-educativă, raportarea permanentă a obiectivelor viitoare la problematica prezentului, la cerințele pe care viața, experiența practică le evidențiază în fiecare etapă de dezvoltare. Exigentele afirmării spiritului revoluționar în munca educativă de formare a omului nou sînt, de aceea, incompatibile cu formalismul și festivismul, cu tendința de a întoarce spatele, de a ignora problemele reale cu care se confruntă această muncă. Pornind

complex, nu de * * noua și vechea

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : loneștii — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Vassa Jeleznova — 18 ; (sala 
Atelier) : Jocul ielelor — 18,30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
pian Dana Simona Clocirlic (Enescu, 
Prokofiev, Rahmaninov, 
— 18
• Opera Română (13 18 57) 
rul — 18
• Teatrul de operetă 
Mam’zelle Nitouche — 18
• Teatrul „Lucia . Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu, 
Noțiunea de fericire — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Astă 
stau acasă — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
și Alice — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, 
Magheru) : Dansul morții — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Medalionul de argint — 18
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy) : Savoy, Savoy
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Caval
cada risului — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 001 : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Uite-1, nu e — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 13,30; (sala Cosmonauțllor, 11 12 04): 
Punguța cu doi bani — 10 ; Amnarul 
fermecat — 15
• Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 18,30

al
viitoare « societățiirevoluționar înseamnă 
la nou in toate dome-

fermă școlară, didactică și experimentală. Despre ea metodicile de specialitate precizează : „Ferma didactică este un mijloc de învățămînț care și-a probat marea importanță — în alte țări și în țara noastră — în decursul unei îndelungate experiențe. existenta ei contopindu-se cu începuturile învătămîntului agricol din România. Ferma didactică nu poate fi confundată cu o fermă de producție ; nici o fermă de producție, chiar foarte bine dotată și organizată, nu poate substitui ferma didactică. Ferma didactică are ca sarcină de bază activitatea instructiv-educativă, pe

DIN EXPERIENȚA LICEULUI

scarășcolii defi- a tl- fermă perma-

cînd ferma de producție are ca principală sarcină realizarea unui anumit plan economic. în ceea ce privește complexitatea problemelor fermei didactice, ea depășește cu mult pe aceea a unei ferme de producție, în cadrul fermei didactice elevii își formează deprinderile și obișnuințele necesare pentru aplicarea tehnologiilor de producție agricolă, pe cînd în ferma de producție aplică adesea o tehnologie sau mai multe la mare — cu rost economic...".Timp de opt decenii, ferma noastre a căpătat o experiență nitarie in pregătirea temeinică norilor școlarizați. între și școală a existat o nentă și echilibrată balanță, respectiv între volumul forței de muncă cerut de tehnologia culturilor, diversificate pe profiluri și meserii, colecții didactice, cîmpuri experimentale. terenuri de producție, și volumul forței de muncă prevăzut în programa de învățămînț la disciplinele de instruire practică-agricolă. S-a constatat că ferma școlară servea. pe lingă instruirea temeinică în meserie, și ca unitate de producție model și, deopotrivă, ca nucleu de cercetare științifică, de inițiere și atragere a elevilor în această activi- 

de Ia principiul că perfecționarea activității politico-educative constituie una din problemele de importanță deosebită în actuala etapă de dezvoltare a societății noastre socialiste, în documentele partidului, în Programul ideologic, în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu din 28 noiembrie 1988 este analizată în mod critic rămînerea în urmă a nivelului general, ideologic, politico- educativ față de dezvoltarea forțelor și relațiilor de producție, a societății noastre în ansamblu. în spiritul cerințelor și îndemnurilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, munca politico-educativă trebuie să devină astăzi o forță mai puternică a progresului societății noastre, „o adevărată forță motrice a înaintării întregului nostru popor pe calea socialismului și comunismului".Preocupările în acest domeniu reprezintă, după cum este cunoscut, o constantă a activității organizatorice și politico-ideologice a partidului. Fiecare nouă abordare evidențiază o dată mai mult rolul dinamizator pe care pregătirea politică și ideologică, cunoașterea realităților economico-sociale și a proceselor dinamice care au Ioc în societatea contemporană îl pot avea în desfășurarea întregului proces al construcției socialiste.înfăptuirea rolului pe care îl au organele și organizațiile de partid în conducerea tuturor sectoarelor de activitate, în unirea eforturilor oamenilor muncii și ale întregului popor se manifestă astfel ca'un fac
tor important al progresului economic 
și social. Certitudinea înfăptuirii programelor de dezvoltare stabilite de Congresul al XHI-lea, a programelor de modernizare a producției, de trecere la o nouă calitate a muncii și a vieții este dată, nemijlocit, de înțelegerea clară, în sDirit revoluționar, de către toți oamenii muncii a cerințelor actualului stadiu de dezvoltare și asumarea conștientă a responsabilității transpunerii lor în viață.

I. STANESCU

tate. In ferma judicios structurată se învață experimental și demonstrativ , toată gama de tehnologii pe culturi, se folosește întreaga sistemă de mașini agricole și tractoare, elevii învață să recunoască soiurile, sint deprinși cu lucrările din pepiniere, din sere și solarii. în timpurile experimentale și colecțiile' didactice se fac, de asemenea, studii comparative de către profesori și elevi' în cadrul cercurilor pe discipline și meserii, se deprind toate lucrările de vînifioație •primară și secundară, se demonstrează experimental și se însușesc tehnologii moderne de cultură. Elevii

AGROINDUSTRIAL DIN HUȘI

din zonă, în vederea determi- măsurîi in care sint favora- anumitor culturi etc. Fer- didactică școlară fiind in
sint familiarizați aici cu compoziția agrochimică a solurilor și cartarea celor nării bile ma incinta școlii, toate lecțiile de la profilul hortivitiool se pot demonstra și în cursul predării, făcîndu-se o predare participativă-intuitivă, „pe viu" și asigurîndu-se în acest fel o cerință esențială : aceea ca instruirea tehnologică să o preceadă pe cea practică. cunoștințele dobîndite la „ora de curs" fiind consolidate de aplicarea imediată în practică. Astfel, la lecțiile de instruire practică, din perioada de practică comasată, elevii au posibilitatea de a adinei și fixa cunoștințele și deprinderile însușite prin demonstrarea „pe viu" încă din timpul predării, realizîndu-se deci o integrare eficientă a învățămîntului cu producția. Ferma didactică fiind un adevărat laborator viu, elevii învață muncind și muncesc invățînd. Pe lingă toate acestea, ferma are și o gospodărie-anexă, care aprovizionează școala și îi aduce venituri importante. folosite pentru autodotarea didactico-materială. Elevului i se formează convingerea că meseria de agricultor este una de o deosebită

avind deci expe-

Raportată la numărul locuitorilor, care este de aproximativ 17 000, baza materială a culturii in orașul Gura Humorului este ceva mai bogată de- cit in alte așezări urbane ale județului Suceava. Pentru că aici, alături de așezămîntul de cultură aparținind de consiliul popular, își desfășoară activitatea și centrul de cultură și creație „Cîntarea României". Există, de asemenea, un muzeu etnografic, bibliotecă orășenească și alte instituții. Așadar, condițiile pentru desfășurarea unei intense activități cultural- educative sint dintre cele mai bune. Aceasta a determinat, de altfel, organizarea aici a unor manifestări tradiționale, între care Festivalul înter- județean „Toamnă la Voroneț" pentru filme de amatori șl diaporame.La așezămîntul orășenesc de cultură, faptul că atit directorul, cit și cei 2 instructori principali sint în funcție de peste 10 ani, riență profesională, a făcut ca activitatea să fie așezată pe principiile riguroase ale eficienței în planul formării și dezvoltării conștiinței socialiste a oamenilor. In acest scop, programele întocmite cuprind acțiuni complexe, desfășurate, cele mai multe, direct. în mijlocul colectivelor muncitorești din unități economice. Astfel, audiența, gradul de participare și puterea de influențare sint mai mari. Frecvența acțiunilor efectiv desfășurate (vom reveni asupra celor planificate) este destul de mare, fiind de aproximativ 20 pe lună. Prezentăm în continuare o parte dintre ele, pentru a evidenția atit diversitatea lor. cît și preocuparea activiștilor de aici de a răspunde dorinței tuturor oamenilor de a participa la acțiuni interesante, instructive. Dacă expunerea „Formarea statului național unitar român — rodul voinței întregului popor", urmată de lansarea cărții „România și Societatea Națiunilor între 1919—1929“ de Mihai Iacobescu, simpozionul „Unitatea națională — ideal de veacuri al tuturor românilor" și proiecția diapozitivelor „Ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu" s-au desfășurat la sediu, alte numeroase acțiuni educative au avut loc în unități economice și instituții. La filatura de bumbac s-au desfășurat, evident în zile diferite, dezbaterile „Noi obiective ale cercetării științifice : mecanizarea și automatizarea proceselor de producție" și „Legile țării, legile noastre", la unitatea forestieră de exploatare și transport, masa rotundă „Dosarul energiei — la ordinea zilei" și întilnirea cu brigada științifică pe tema „Critica concepției mistice referitoare la natura aș- țrilor", iar la unitatea de mecanizare, transport și construcții forestiere, întilnirea cu brigada științifică pe teme ale educației materialist-științi- fice. La centrul de distribuție a energiei electrice și în alte unități a avut loc simpozionul „Opera și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucită contribuție la dezvoltarea creatoare a socialismului în România", la cooperativa meșteșugărească „Solidaritatea", un „Carnet juridic", o în- tîlnire cu medicul și simpozionul „Unirea Principatelor — moment cu adinei semnificații In istoria poporului român", la casa de copii, masa- rotundă „Rolul femeii în dezvoltarea societății socialiste", la secția de pro-

19,oo Telejurnal
19,25 Tezele șl orientările formulate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă și acțiune re
voluționară (color) • Poziție clară, 
consecventă în aplicarea creatoare 
a principiilor socialismului știin
țific

19,50 Industria — programe prioritare 
A Export, calitate, competitivitate

■ ■■■■■■■■■■S3complexitate și că pentru a o practica cu rezultate bune trebuie să se aplice și cunoștințele variate și profunde de la biologie, chimie, fizică etc. De altfel. Ministerul Agriculturii a dispus, prin reglementări oficiale, ca toate școlile să preia ferme didactice proprii, între 5—10 ha, de la unitățile agricole de stat, denumite generic ferme didactice sau colecții didactice de plante și animale. Suprafața și specializarea acestor ferme sint în funcție atît de profilul sau profilurile școlii, cît și de numărul de elevi școlarizați. Pe de altă parte, concordanta dintre instruirea practi

că și volumul de forță de muncă cerut de întreținerea suprafeței culturilor are o importantă covirșitoare. Orice dezechilibru în favoarea suprafeței de teren este în detrimentul pregătirii temeinice a elevilor.Școala noastră ara o anumită experiență în această privință. Deși numărul de clase care făceau practică agricolă era cam același, in ultimii ani am mai preluat o fermă de producție de la I.A.S. Huși (la circa 6 km de școală), de 89 ha, pe care, neputind-o „acoperi" cu instruirea practică a elevilor, am redus-o la 69 ha, apoi la 43,5 ha — și, în final, după un documentat studiu didactico-economic, la 16,5 ha, din care 8,5 ha. vechea fermă hortiviti- colă din incinta școlii. 3 ha — culturi hortiviticole, donate de I.A.S. Huși în 1970. în același perimetru (deci 11,5 ha pentru instruirea practică hortiviticolă), și 5 ha, tot de la I.A.S. Huși, cu cereale și plante tehnice — pentru instruirea practică agronomică. Ambele sectoare asigură și instruirea elevilor din treapta I la profilul industrial-agricol.în perioada cit suprafața fermei n-a fost corelată judicios cu posibilitățile de acoperire prin munca practică a elevilor, pregătirea în 

ducție Industrială și prestări servicii, masa-rotundă „Dragostea de patrie reflectată în marile fapte eroice din istoria neamului", iar la școala nr. 1, dezbaterea „Patriotismul în opera și activitatea marilor scriitori". La a- cestea se adaugă și întilnirea cu prietenii muzeului, sub genericul „Ornamentația lemnului pe poarta bucovineană", expozițiile de carte și momentele poetice organizate de biblioteca orășenească.Așezămîntul de cultură are 4 brigăzi științifice complexe, alcătuite , din 20 specialiști (profesori, medici, juriști, ingineri), o unversitate cul- tural-științifică în cadrul căreia funcționează 14 cursuri, mai multe lectorate de educație materialist-științi- fică, fiind cuprinse în această sferă de preocupări toate întreprinderile, instituțiile și cartierele orașului. Cei mai buni și talentați oameni ai muncii sint însă și artiști amatori în nu
„Scena" actului cultural

educativ: unitățile economice,
colectivele muncitorești

meroasele formații care activează in localitate. Așezămîntul de cultiiră are un cor mixt, cu o bogată tradiție și activitate, ființînd de peste 50 de ani. Succesul de care se bucură de foarte multă vreme această formație se datorește dăruirii cu care profesoara Elena Beleca, secundată de profesoara Elena Verenca, o conduce, repertoriului ales, dar și măiestriei interpretative și pasiunii cu care activează, de peste 40 de ani, muncitorul Petru Danilevici, juristul Marius Bălan, învățătoarea Viorica Sorocea- nu, acum toti pensionari, dar la fel de dăruit! artei interpretative, profesorul loan Iacob și mulți alții dintre cei 90 de membri ai corului, oameni ai muncii la unitatea de mecanizare, transport și construcții forestiere, fabrica de articole tehnice din cauciuc, filatura de bumbac și la alte unități economice. De peste 15 ani activează neîntrerupt formația de teatru de păpuși, al cărei regizor este profesorul Mihai George Tăutu. Teatrul de păpuși a prezentat numeroase spectacole de mare succes în toate orașele județului și în foarte multe localități rurale. Un bun renume și-a ciștigat și cenaclul literar „Mihail Sadovea- nu". condus de profesorul Ilie Bahrin și George Gavrilean. După cum o activitate consistentă au taraful și grupul de recitatori, acesta din urmă prezentînd recitaluri de poezie și poeme scenice alcătuite cu știință de Constantin Cojocaru. Alte numeroase formații artistice își desfășoară activitatea, sub îndrumarea așezămîntului orășenesc de cultură, în unități economice și instituții. Iată-le numai pe cele promovate la faza județeană a actualei ediții a Festivalului național „Cîntarea României" : formația de fluierași — la centrul de legu- me-fructe, brigadă artistică — la unitatea de mecanizare, transport și construcții forestiere, grup folk — la spitalul teritorial, formația de muzică ușoară „Diamant" — la întreprinderea comercială de stat mixtă, for-
20,10 Trăim decenii de împliniri mărețe. 

Emisiune llterar-muzical-coregrafl- 
cft (color)

20.40 Constructorii (color). Documentar. 
Producție a Studioului de film TV

21,00 Din marea carte a patriei (color).
• Loviștea, ținut carpatin al Unirii 

21,20 înaltă răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru vii
torul României (color) • Treptele 
Împlinirii satului românesc

21.40 Te cintăm. Iubită țară ! (color). 
Muzică ușoară românească

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

meserie a înregistrat unele minusuri care s-au resimțit și după integrarea elevilor în producție. S-a dat o pondere mai mare numai principalelor lucrări, stringente, din tehnologia de bază a culturilor, în detrimentul u- nor lucrări și discipline „auxiliare", dar foarte importante pentru pregătirea in meserie, ca : agrochimia, irigarea, recunoașterea soiurilor, lucrări de genetică și ameliorarea soiurilor sau de cunoaștere a tipurilor de sol ; testarea stării naturale de fertilitate ; însușirea lucrărilor de amendare șî chimizare, lucrări de vl- nificație și chimie a vinului etc. A- ceste lipsuri in pregătirea absolvenților noștri au fost resimțite și consemnate de înșiși vechii noștri absolvenți. aflați în producție, conducători de unități și subunități, cărora le repartizăm ndii noștri absolvenți.în urma unui calcul științific, am procedat la structurarea fermei și stabilirea corelației juste între suprafața sectoarelor și forța de muncă necesară acoperirii acestora, prevăzută în programa de învățămînț, care este lege de bază a procesului insțructiv-educativ. Rezultatele n-au întîrziat să apară, atît în pregătirea temeinică a elevilor, cît și în integrarea în producție și admiterea în invățămîntul superior.în concluzie, ferma didactică școlară trebuie să servească procesul instructiv, scop în care a fost creată (pentru prima dată, la noi, de marele șgronom Ion Ionescu de la Brad), iar ferma de producție, din cadrul unităților de stat (cînd școlile nu dispun de ferme didactice), trebuie înțeleasă și ea ca mijloc de instruire practică. între ele nu se poate pune însă semnul egalității în privința rolului ce le revine în pregătirea în meserie. Ministerul Agriculturii a stabilit, de altfel, prin reglementări oficiale că fermele școlare sint deosebite de fermele de producție. De aceea, primele servesc, ca mijloc de învățămînț deosebit de prețios, instruirii în meserie și aparțin școlii, iar fermele de producție din cadrul unităților de stat au ca principal rol producția, eficiența economică și numai în subsidiar instruirea practică, în urma reglementărilor Ministerului Agriculturii, aproape toate școlile au ferme didactice proprii — veritabile „laboratoare vii" pentru instruirea viitorilor muncitori agricoli.
Avram D. TUDOSIE 
coordonator tehnic al Liceului 
agroindustrial Huși, Județul Vaslui 

mații de muzică ușoară și de dansuri populare — la filatura de bumbac, grup vocal — la cooperativa meșteșugărească „Solidaritatea", grup cameral al sindicatului învățămînț, precum și numeroși interpreți individuali, soliști vocali și instrumentiști. Multe din formațiile amintite au participat la spectacolele de mare succes prezentate în decembrie 1988 și ianuarie a.c. pe scena așezămîntului orășenesc de cultură.La îmbogățirea vieții spirituale a localității iși aduce contribuția și centrul de creație și cultură socialistă „Cîntarea României" pentru tineret, care organizează acțiuni specifice vîrstei celor cărora li se adresează. Și acest așezămint de cultură și-a mutat multe din activități direct în unitățile economice și instituții. Diversitatea lor arată preocuparea ca această instituție să răspundă intr-un grad cît mai înalt imperativelor formării pentru muncă și viață a tineretului, dezvoltării conștiinței socialiste a aices- e fi- așeză- cultu- tinerettuia. Cum iese. și mintul de ră pentru are formații artistice, între care se remarcă marele ansamblu folcloric, formațiile de teatru și de muzică ușoară, toate promovate la faza județeană a Festivalului național al educației și culturii socialiste „Cîntarea României".a diminua meri-Fără intenția de tele activului cultural din oraș, facem și cîteva observații tocmai din dorința ca viața spirituală a localității să se ridice la nivelul cerințelor exigenților săi beneficiari. Este vorba. în primul rind, de neconcor- danța între numărul acțiunilor planificate și al celor realizate. La așezămîntul orășenesc de cultură, de exemplu, 6 din activitățile trecute în programul lunii ianuarie nu au mai avut loc. O situație asemănătoare se întîlnește și la centrul de creație și cultură „Cîntarea României" pentru tineret din cauza insuficientei preocupări a organizațiilor U.T.C. din unele unități de a oferi membrilor lor prilejul de a participa la acțiunile educative și culturale. în plus, primul așezămint de cultură n-a fost, cel puțin pînă acum, încălzit. în ziua documentării noastre, doar pasiunea pentru artă i-a făcut pe o serie de artiști amatori să facă repetiții aici in vederea unui viitor spectacol. Apoi, chiar dacă numărul formațiilor artistice din oraș este destul de mare; mai sint mulți oameni care vor să-și pună în valoare talentul și măiestria interpretativă. La așezămîntul orășenesc de cultură a activat formația de romanțe condusă de medicul stomatolog Corina Buburuzan. De 2 ani însă, n-a mai avut nici un spectacol din cauză că nu s-a procurat încă un pian, iar cel vechi n-a fost reparat. A rămas, de asemenea, la stadiul de intenție alcătuirea unui grup folcloric cu instrumentele de bază din Bucovina (fluier, cobză, tobă „de-a coasta" etc.), care să valorifice vechi cîntece populare dih i zonă, precum și a unui cor la așezămîntul de, cultură pentru tineret. .O analiză exigentă a întregii anti- 1 vități desfășurate de instituțiile de cultură din oraș va duce, cu siguranță, la creșterea rolului lor in lărgirea orizontului de cunoaștere, cultural- artistic și interpretativ al tuturor locuitorilor.
Sava BEJ1NARIU
corespondentul „Scinteii
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• De ce are vulpea coadă : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Chirița în Iași : DOINA (16 35 38)
— 15; 17; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Aripi de zăpadă; DOINA — 9; 11; 13
• Moromeții : TIMPURI NOI (15 6110)
— 9; 12; 15; 18
• Expediția : COTROCENI (81 68 88) — 
15; 17; 19, POPULAR (35 15 17) — 15 ; 
17; 19
• Cine ești, călărețule ? : ’ LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; J5; 17; 19
• Substituirea : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11; 13; 17; 19
• Unde este un „nofelet"?;
FARUL (15 87 67) — 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 
13; 17,15; 19,30
• orice fată iubește un băiat : 
SCALA (11 03 72) — 0; 11; 13; 15; 17; 
19, EXCELSIOR (65 49 45) - 9; 11; 13; 
15; 17: 19
• O farsă pentru cuscru : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17-; 19
• Sora 13 : DACIA (50 35 94) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19, FERENTARI (80 49 85) — 
12; 14.30; 16,45; 19, ARTA (213186) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Zece negri mititel ; SALA MICA
A PALATULUI - 17; 19,30, LIRA
(31 71 71) — 9; 12; 15; 18
• Moștenire cu bucluc : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,30; 14; 16,15; 18.45
• Călătorie peste mări : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 12; 15,15; 18,30
• Mari regizori, mari actori : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45
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REPOR ȚAJE •NOTE» INFORMA ȚII Cronica zilei Din țările socialiste
Străjuiește la intrarea in pasul Vilcanului, după cum spun documentele scrise, de aproape 500 de ani ; dar așezarea Bumbeș- tiului de Jiu e și mai veche — mărturisește acest lucru piatra castrului roman din apropiere. Bogăția de date istorice insă nu s-a suprapus cu bogăția pro- priu-zisă — Bumbești-Jiu a fost așezare săracă, a t avut, pînă mai ieri, case de lemn, cu tinde înguste ; case de oieri și cărăuși de lemne... Vegheată de munții Paringului și ai Vilcanului. intr-un peisaj de o indescriptibilă frumusețe... Ai senzația că soarele se dă de-a rostogolul pină in pragul fiecărei case. Ești inundat de lumină șl biciuit de tăria ozonului.Cei care, cu 41 de ani in urmă, urcau pe valea Jiului, temerarii brigadieri, sfredelind munții de la Bumbești la Livezeni. revenind pe aceste locuri, nu se poate să nu-și amintească. in cele mai mici detalii, acest loc de liniște patriarhală. Imposibil, iarăși, ca. purtindu-și pașii pe-aici, să nu încerce o comparație cu comuna de atunci, prin care au trecut, in înfruntarea lor cu munții. Au rămas, firește, aceleași date geografice, aceiași munți apăsați de zăpezi, același riu vijelios... Casele mai mult decit modeste de-atunci, insă, sint o amintire. Comuna, practic, s-a reconstruit in întregime. Centrul localității, de exemplu, este de nerecunoscut pentru omul care revine pe acest meleag după anii petrecuți de la acel celebru șantier național al tineretului. Au fost amplasate, intre timp, aici, o serie de obiective social- culturale și economice, cum sint Liceul industrial Sadu, cu 35 de săli de clasă, cu laboratoare modern utilate și cu ateliere-școală. o farmacie, un complex meșteșugăresc flancat de blocuri de locuințe însu- mind 2 500 de apartamente, unități de alimentație și prestări servicii. Cu zece ani in urmă, în zona comunei s-a construit o întreprindere de stat pentru creșterea și industrializarea porcilor, cu o capacitate de 42 000 de capete, s-a ridicat întreprinderea mecanică Sadu II profilată pe construcții de mașini, iar la Sadu I. cu un an în urmă, a intrat in funcțiune o nouă linie tehnologică de frigidere.

Un raid prin comună cu deputata Constanța Tomu- lescu și vicepreședintele Dumitru Lupulescu pe șoseaua serpentinată ce duce la motelul Lainici. Deasupra șoselei, peste calea ferată, la cîțiva metri înălțime — ai senzația de amfiteatru — colonia muncitorească Sadu. cu blocuri, in genere pe patru și cinci niveluri, blocuri față-n față cu crestele munților. Blocuri pentru muncitorii și specialiștii celor două întreprinderi republicane, pentru intelectualii comunei. Aici. în colonie, se prefigurează

vărărie, stație pentru agregate minerale etc.In ce privește ocrotirea sănătății populației, comuna dispune de un spital cu policlinică. cu cadre de înaltă specialitate. Și nu mai miră pe nimeni că aici, de cîțiva ani buni, se fac dificile intervenții chirurgicale, se pun diagnostice niciodată infirmate de centre de tradiție. Dincolo de spital și policlinica dotată și cu cîteva cabinete de stomatologie, un dispensar comunal cu două puncte sanitare în satele Tetila și Curtișoara și două dispensare de întreprindere la
O comună 

își rescrie istoria 
Bumbești-Jiu, o localitate rurală 
in plină ascensiune economico- 

socială

centrul. Aici sint concentrate liceul, două școli generale, spitalul cu policlinică, complexele comerciale, clubul muncitoresc. Și tot aici, o investiție de dată recentă va fi materializată in construirea altei școli generale cu 20 de săli de clasă, a unei grădinițe, a unui hotel cu 80 de locuri, a unui microcartier cu 600 de apartamente.Comuna are o populație de peste 11000 de oameni. „Dar aici se află zilnic circa 18 000“, precizează tovarășul Dumitru Lupulescu, din care, peste 65 la sută sint tineri, mulți din așezările vecine, care lucrează în cele două uzine republicane, dar și în cele două cariere de piatră pentru construcții, modernizate și reutilate în ultimii zece ani ; alții lucrează in C.A.P.-ul comunei, care dispune de peste 1 000 ha teren arabil, la ferma zootehnică, la ferma pomicolă, la I.A.S. sau in domeniul prestărilor de servicii, care au luat amploare în ultimii ani — 37 de secții aparținînd C.P.A.D.M.-ului și U.J.C.M.-ului, iar, pe lingă consiliul popular — secție de răcoritoare, de

Sadu satisfac, deocamdată, solicitările oamenilor muncii acestor locuri.Gospodari și strînși la pungă, colțoși cînd unul mai lenevește sau intîrzie la chemările primăriei, ei vor să aibă la ei acasă, in ogrăzile proprii și în propria lor comună tot ce poate include, în zilele noastre, termenul de bunăstare. Au vrut, de pildă, ștrand pe buza Jiului și baze sportive, prin munca lor le au ; s-a simțit nevoia unei alte grădinițe — s-au apucat, cu forțele lor, s-o facă ; au avut ambiția să se afirme pe plan național cu formația lor de tineret, cu montaj literar-muzical- coregrafic, din cadrul centrului de creație și cultură — s-au afirmat, obținind premiul I. Aflăm că instructorul acestei formații premiate este însuși vicepreședintele consiliului popular. De altfel, cele 15 formații deținătoare a numeroase premii la fazele județene și republicane, ca să nu mai vorbim de cele ale celor două cămine culturale din satele Bumbești și Curtișoara, schimburile cu alte formații din împrejurimi, turneele unor teatre din țară, filmele „la zi“, cit și alte manifestări

de informare curentă, țin treaz interesul localnicilor pentru tot ceea ce se numește, îndeobște, viață culturală. „Totul e să vrei să conlucrezi, subliniază vicepreședintele. Și aici. în localitatea noastră, cetățenii conlucrează. Cu oameni ca inginerii Constantin Hoară și Ștefan Gătej — directorii celor două întreprinderi menționate — ca Dumitru Lupulescu (e o coincidentă de nume cu al vicepreședintelui), directorul liceului industrial, ca Tanța Tomescu — directorul coordonator al școlilor generale din Bumbești, Curtișoara, Lăzărești, Tetila și Meri, ca medicii Dumitru TomUlescu, Petre Lupulescu, Georgiana Popescu Nanu, Ștefan Voinea, ca Alexandru Vulpe, șeful carierei de piatră Pleșa și unul din harnicii deputați ai comunei, toți, absolut toți oameni ai acestor meleaguri, întorși „la bază“ după terminarea studiilor, toți factori de decizie, dar și de mobilizare atunci cind primăria are nevoie, se pot face foarte multe lucruri în folosul obștii. Și i-am pomenit doar pe cîțiva dintre cetățenii de nădejde ai comunei pentru că, în jurul lor, atunci cînd este vorba de interesul general al obștii, se mobilizează întreaga suflare a Bumbeștilor, cu mic, cu mare".In comună se construiește în continuare. Mult și cu grijă. Iată, de pildă, rețeaua comercială va beneficia pină la sfirșitul acestui an de încă 4 000 mp ; se înalță siluetele a încă două blocuri cu 88 de apartamente ale căror partere vor fi destinate alimentației publice și așa mai departe.Zonă turistică. mai cu seamă în ultimul timp, comuna Bumbești-Jiu aspiră la urbanitate, Ia frumos, la civilizație cu majuscule. Și meritul întreg al materializării acestor aspirații îl au cetățenii și edilii, receptivi la tot ce ar bucura ochiul și înfrumuseța viața oamenilor. „Oamenilor din Bumbești nu le plac lucrurile repetate, terne — spunea Dumitru Lupulescu. Pentru că prin tot ce facem vrem să fie ceva din noi, irepetabil, din firea deschisă a gorje- nilor, din dorul lor pentru permanență“.
Marta CUIBUȘ

Cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a Zilei Armatei Populare Naționale a Republicii Democrate Germane, la ambasada acestei țări din București a avut loc, marți, o conferință de presă.Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit atașatul militar, aero și naval al R. D. Germane în țara noastră, Richard Luderfinger.(Agerpres)
HAȚEG : împliniri 

urbanisticeOrașul Hațeg, unde se încrucișează drumurile ce duc spre Valea Jiului și munții Retezat, etalează vizitatorilor săi o urbanistică în plină dezvoltare. Dacă în 1965 Hațeg era un oarecare orășel de provincie, ih prezent, locuitorii săi se mîndresc cu unități economice de prestigiu în energetică, industrie alimentară și forestieră. în ultimii 20 de ani aici s-au construit peste 2 200 apartamente, zeci de magazine, un spital și o policlinică, cinematograf, o școală cu 16 săli de clasă, s-au extins rețelele de apă și canalizare. Practic, s-a ridicat un nou oraș, prin hărnicia constructorilor și a locuitorilor săi. (Sabin Cerbu).

Intr-un muzeu din Ulan Bator există un fel de cod moral în imagini care ii avertizează pe cei ce au purtări rele în viață : lacomul nu va avea „dincolo” nimic din ce își dorește, cel ce se poartă necuviincios cu părinții va fi singur, leneșul va fi veșnic condamnat să nu se poată mișca etc., etc. Dar cele mai cumplite pedepse îl așteaptă pe omul care a năpăstuit animalele. El va fi înfometat. însetat și bătut, pus la poveri peste puterile lui.11 întreb pe păstorul Hurel Ociri dacă a văzut „codul”. Nu 1 Dar îl știe din moși-strămoși, îl are In singe.

BUCUREȘTI : Un nou edificiu
fn Capitală, pe plat

forma Fundeni. s-au 
încheiat lucrările de 
construcție ale unui 
nou si modern edificiu 
de sănătate — Institu
tul de oncologie, desti
nat asistenței medica
le. cercetării și învăță- 
mintului in acest do
meniu. El dispune de 
spatii pentru spitaliza
re care însumează pes
te 1600 de încăperi 
pentru staționare, labo
ratoare și consulta
ții, de 550 pa turi pe di
ferite categorii de a- 
fecțiuni și localizări, de 
instalafii de suprave
ghere si avertizare pe 
paliere. Așa cum sub
linia profesorul Ion 
Pană, directorul insti
tutului, pentru activi
tatea de cercetare au 
fost prevăzute labora
toare pentru studii de 
specialitate, iar in ca

drul laboratoarelor de 
investigație clinică se 
vor efectua probe și 
teste, inclusiv in do
meniul imunologiei. In
stitutul dispune de un 
puternic centru de tra
tament radiologie cu 
energii înalte și medii, 
care este dotat cu apa
ratură de înaltă per
formantă. Capacitatea 
zilnică de consultații Si 
tratament in ambulator 
este de circa 1 200 de 
persoane. Acordindu-se 
o atenție deosebită pre
gătirii de noi cadre in 
acest domeniu, in in
stitut sint amenajate 
spatii dintre cele mat 
moderne pentru invă- 
țămintul medical, intre 
care un amfiteatru cu 
300 de locuri, spatii 
pentru demonstrații și 
lucrări practice, spatii 
pentru o biblioteci de 
specialitate.

de sănătate
Pentru integrarea ac

tivității de cercetare, 
invătămint șl asistentă 
sanitară, in cadrul in
stitutului urmează să 
se înființeze o stație 
pentru sinteza medica
mentelor. care va avea 
o capacitate de micro- 
producție. De aseme
nea, este pe cale de fi
nalizare biobaza insti
tutului, care va asigu
ra materialul biologic 
pentru cercetarea fun
damentală si pentru 
testarea medicamente
lor obținute in secția 
de sinteză. Și încă un 
fapt: laboratoarele sint 
dotate cu aparatură de 
concepție și fabricație 
românească, la nive
lul exigențelor actuale, 
pentru asigurarea unei 
asistente de sănătate 
de bună calitate și in 
acest domeniu. (Gheor- ghe Ioniță).

TELEORMAN : Cantități 
sporite de materiale 

refolosibileColectivul întreprinderii județene de recuperare și valorificare a materialelor., refolosibile Teleorman — situat în anul trecut pe locul I în întrecerea socialistă pe țară intre unitățile de profil — a obținut in perioada ce a trecut din acest an rezultate bune, depășind sarcinile de plan cu peste 3,2 milioane lei. Ca urmare a măsurilor întreprinse in unitățile industriale, a acțiunilor inițiate împreună cu organizațiile de masă și obștești au fost colectate suplimentar și livrate spre a fi prelucrate aproape 2 000 tone de oțel, 600 tone fontă și peste 90 tone metale neferoase. După cum ne spunea directorul întreprinderii județene de profil. Ion Răducu, pentru îmbunătățirea activității de «preluare a materialelor refolosibile de la gospodăriile populației, in acest an in municipiile Alexandria și Turnu Măgurele, precum și în orașele Videle, Zimnicea și Roșiori de Vede se vor înființa noi puncte de colectare, iar în preajma blocurilor de locuințe se vor monta peste 500 de conteinere pentru hîrtie, maculatură și cioburi de sticlă. (Stan Ștefan).

Din averea obștească 
sporește averea fiecăruia 
(Urmare din pag. I)demnă și mai bună, ne putem clădi viitor de bunăstare și fericire. Pentru toate acestea noi mulțumim secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. omul pe care l-am văzut prima dată în ziua de 26 iunie 1965, cînd a făcut prima vizită de lucru la noi, în cooperativa noastră, și cu care noi, țăranii, aflați atunci la prașilă în cîmp, am putut să stăm de vorbă pe îndelete despre toate acestea. Atunci s-a vorbit despre prezent, dar mai ales despre viitor. Și viitorul este astăzi satul nostru, care este cu adevărat de nerecunoscut față de cel de acum 40 de ani, cînd a început cooperativizarea. Cum să uiți o zi cum este aceea din vara anului 1965, cînd iubitul nostru conducător ne-a strîns mîinile noastre bătătorite, dîndu-ne sfaturi care ne-au purtat spre recolte tot mai mari... De atunci tovarășul Nicolae Ceaușescu a mai fost in mijlocul nostru, al țăranilor din Gheorghe Doja, de mai multe ori, ultima dată în toamna lui 1988, cînd eram la culesul porumbului. Că are grijă de noi o știm noi toți cei care muncim în agricultură. Nu mai departe de acum două săptămîni, in ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 8 februarie. din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a hotărit mărirea fondului de retribuție în natură la cereale și legume pentru țăranii cooperatori. Este o dovadă in plus a grijii pe care ne-o poartă nouă, celor ce muncim în agricultură, pentru a avea viața și traiul mai îmbelșugat.
vremea

TIMIȘ : Se dezvoltă rețeaua comercialăLa parterul noilor blocuri din Timișoara. Lugoj și din alte localități ale județului Timiș au fost date în folosință noi unități comerciale pentru vinzarea de produse alimentare, articole textile, de încălțăminte ți metalo-chimice. Concomitent, au fost modernizate și reintroduse in circuitul comer

cial vechi vaduri de desfacere a mărfurilor, iar o parte din unitățile existente au fost reprofilate și modernizate, asigurîndu-se o mai bună aprovizionare a tuturor cartierelor si zonelor de locuințe. Anul acesta, cind, potrivit prevederilor de plan, urmează să fie
puse în vînzare. prin unitățile comerțului de stat, mărfuri în valoare de 8,5 miliarde iei, volum superior realizărilor din anul precedent. vor fi amenajate magazine si alte spatii comerciale noi însu- mînd peste 3 500 metri pătrați. (Cezar Ioana).

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 februarie, ora 20 — 25 fe
bruarie, ora 20. în țară î Vremea va fi 
In general închisă în vestul, centrul și 
nordul țării și schimbătoare în rest. Ce
rul va fi mai mult noros în regiunile 
vestice, centrale și nordice, unde vor 
cădea precipitații pe arii relativ extin
se, mai ales sub formă de ploaie, și 
parțial noros în rest, unde, pe alocuri, 
va ploua. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări în nord-estul 
țării și zona de munte. Temperatura 
aerului va continua să scadă ușor la 
începutul intervalului, apoi va crește. 
Temperaturile minime, nocturne, vor fi 
cuprinse între minus 4 și plus 6 grade, 
mai coborîte în depresiunile intramon- 
tane, iar maximele, diurne, între zero 
și 10 grade, mai ridicate în regiunile 
sudice. In București : Vremea va fl 
schimbătoare, cu cerul degajat la în
ceput, apoi parțial noros, cind, tempo
rar, va ploua. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime se 
vor țsitua intre zero și 4 grade, iar 
maximele, diurne, în jur de 6 grade.

Din mașina alergînd fără nici un spor către linia orizontului căutăm cu privirea un copac ; fie și unul pitic, chiar uscat, dar nu e ! Nu se poate —. îmi zic — să nu apară in drum o vîlcea, un deal — măcar cît un derdeluș — să urcăm și să co- borîm cîteva clipe, ne-am săturat de atîta orizontalitate. Nu, nu apar 1 Parcă buldozere cu lame de sute de kilometri lățime au ras asperitățile, iar cel ce le-a pus la lucru a ordonat ca pe întinderea aceasta ne- sfirșită să nu existe rîuri, vîntul să hălăduiască cum îi place, să nu-1 stea in cale nici dealuri mari, nici păduri, soarele să dogorească vara cit poate, iar iarna gerurile să fie atotstăDinitoare. Zăpadă și ploaie să fie puține, doar cît să crească iarba— cea mai tenace, mai încăpățînată din 1 țui : ră, i sau vrea te aici. Si de milenii viețuiesc oameni cu mulțimea lor de animale și iarba hrănitoare și la plus 30 de grade și la minus 40.Aceasta este stepa mongolă. în parte, adică partea ei văzută, atit cit poate cel ce o parte din și cirezile cai și pe, și bați ci, fiarele toate, imuabile de milenii. Dar cine știe, fără să fie mongol născut și crescut in stepă, cum arată fața ei adevărată, nevăzută, care este seva el de viață, fibra ei de umanitate ?în somonul (comuna) Suhbatar sosisem după cîteva ore de mers cu o mașină de teren. Spunem oficialităților comunei că vrem să mergem la păstorul Hurel Ociri, cetățean, locuitor al comunei. „Da — ni se spune, se poate. Pregătiți-vă și chemăm mașinile”. „Fără mașini !“. Eram să- tui. „Da. dacă vreți pe jos se poate și pe jos. O luați pe drumul acela, mergeți drept-drept înainte și dacă vă țin puterile, cam pe la mijlocul lui ianuarie (eram la sfirșitul lui decembrie) o să ajungeți la un lac mic— e înghețat acum — de acolo faceți la stingă și tot așa drept înainte... ajungeți. Trebuie să vă grăbiți, că s-ar putea să se mute, deși iama nu prea se întimplă !“.La iurta lui Hurel, sînt de fapt două iurte, pentru că lucrează in tovărășie cu un prieten. Tinăr, are 38 de ani. In familie sint trei fete : una e la școală („Unde e școala ?“. „In centrul comunei, la internat, acolo merg toți copiii păstorilor"), alta are 5 ani, iar cea mică scincește în scutece. Afară sînt minus 23 grade, in iurtă ne scoatem hainele.întreb unde sînt grajdurile pentru vaci și saivanele pentru oi. Se miră, spune Toate vițeii, natură, vara, iarna, la orice temperatură, și iama sînt și 40 grade minus. Pășunează tot timpul anului. Dacă stratul de zăpadă este mai gros, scormonesc cu piciorul pînă găsesc iarbă uscată. Adaptare perfectă la condițiile naturale, produsă timp de sute de generații.Nu esiti prea ușoară viața păstorului Hurel. Ne spune că dacă veneam cu 8 zile mai devreme nu îl găseam aici. Doar ce se mutase. Marea grijă a păstorului din stepă este ca animalele să se hrănească foarte bine vara și toamna, să reziste, fără rezerve de furaje depozitate, asprimilor iernii. Mereu în căutare de pășuni bogate, păstorul își mută turmele și iurta de multe ori pe an. Gazda noastră și-a mutat casa anul trecut, din 20 aprilie pînă în 20 decembrie, de 14 ori, mergînd „cu iurta in spate”, cu familie și tot avutul lor, pesite 250 kilometri.Mongolia tradițională ! Mongolia în care cresc mai mult de 12 animale pentru un locuitor, a cărei zootehnie, ramură de bază a economiei, asigură acum partea esențială a ve-

nitului național, face obiectul preocupărilor de la nivelul lui Hurel la nivel statal — consacrate îmbunătățirii condițiilor le ale crescătorilor le, de electrificare, ță medicală, de cultură. Ideea de modernizare a zootehniei, în sensul schimbării structurale a actualei organizări, nu are adepți, pentru că cea mai ieftină zootehnie nu are nevoie aici de „modernizări”. Această formă clasică de creștere a vitelor este, Indiscutabil, cea mai potrivită pentru Asia Centrală, pentru condițiile ei naturale și climatice specifice. De altfel, oamenii de știință mongoli sint preocupați să demonstreze neadevărul aprecierilor că viața nomadă ar fi jucat un rol absolut negativ în istoria și că economia nomadă ar lamitate istorică. Iurta din este de părere un reputat de la Politehnica din Ulan nu a ajuns în situația de misă la muzeu.Angajarea oamenilor de știință în elucidarea și reconsiderarea unor aprecieri — fie că este vorba de economia nomadă sau de teze după care înainte de Revoluția din 1921 nu a fost nimic progresist in istoria Mongoliei, ca și opiniile și preocupările de a reveni rea tradițională, nunțat cu cîteva mă, sau recenta

de viață, socia- de anima- de asisten-

omenirii fi o ca- stepă — profesor Bator — a fi tri-

lume de a se fie primăva- vară. toamnă iarnă. Cine i și cine poa-Să trăiască să trăiască !
perpetua și a vie-

la scrie- la care s-a re- decenii In ur- hotărire de a se sărbători Anul Nou tradițional, — vizează nu numai restabilirea adevă-
Mongolii redescoperă

vedea, înțelege și simți cunoaște prima oară. Fac ea și marile turme de oi, de vaci, și hergheliile de cămile, și turmele jocul fantastic al și furia cămilelor sălbatice, și, mai legile specifice conviețuirii,
de antiilo- cailor săi*  hoinare, și presus de

rîde ca de o glumă bună și că așa ceva nu a fost nicicînd. animalele, inclusiv mieii și stau, de ia naștere, libere in

rulai istoric și păstrarea moștenirii spirituale, ci deschiderea unor orizonturi noi, mai fertile în climatul social, care să dea mongolilor mai multă încredere în capacitatea lor de creație.Expresia „mai multă încredere în posibilitățile și capacitățile noastre” a revenit ca un laitmotiv în toate întîlnirile avute la ministere, organe de partid sau în unități economice și instituții de cultură.Tema care domină în ultimul timp dezbaterile în forumuri de partid, de stat, științifice, in mijloacele de Informare în masă ar putea fi formulată astfel : „Mongoliei văzute 
doar prin imaginea călărețului mî- 
nîndu-și turmele prin stepă și a iur
tei copleșite de imensitatea spațiului 
trebuie să-i ia locul o Mongolie mo
dernă, cu o industrie și economie 
care să pună în valoare imensele bo
gății ale subsolului — singura cale 
spre prosperitate".Există acum nu numai conștiința că fără o industrie constructoare de mașini, de exemplu, nu este posibil un progres real și sănătos al economiei, ci și decizia de a renunța la orientări ce s-au dovedit a nu fi în beneficiul Mongoliei.La plenara partidului care a avut Ioc în luna decembrie 1988, în raportul prezentat de J. Batmunh, re- levindu-se progresele în dezvoltarea economică și socială (de exemplu, în 1960, industria a produs 14,6 la sută din venitul național, iar în 1988 — 34 la sută), se apreciază că economia Mongoliei, după structura gene- exportului, este producătoare de Nu s-a dat a-con- mașini, electronicii, cel de-al XV-lea
rală și încă o materii tenție prelucrării metalelor, strucției de ’ ' 'chimiei. La __ _________ ... ____ __Congres al partidului s-a spus că la sfirșitul anilor ’70 Mongolia va deveni o țară industrial-agrară. Dar, practic, obiectivul nu a fost îndeplinit, Nu este necesar, se preoizează, ca Mongolia să dezvolte egal toate ramurile, dar este obligatoriu să dezvolte construcția de mașini. In sprijinul acestei orientări se aduc nu numai argumente de ordin economic general, de principiu, ci și din realitatea economică imediată. Astfel, se apreciază că venitul național pe locuitor reprezintă o treime față de media anului 1985 în țările europene ale C.A.E.R., iar fondul de consum pe locuitor reprezintă 40 la sută față de țările respective. In același timp, se spune că prețul produselor agricole, în principal zootehnice, a fost adus pe piața mondială și mai jos față de produsele industriale. ceea ce a influențat negativ economia Mongoliei, ținînd seama că producția zootehnică ocupă un loc principal în cadrul exportului. In vreme ce produsele importate de Mongolia între anii 1976—1987 s-au scumpit de două ori, prețul produselor exportate a crescut cu numai 36 la sută. Foarfecă prețurilor mondiale taie din munca păstorului mai adine și mai dureros decit asprimile stepei.

structura economie prime.

Pe ce se bazează planurile, proiectele de dezvoltare a industriei, de schimbare radicală a statutului „de țară exportatoare de materii prime” ? La Ulan Bator interlocutorii noștri apreciau că mongolii se redescoperă pe ei și redescoperă Mongolia pe toate planurile — al tradițiilor frumoase, al aspirațiilor poporului acesta talentat spre progres și bunăstare, al posibilităților materiale de care dispune țara.Un El Dorado pentru geologi ! Aceasta este Stepa de Est, precum și alte zone ale Mongoliei. Poate că este una din cele mai puțin cercetate zone ale lumii — practic, primele echipe de geologi și-au început activitatea metodic abia cu 20 de ani in urmă — dar, cu toate marile „pete albe” care mai există pe harta geologică a țării, este făcută dovada că subsolul Mongoliei adăpostește bogății minerale imense. Rezervele de cărbune — depistate pină acum — sint estimate la 5 miliarde tone, din care un miliard cocsifica- bil, cele de la Tavan Tologoi fiind, din punct de vedere al calității, fără comparație în lume. Sint imense zăcăminte de cupru, uriașe depozite de metale rare, de magnezite, fluo- rină, cositor, tungsten, molibden, fier, mari rezerve de nisipuri aurifere, pietre semiprețioase, iar acum se caută intens petrol etc., etc.Pe existența acestor mari bogății minerale se sprijină, în primul rînd, programele de modernizare a economiei mongole.La o intîlnire pe care președintele guvernului mongol, D. Sodnom, a avut-o cu Prezidiul Academiei mongole. în luna decembrie 1988, s-a pus și următoarea întrebare : „De ce lucrează la noi atit de multi specialiști și muncitori străini dacă avem specialiști proprii ?“. Și s-a răspuns : „este o greșeală să nu avem încredere în specialiștii noștri”.Se apreciază că în decursul anilor s-au format suficiente cadre tehnice, superioare și medii, atit in țară, cit și peste hotare, in primul rind în țările socialiste, capabile să se angajeze în dezvoltarea diferitelor ramuri ale industriei, cu prioritate in cea constructoare de mașini. Din șapte persoane, una are pregătire medie sau superioară și există un program de formare a specialiștilor, atit în țară, cît și, in continuare, peste hotare. Dezavantajul de a avea o populație mică in raport nu numai cu teritoriul, dar mai ales în perspectiva dezvoltării noilor ramuri ale industriei, ale economiei în general, este atenuat de tinerețea acesteia. Cu 70 de ani în urmă, in Mongolia trăiau 700 000 de oameni. Acum, din cei peste două milioane de locuitori, 46 la sută sînt în vîrstă de pînă la 16 ani. O forță care vine !Stepa nesfirșită se arată, fără ascunzișuri, tuturor privirilor, conștientă parcă de farmecele și forța ei de seducție. Ne domină, dar nu cum ar face-o un peisaj luxuriant cu misterele și opulența sa indecentă și agresivă, ci sinceră („săracă sau bogată, frumoasă sau urîtă, asta sint !“), puternică, dar elegantă și blindă ca un uriaș în fața unor liliputani.Asculți liniștea vastului spațiu șl ai sentimentul că atit de puținele sau îndepărtatele contacte cu lumea estompează prezentul și fac trecutul de zeci de ori mai tura morală a lui lozofia despre lumea despre tentativa de a da alt înțeles decit cel pe care experiența lui de viață l-a dat acestor noțiuni. Prin profesie și devotament față de lumea stepei, el este trecutul Mongoliei și o parte a celei de azi ; prin aspirații, este omul acestui sfîrșit de secol, iar copiii lui, făuritorii Mongoliei moderne. Și știe că pentru aceasta trebuie să fie puternic, să simtă mereu sub tălpi pămîntul stepei. Hurel este un Anteu mongol.Apusul de soare colorează în star geriu iurta cenușie și aprinde un rug uriaș în stepa inghețată. La lăsarea Întunericului gazda pornește un motoraș și in iurtă, în jurul ei, se aprind beculețe care sclipesc viu, vesel, in noaptea ca un tăciune.La plecare, am grijă să nu calc pragul iurtei, pentru a păstra, după tradiția locului, respectul cald, neștirbit față de gazdă, față de oamenii stepei mongole.
Anqhel PARASCHIV

actual. însă sta- Hurel Ociri. fi- timp și spațiu. Înstrăinare deei,lui despre singurătate, modernă și confortul sacrificiu rămîn neclintite la

DE LA C.E.C.Libretul de economii pentru turism oferă posibilitatea obținerii prin trageri la sorți a unei excursii organizate în străinătate de Ministerul Turismului.La depunerile pe acest libret se acordă o dobindă de 2 la sută pe an, care se atribuie prin redistribuire în cadrul tragerilor la sorți trimestriale, organizate în prima lună a trimestrului următor celui pentru care se efectuează tragerea.La trageri participă libretele care în tot cursul trimestrului au avut un sold minim de 3 000 de lei, provenit din depuneri anterioare trimestrului pentru care se e- fectuează tragerea la sorți.Titularii libretelor de economii pentru turism ieșite cîștigătoare beneficiază de excursii in străinătate, cu îndeplinirea formalităților in vigoare. De excursiile organizate de către Ministerul Turismului pot beneficia, in locul titularului libretului de economii ieșit ciști- gător, soțul, soția sau unul dintre copiii minori ai acestuia, iar in cazul titularului minor — unul dintre părinți.Emiterea libretelor de economii pentru turism nominale se efectuează de sucursalele, filialele și agențiile C.E.C., precum și de unitățile P.T.T.R. autorizate.Libretele de economii pentru turism la purtător sint emise numai de sucursalele, filialele, precum și de agențiile C.E.C. autorizate.Depunerile ulterioare și restituirile de pe libretele de economii pentru turism nominale se pot face la unitățile C.E.C.. precum și Ia oficiile poștale autorizate.Pe libretele de economii pentru turism la purtător, operațiile se efectuează numai la unitatea care a emis libretul.

Condiții bune de îngrijire a sănătății în stațiunile balneoclimaterice

In această perioadă, in toate stațiunile balneoclimaterice ale țării sint asigurate condiții dintre cele mai bune pentru îngrijirea sănătății. Astfel, pentru afecțiunile a- paratului locomotor, reumatismale, neurologice, periferice, ortopedice și posttraumatice, medicii recomandă stațiunile Amara, Călimă- nești-Căciulata. Eforie-Nord. Băile Felix, Geoagiu-Băi, Băile Govora, Băile Herculane, Mangalia, Mo- neasa. Pucioasa, Slănic (Prahova), Sovata, Vatra Dornei și Lacu Sărat, pentru afecțiunile cardiovasculare — stațiunile Buziaș, Vatra Domei, Băile Tușnad. Borsec și Balvanyos, iar pentru afecțiunile ginecologice sint indicate stațiunile Eforie-Nord, Amara, Băile Felix, Geoagiu-Băi, Mangalia. Mo- neasa, Slănic (Prahova) și Sovata. La rindul lor. stațiunile Eforie- Nord. Băile Govora, Mangalia și Slănic Moldova sint recomandate pentru afecțiunile aparatului respirator. iar pentru afecțiunile tubului digestiv și hepatobiliare — stațiunile Borsec. Călimănesti-Că- ciulata. Malnaș-Băi, Băile Olăneșt.l, Singeorz-Băi și Slănic Moldova. De asemenea, pentru nevroze, stațiunile cele mai indicate șint Sinaia, Băile Tușnad, Balvanyos, Borsec, Borșa, Moneasa și Stîna de Vale.Este bine de reținut faptul că locurile pentru cură balneară în stațiunile menționate se pot obține de la agențiile oficiilor județene de turism. I.T.H.R. București și comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții.Stațiunile balneare pun la dispoziție oaspeților spații de cazare in hoteluri moderne și in case de

INFORMAȚII SPORTIVE

odihnă de diferite grade de confort, asigură servirea mesei in restaurante și pensiuni. Personal medical de înaltă calificare aplică proceduri terapeutice eficiente pe
baza factorilor naturali de cură. Există, de asemenea, multiple posibilități de agrement și excursii.în multe stațiuni, in acest sezon se poate beneficia și de a-

vantajul tarifelor reduse la serviciile de cazare și masă, iar ziua plecării in stațiunea preferată, precum și durata sejurului pot fi stabilite de fiecare solicitant.

HANDBAL. După o zi de pauză, campionatul mondial masculin de handbal (grupa B) s-a reluat cu disputarea primelor meciuri din cadrul seriilor semifinale. în seria B. ce se desfășoară la Strasbourg, selecționata României a întrecut cu scorul de 36—22 (16—7) echipa Olandei. Golurile formației române au fost marcate de Stingă (7). Berbece (7). Dumitru (6), Mocanu (5). Licu (3), Zaharia (3), Petre (2). Voinea. Ghi- meș și Durău. Alte rezultate : Islanda — R.F. Germania 23—21 (9—10), Elveția — Bulgaria 24—20 (11—9). In seria semifinală A (la Marsilia) s-au înregistrat următoarele rezultate : Polonia — Israel 30—15 (16— 6), Franța — Cuba 21—14 (12—8),Spania — Danemarca 28—22 (17—6).SCHI • Proba masculină de slalom special din cadrul finalelor „Daciadei” la schi-alpin a revenit lui loan Frățilă (A.S.A. Brașov), cronometrat in două manșe cu timpul de 1’52”19/100. Pe locurile următoare s-au situat Dorin Dinu (C.S.U. Brașov) — l’53”46/100 și Peter Cris- taly (A.S.A. Brașov) — 1’53”95/100. • La Lahti (Finlanda), în cadrul campionatelor mondiale de schi- fond. suedezul Gunde Svan a terminat învingător in proba de 15 km. cu timpul de 40’39”6/10. fiind urmat de coechipierii săi Torgny Mo- gren (41 ’02”9/10) și Lars Waland (41’10”3/10). Proba de sărituri de la trambulina de 90 m a fost cîștigată de finlandezul Jari Puikkonen. cu un total de 218,5 puncte (sărituri de 113,5 m și 107 m), • Cea de-a doua probă feminină de coborîre disputată la Lake Louise (Alberta), în cadrul „Cupei mondiale” la schi- alpin. a fost cîștigată de elvețiană Michela Figini, cu timpul de 1'41” 58/100. Pe locurile următoare s-au clasat compatrioata sa Maria Wal- liser (1’41 ”82/100) și vest-germana Michaela Gerg (l’42”44/100).FOTBAL. Rezultate înregistrate în grupele preliminare ale campionatului mondial de fotbal pentru ju

niori, ce se desfășoară în diferite orașe din Arabia Saudită : Portugalia — Nigeria 1—0 (0—0); Columbia— Siria 2—0 (1—0) ; S.U.A. — R.D. Germană 2—0 (1—0) ; Irak — Spania 2—0 (0—0).TENIS. • In primul tur al turneului internațional de tenis de Ia Philadelphia, contînd pentru „Marele premiu”, finlandezul Veli Pa- loheimo l-a eliminat cu 6—4. 6—1 pe australianul Simon Youl. olandezul Tom Nijssen a dispus cu 6—2. 6—2 de americanul Jonathan Canter. iar cehoslovacul Milan Srej- ber l-a întrecut cu 3—6. 6—3, 6—4 pe japonezul Shuzo Matsouka. • Turneul internațional de tenis de la Milano, contînd pentru „Marele premiu”. a fost cîștigat de vest-germa- nul Boris Becker, care l-a întrecut in finală cu 6—1, 6—2 pe sovieticul Aleksandr Volkov.PATINAJ. în cadrul concursului Internațional de patinaj viteză de la Innsbruck, contînd pentru „Cupa mondială”, americanul Dan Jansen a terminat învingător in două probe: 500 m (37”38/100) și 1 000 m (1’15” 78/100). Proba de 5 000 de m a fost ciștigată de norvegianul Geir Karlstad (6’59”57/100).ȘAH. în prima rundă a turneului internațional de șah de la Linares, marele maestru englez Nigel Short a cîștigat la fostul campion mondial Anatoli Karpov, Iusupov l-a Învins pe Sokolov. în timp ce partidele Beliavski — Liubojevici și Timman— Portisch au fost întrerupte.SCRIMA. Concursul internațional masculin de floretă de la Veneția a fost cîștigat de sovieticul Oleg Korețki învingător cu 10—6 în finala disputată in compania compatriotului său Aleksandr Romankov.NATAȚIE. In cadrul concursului internațional de notație de Ia Veneția, americana Jill Sterkel a cîștigat proba feminină de 100 m liber, cu timpul de 56”53/100. iar Kathleen Nord (R.D. Germană) a obtinut victoria Ia 200 m fluture în 2’12”34/100.



Pentru măsuri concrete de înfăptuire 
a dezarmării■ ■

ministerial al 0. U. A.La intreBERLIN 21 (Agerpres). - Berlin au avut loc convorbiri Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., și Rene Urbany, președintele P.C. Luxemburghez, transmite agenția A.D.N. Abordînd o serie de aspecte ale situației politice internaționale, cei doi conducători de partid au subliniat necesitatea de a se acționa pentru prevenirea modernizării rachetelor cu rază scurtă de acțiune de către N.A.T.O.. pentru

reducerea la jumătate a rachetelor strategice ofensive ale S.U.A. și U.R.S.S. Cei doi conducători de partide s-au pronunțat pentru măsuri concrete de înfăptuire a dezarmării, pentru continuarea procesului de securitate și cooperare in Europa.In cursul convorbirilor s-a procedat, totodată, la un schimb de opinii cu privire la activitatea internă și internațională a P.S.U.G. și P.C. Luxemburghez.
Lichidarea armelor atomice, a tuturor armelor 
de distrugere in masă — necesitate stringentă

Rezoluție a organizației internaționale „Medicii
nirea războiului nuclear"

ADDIS ABEBA 21 (Agerpres). — Participanții la lucrările celei de-a 49-a sesiuni a Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane, care se desfășoară in capitala Etiopiei, continuă să analizeze aspecte ale principalelor probleme politice și economice cu care este confruntat continentul african.într-un mesaj adresat reuniunii, șeful statului-gazdă. Mengistu Haile Mariam, a relevat importanța acordurilor de pace realizate la sfîrșitul anului trecut cu privire la Africa australă, subliniind că îndeplinirea

lor riguroasă va determina accesul Namibiei la independență și va asigura stabilitatea în zonă.Reprezentantul Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest a denunțat intenția R.S.A. de a materializa un plan de acțiune care să compromită aplicarea prevederilor Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate.In centrul discuțiilor se află, de asemenea, probleme legate de uriașa datorie externă a țărilor regiunii și aspecte ale pregătirii unei conferințe internaționale în această problemă.
pentru prevepace din R. F.

texis- cursa folo-

BONN 21 (Agerpres). — Secțiunea vest-germană a organizației internaționale „Medicii pentru prevenirea războiului nuclear" (I.P.P.N.W.) a aprobat, la Bremen, o rezoluție în care se cere distrugerea armelor atomice. chimice și bacteriologice.In rezoluție se subliniază că tă o importantă conexiune între înarmărilor, tehnologia de vîrfsită în scopuri militare periculoase, distrugerea mediului înconjurător și pauperizarea lumii a treia.Relevînd necesitatea unei „schimbări de gîndlre", rezoluția estimează că pericolele care există în lume la adresa continuității vieții pe Pămînt vor putea fi evitate dacă toate țările vor înțelege necesitatea de a coopera, lăsînd de o parte strategiile egoiste de putere în favoarea umanizării relațiilor internaționale.

Mișcarea pentru .Germania consideră că este indispensabil ca guvernul vest-german să opună veto-ul său staționării de noi arme nucleare pe teritoriul țării, relevă Comitetul de coordonare al mișcării pentru pace din R.F.G., într-o declarație dată publicității la Bonn, citată de agenția A.D.N. In document se subliniază, totodată, necesitatea accelerării procesului de consolidare a păcii prin noi măsuri de dezarmare, in primul rind prin renunțarea la așa-zisa „modernizare", reducerea cu 50 la sută a armamentelor strategice ale S.U.A. și U.R.S.S.. interzicerea armelor chimice și (reducerea drastică a armelor convenționale. Pacea — se relevă în declarație — trebuie să semnifice mai mult decît absența războiului, ea neputînd fi obținută cu ajutorul armelor, oi numai în comun.
Pacea nu poate fi garantată fără eliminarea

subdezvoltării din emisfera sudică

Pregătiri în vederea acordării 
independenței Namibiei

S.W.A.P.O. a incetat complet activitățile militare

Ședință a Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone 
consacrată politicii externeVARȘOVIA 21 (Agerpres). — La Varșovia a avut loc o ședință a Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, transmite agenția P.A.P. în dezbatere s-au aflat înfăptuirea obiectivelor politicii externe a Poloniei în 1988 și sarcinile în acest domeniu pentru anul 1989. Principalele obiective ale politicii externe a R. P. Polone sînt dezvoltarea relațiilor multilaterale cu țările socialiste, consolidarea colaborării în cadrul Tratatului de la Varșovia și C.A.E.R. Va fi continuată, de asemenea, politica de colaborare cu țările capitaliste dezvoltate, cu țările în curs de dezvoltare din Asia, America Latină și Africa.

Măsuri pe linia promovării procesului
de pace în America Centrală

Reluarea dialogului dintre guvernul nicaraguan 
și partidele de opozițieMANAGUA 21 (Agerpres). — Guvernul nicaraguan va relua oficial miercuri, 22 februarie, „dialogul național" cu partidele politice de opoziție în vederea ajungerii la un acord cu privire la alegerile generale din februarie 1990, s-a anunțat oficial la Managua.Ministrul informațiilor, Manuel Espinoza, referindu-se la această decizie a guvernului, a menționat că alegerile se vor realiza cel mai tîrziu la 25 februarie 1990, după cum se specifică în acordul final al recentei reuniuni la nivel înalt a statelor din America Centrală.

SAN JOSE 21 (Agerpres). — Președinții Costa Ricăi, Guatemalei, Hondurasului, Nicaraguei și Salvadorului se vor reuni, în luna mai, în insula caraibiană Roatan (Honduras), pentru a continua eforturile consacrate normalizării situației din America Centrală — transmite agenția A.P.S. S-a precizat că ei vor acorda prioritate problemei reintegrării forțelor insurgente în viața social-politică și economică națională, in conformitate cu înțelegerile convenite în cadrul reuniunilor regionale ceritroamerioane la nivel înalt desfășurate anterior în zonă.

Declaratia ministruluiMADRID 21 (Agerpres). — Datoriile externe mari blochează dezvoltarea economică a țărilor latino-a- mericane și le destabilizează, a declarat într-o conferință de presă ministrul de externe al Argentinei,
de externe argentinianDante Caputo, aflat în vizită la Madrid. Luind in considerare ampla interdependență din lume, pacea nu poate fi garantată dacă emisfera sudică rămine subdezvoltată, a relevat el.

GABORONE 21 (Agerpres), — Potrivit surselor din Windhoek, capitala teritoriului namibian, măsura privind restricțiile de circulație în nordul Namibiei, impusă în urmă cu opt ani, a fost suspendată — s-a anunțat în capitala Botswanei. Un purtător de cuvînt al forțelor teritoriale a confirmat că Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a încetat complet activitățile militare, așa cum s-a angajat, pentru a participa la procesul realizării independenței și instaurării păcii în teritoriu. Măsura intervine cu șase săptămîni înainte de a începe în mod oficial procesul obținerii independenței Namibiei.ADDIS ABEBA 21 (Agerpres). — Organizația Unității Africane este pregătită să facă toate eforturile posibile în vederea aplicării planului de pace al O.N.U. ce vizează asigurarea independenței Namibiei — a declarat, la Addis Abeba, cu prilejul lucrărilor Consiliului ministerial al O.U.A., secretarul general al organismului panafrican. Ide Oumarou. El a cerut țărilor continentului să ofere tot sprijinul necesar Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), punînd, totodată.

gardă membrii O.U.A. asupra unei eventuale intervenții din partea regimului de la Pretoria pentru a influența alegerile din Namibia din această toamnă — informează agenția MENA.
r

LA TtRGUL INTERNATIONAL 
„GIFEX-9", de produse generale, 
deschis in capitala Ghanei, parti
cipă și țara noastră. Exponatele 
românești, intre care mașini-unelte 
pentru prelucrarea lemnului, pro
duse ale industriei chimice, far
maceutice, de coloranți, fibre și 
fire sintetice, mase plastice, arti
cole din cauciuc, sint deosebit de 
apreciate de specialiști și public.

ÎNTREVEDERE CHINO-BURUN- a avut loc o Peng, premie- Stat al Buyoya, pre- Burundi.
in

DEZA. La Beijing Întrevedere între Li rul Consiliului de Chineze, și Pierre ședințele Republicii fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale, ultimele evoluții din Africa, problema extinderii cooperării intre țările în curs de dezvoltare.
R.P.Au

ORIENTUL MIJLOCIU împotriva politicii represive
© Noi manifestații de protest ale populației palestiniene în 
teritoriile ocupate de Israel • Convorbiri ecjipteano-sovieticeîn majoritatea orașelor și taberelor de refugiați palestinieni din Cisiordania și Gaza s-au înregistrat noi manifestații ale populației palestiniene împotriva ocupației. în taberele Shati. Dir Al-Balah, Khan Younis și Rafah din zona Gaza s-au produs ciocniri — informează agenția T.A.S.S.. care precizează că militarii israelieni au folosit împotriva demonstranților arme de foc si grenade cu gaze lacrimogene. în orașul Nablus a fost declarată starea de urgență, în timp ce unități ale armatei și poliției au operat arestări și percheziții. Numeroase arestări au fost efectuate și in sectorul de est al Ierusalimului, la Tulkharm și Kal- kilya.Pe de altă parte, a continuat greva generală declarată duminică de locuitorii arabi. (Agerpres)CAIRO 21 (Agerpres). — La Cairo a avut loc o întrevedere între președintele Egiptului, Hosni Mubarak, și minîstrul de externe al U.R.S.S., Eduard Șevardnadze. transmite agen- ■ ția T.A.S.S. Au fost abordate aspecte ale dezvoltării relațiilor bilaterale, precum și ale actualității internaționale. Analizîndu-se evoluția eveni-

mentelor din zona Orientului Mijlociu, în cursul convorbirii a fost exprimată părerea comună privind necesitatea mobilizării tuturor eforturilor în vederea reglementării cit mai grabnice a conflictului arabo-israe- lian, ținîndu-se cont de interesele tuturor părților. A fost subliniată importanța folosirii cit mai depline a posibilităților Organizației Unite pentru organizarea sultări bi și multilaterale.conducă la convocarea unei conferințe internaționale în problemele Orientului Mijlociu.Ministrul de externe sovietic a avut, de asemenea, convorbiri cu omologul său egiptean, Esmat
★Vorbind ziariștilor convorbirilor pe care președintele Egiptului, barak. ministrul de externe al Israelului. Moshe Arens, a relevat că discuțiile purtate cu șeful statului egiptean s-au concentrat asupra problemelor de interes din regiune, califi- cîndu-le drept constructive. El a subliniat că președintele egiptean este un puternic sprijinitor al procesului de pace, estimînd că Egiptul poate juca un rol important în acest proces.

a regimului rasist 
sud-aîrican

PLENARA C.C. AL PARTIDU
LUI PROGRESULUI ȘI SOCIA
LISMULUI DIN MAROC, consacrată analizării situației interne din țară, a avut loc la Casablanca. Participanții s-au pronunțat pentru extinderea procesului de democratizare și aplicarea unor re- economică.forme de dezvoltareSecretarul general al partidului. Aii Yata. a prezentat un raport.

Națiunilor unor con- care să
Abdel Meguid.la Încheierea le-a avut cu Hosni Mu-

JOHANNESBURG 21 (Agerpres). — Peste 200 de militanți ai mișcărilor de luptă împotriva apartheidului, aflați în închisorile sud-africa- ne din Piet.ermeritzburg și Durban (provincia Natal) și East-London (provincia Cape) au declarat greva foamei în semn de protest față de deținerea lor fără judecată și față de condițiile inumane la care sint supuși de autoritățile rasiste.Acțiunea lor se adaugă celei desfășurate timp; de 25 de zile de peste 250 de deținuți politici de la alte închisori și care au avut un larg ecou în rindurile luptătorilor împotriva discriminării rasiale de pe întreg teritoriul R.S.A., contribuind la mobilizarea forțelor ce se pronunță pentru eliminarea' rasismului.LONDRA 21 (Agerpres). — In Marea Brit'anie a fost lansată o nouă campanie de masă împotriva politicii de segregație rasială a regimului minoritar de la Cu ocazia unei conferințe ce a avut loc la Londra, antiapartheid (A.A.M.) a că anul acesta vor avea loc in întreaga tară demonstrații și alte acțiuni de o anvergură fără precedent.
Pretoria, de presă Mișcarea anunțat

DECIZIE ÎN CADRUL C.E.E.Consiliul ministerial al Pieței comune, întrunit la Bruxelles, a a- doptat o reglementare cu privire la interzicerea exportului unor substanțe care ar putea fi utilizate la producerea de arme chimice. Vînzarea produselor respective va fi permisă numai pe baza unei aprobări eliberate de autoritățile competente ale fiecărei țări.

Miting preelectoral în GreciaATENA 21 (Agerpres). — La Pireu s-a desfășurat un miting al „Coaliției forțelor de stingă și progresiste" din Grecia, formată in vederea alegerilor parlamentare ce se vor desfășura in luna iunie. Din această coaliție fac parte Partidul Comunist din Grecia, Noul Partid al Stingii Elene, alte partide de stingă și personalități politice independente.

Negocieri pentru reconciliere națională in SalvadorCIUDAD DE MEXICO 21 (Agerpres). — Agențiile de presă informează că in localitatea mexicană Oaxtepec au început negocierile pentru reconciliere națională în Salvador, la care iau parte reprezentanți ai forțelor democratice insu-
recționale grupate în Frontul Fara- bundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) și ai principalelor formațiuni politice salvadoriene, printre aceștia numărîndu-se și cinci candidați la funcția supremă in stat in alegerile prezidențiale de la. 19 martie.

Agențiile de presa
e scurt

CONVORBIRI TURCO-MALA- 
YEZIENE. Aflat la Kuala Lumpur într-o vizită oficială de trei zile, cea de-a doua etapă a turneului său asiatic, președintele Turciei. Kenan Evren, a avut o primă rundă de convorbiri cu regele Mala- yeziei, sultan Iskandar. în cadrul întrevederilor, la care a participat și ministrul de externe. Mesut Yilmaz, au fost abordate cu prioritate aspecte ale relațiilor bilaterale. Dintre problemele internaționale. cei doi șefi de sfat au evocat cu prioritate situația din diverse zone ale Asiei.

PROTEST ÎMPOTRIVA RECRU
DESCENȚEI NEONAZISMULUI 
IN BERLINUL OCCIDENTAL. în favoarea unei coaliții a tuturor forțelor care se pronunță pentru îmbunătățirea situației sociale și pentru o contribuție proprie a orașului la asigurarea păcii și împotriva pericolului neofascismului s-a pronunțat vicepreședintele Partidului Socialist-Unit din Berlinul occidental, Dietmar Ahrens, la o plenară a Prezidiului partidului. EI a subliniat că intrarea reprezentanților formațiunii neofasciste „Republicanii" în Camera Reprezentanților a Berlinului occidental a fost primită cu îngrijorare de opinia publică.

REALIZĂRI ALE ECONOMIEI INDIEINEW DELHI 21 (Agerpres). — în alocuțiunea rostită în fata parlamentului, a cărui sesiune a inceput marți la New Delhi, președintele Ramaswamy Venkataraman a arătat că India a obținut. în cursul primilor patru ani ai planului cincinal în curs, o creștere anuală a produsului național brut de 5 la sută, urmînd ca in cincinalul viitor sporul să atingă nivelul de 6 la sută. Evidențiind tendința pozitivă în dezvoltarea

economiei tării, el a adăugat că. în sectorul industriei, creșterea a fost, în primele sase luni ale anului financiar actual (aprilie 1988 — martie 1989). de 9.5 la sută.Referindu-se la politica externă, șeful statului indian a subliniat că guvernul tării sale dorește să contribuie la menținerea unor relații pașnice cu țările vecine, să promoveze pacea în regiune.

întărirea încrederii între state - componentă esențială a procesului

Avem marea răspundere în fața popoarelor noastre de a face 
totul pentru dezvoltarea încrederii, securității, pentru dezarmare in 
Europa și în lume. Mai mult ca oricînd este necesar să se treacă de la 
declarații la acțiuni reale, concrete, de dezarmare!

NICOLAE CEAUȘESCUAsigurarea unei securități reale și egale pentru toate statele continentului european, ca și pentru toate popoarele lumii impune ca o condiție hotărîtoare înfăptuirea dezarmării, ca un proces unitar, care să cuprindă toate categoriile de arme — nucleare, chimice, convenționale. înscriind dezarmarea ca un obiectiv de prim ordin_ al întregii sale politici externe, cum socialistă, așa prezentat un cu- vizînd oprirea trecerea efectivăRomânia se știe, a prinzător program cursei înarmărilor, la dezarmare, program in cadrul căruia un rol important revine negocierii și punerii in practică a unor măsuri de creștere a încrederii și întărire a securității dintre state.Măsurile de întărire a încrederii reprezintă acte de natură politică asumate de state in mod unilateral, bilateral sau multilateral, ca parte integrantă a eforturilor generale pentru reducerea tensiunii și suspiciunii din relațiile interstatale, pentru diminuarea pericolului de declanșare a unui conflict armat ca urmare a neînțelegerii sau interpretării eronate a unor activități militare. Cu alte cuvinte, fără a afecta capacitatea de apărare a statelor, a- semenea măsuri sint de natură să asigure condițiile — din punct de vedere politic și psihologic — pentru măsuri reale de control al armamentelor și dezarmare. Ele pot aduce astfel o contribuție efectivă la promovarea unor relații normale între națiuni, la menținerea și consolidarea păcii.Promotoare consecventă a cauzei înțelegerii, securității și păcii în Europa, România s-a pronunțat in mod consecvent împotriva demonstrațiilor de forță, a zăngănitului de arme,

evidențiind permanent necesitatea adoptării de măsuri care să favorizeze reducerea tensiunii, creșterea încrederii între state. Este bine știut astfel că țara noastră s-a numărat printre promotorii ideii ca în Actul final de la Helsinki să fie inclus un capitol distinct privind măsurile de creștere a încrederii intre state.ca o componentă esențială a edificării securității europene. Astfel, în cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa au fost stabilite o serie de măsuri cum ar fi : notificarea prealabilă a manevrelor și mișcărilor militare de anvergură, schimbul de observatori la manevre, vizite de delegații militare etc. Avînd insă în vedere faptul că măsurile de încredere stabilite prin Actul final nu reprezentau decit un inceput. România a depus eforturi susținute pentru continuarea procesului inițiat în capitala finlandeză, pentru adîncirea, lărgirea și completarea măsurilor stabilite în vederea realizării obiectivului esențial — dezarmarea generală și totală, sub un control internațional strict și eficace. în acest spirit, țara noastră a acționat cu consecvență și perseverență în vederea realizării, în cadrul reu’niunii general-europene de la Madrid, a consensului pentru convocarea Conferinței pentru măsuri de Încredere și securitate și pentru dezarmare in Europa, a cărei primă etapă s-a desfășurat la Stockholm in perioada 1984—1986.Prin propunerile prezentate, cît șl prin întreaga activitate desfășurată în cadrul conferinței. România a adus o importantă contribuție la succesul primului for de încredere și dezarmare din istoria continentulu'. Este semnificativ astfel că. alături

de pozițiile altor state, propunerile și ideile românești au făcut aproape in permanentă obiectul dialogului între delegațiile participante ; ele au servit adesea drept puncte de pornire in eforturile pentru identificarea elementelor comune sau convergente, pentru căutarea unor soluții general acceptabile. Mai mult decit atît, pe parcursul negocierilor, în momentele mai dificile sau de impas, tara noastră a avansat numeroase sugestii, propuneri sau idei în vederea depășirii obstacolelor apărute, pentru apropierea pozițiilor și crearea unui climat fertil de conlucrare, pentru realizarea consensului final.Prin documentul Conferinței de la Stockholm, care reprezintă un progres însemnat față de prevederile Actului final de la Helsinki, s-au prevăzut un șir de măsuri concrete, practice, riguros definite, obligatorii și aplicabile pe întreg teritoriul Europei, incluzînd notificarea mai din timp a manevrelor și a altor mișcări de trupe, schimbul de calendare a- nuale asupra activităților militare, invitarea obligatorie de observatori la aceste activități, stabilirea unor măsuri de verificare a modului lor de aplicare. Deosebit de important este și faptul că documentul final al forumului din capitala Suediei a prevăzut expres obligația statelor participante de a nu recurge în raporturile lor reciproce la amenințarea cu forța sau la folosirea forței, sub nici un pretext, împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a vreunui stat, a exercitării drepturilor sale suverane sau pentru dobîndirea, invadarea, atacul sau ocuparea de teritorii. In același timp, documentul subliniază necesi-

tatea reglementării exclusiv pe cale pașnică a tuturor diferendelor și problemelor litigioase, aplicarea afnbe- lor principii constituind factori esențiali pentru menținerea și întărirea păcii și securității internaționale.Acordul realizat la Stockholm a fost considerat pe bună dreptate ca o primă etapă în cadrul unui amplu proces, statele participante fiind in unanimitate de acord in oe privește necesitatea continuării eforturilor pentru intărirea încrederii și edificarea unei reale securități pe continent. De o deosebită importanță este în acest sens hotărîrea adoptată în cadrul reuniunii general-europene de la Viena privind organizarea de noi negocieri pentru dezvoltarea și extinderea măsurilor deja convenite la Stockholm și adoptarea unui ansamblu de măsuri noi și mai angajante de întărire a încrederii și securității. Potrivit documentului final al reuniunii de la Viena. aceste negocieri, la care vor fi prezente toate cele 35 de state participante, urmează să înceapă la 6 martie la Viena și se vor desfășura în paralel cu negocierile dintre statele participante la cele două alianțe militare — N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia — privind reducerea trupelor și armamentelor convenționale în Europa, între acestea existind, de altfel, o legătură organică. Este cum nu se poate mai clar că progresele înregislrate in domeniul întăririi măsurilor de încredere și securității vor facilita obținerea de rezultate in domeniul reducerii forțelor armate și armamentelor convenționale pe continent, soluționarea altor probleme de dezarmare. care, la rîndul lor, ar crea premise favorabile pentru întărirea în continuare a încrederii între state pe continent.In opinia țării noastre, noua etapă a conferinței pentru măsuri de încredere și securitate va trebui să contribuie, în final, la cuprinderea în cadrul măsurilor care se vor elabora a activității tuturor categoriilor de forțe armate (trupe de uscat, forte militare aeriene și forțe militare maritime) ale statelor participante la

C.S.C.E., in scopul diminuării pericolului declanșării unuj conflict armat în Europa, reducerii și eliminării pericolului unui atac prin surprindere, întăririi securității reciproce, facilitării înfăptuirii practice a măsurilor de dezarmare.Acționind cu consecvență pentru continuarea eforturilor începute la Stockholm, pentru convocarea unei conferințe de dezarmare convențională pe continent, România a prezentat, încă de la începerea reuniunii general-europene de la Viena. o serie de propuneri; realiste și constructive. între care : interzicerea demonstrațiilor de forță și a manevrelor militare de anvergură, in special a celor multinaționale și care se desfășoară la frontierele altor state ; limitarea activităților militare ale celor două alianțe militare ; desființarea bazelor militare străine și retragerea trupelor aflate pe teritoriul altor state ; crearea, la linia de contact dintre Cele două alianțe militare, a unui culoar cit mai larg, liber de arme nucleare si de alte arme de distrugere in_masă : crearea, de-a lungul frontierelor dintre state, a u- nor zone de 100—150 km in care să fie strict interzisă amplasarea de forte armate și armamente. Aceste propuneri, la care se adaugă, desigur, cele ale altor state participante, oferă o bază constructivă pentru viitoarele negocieri de la Viena.Fără îndoială, întărirea încrederii nu reprezintă un scop in sine. „Problema problemelor" vieții internaționale, a instaurării securității pe continent și în întreaga lume este înfăptuirea dezarmării. Iată motivul pentru care, in spiritul înaltei răspunderi față de destinele poporului român, ale păcii și securității internaționale, țara noastră este hotărită. așa cum a evidențiat din nou tovarășul Nicolae Ceaușescu. să acționeze cu toate forțele pentru realizarea dezarmării. in primul rind a dezarmării nucleare, pentru edificarea unei Europe unite, a păcii, colaborării și înțelegerii între toate popoarele.
Radu BOGDAN

lului. in cursul anului 1988 au fost produse 780 milioane tone de oțel brut, cu 6 la sută mai mult ca in 1987.
ATENTAT IN ULSTER. în Irlanda de Nord continuă acțiunile de violență politică promovate de elemente teroriste. Ultima victimă s-a înregistrat în localitatea Dona- cloney. la sud-est de Belfast. în urma acestui asasinat, numărul persoanelor care și-au pierdut viața în atentate teroriste de la începutul anului în Ulster se ridică la 10.

MIȘCAREA REVENDICATIVA 
A FEROVIARILOR ITALIENI. Personalul de la căile ferate italiene a participat la o grevă de 24 de ore în sprijinul unor revendicări privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață, în apărarea locurilor de muncă. Conducerea acestui important sector, din transporturile publice a anunțat. închiderea stațiilor și serviciilor aferente în anumite zone ale țării însumînd 4 000 km de cale ferată și va concedia personalul respectiv.

ÎNTÎLNIRE ÎN PROBLEMA 
KAMPUCHIANĂ. La Jakarta se desfășoară o reuniune neoficială consacrată problemei - kampuchie- ne. Participă reprezentanții părților kampuchiene implicate în conflict. miniștrii de externe ai Vietnamului și Laosului, precum și miniștrii de externe ai celor sase țări membre ale A.S.E.A.N.

O ȘEDINȚA A GRUPULUI 
ANDIN, consacrată dezvoltării sectoarelor agroindustriale naționale și promovării cooperării regionale, și-a desfășurat lucrările în capitala statului Peru. Participan- ții au adoptat un pachet de măsuri vizînd atingerea obiectivelor propuse.

MARI INUNDAȚII ÎN PERU. 60 de morți. aproximativ 200 de persoane date dispărute și peste 20 de localități și mii de hectare de teren agricol inundate constituie un prim bilanț al consecințelor revărsării rîurilor Gera și în provincia Moyobamba. partamentul peruan San situat în regiunea de Perului.
Indoche din de- Martin, nord aExplora-

PRODUCȚIA MONDIALA DE 
OȚEL. Potrivit revistei franceze „Le Nouvel Economiste", care citează raportul anual al Institutului internațional al fierului si oțe-

PROIECT TEMERAR.torul britanic Ranulph Fiennes va încerca pentru a treia oară să atingă Polul Nord pe jos, plecînd din insula canadiană Ward Hunt. Distanta pe care ar urma să o acopere — împreună cu exploratorul Mike Stroud — este de 425 de mile nautice. Cei doi speră să parcurgă drumul în 60 de zile, purtînd cu ei bagaje în greutate de 200 kg, trase pe o sanie fără ajutorul clinilor sau al. unor vehicule speciale. Cele două încercări Similare anterioare s-au soldat cu eșecuri.
I

AGENȚIA EFE

Spre o extindere a colaborării 
în zona Maghrebului

s-a anunțat, in orașul marocan Marrakesh s-au desfășura'După cum s-a anunțat, in orașul marocan Marrakesh s-au desfășura' 
lucrările reuniunii la nivel înalt a țărilor din zona Maghrebului — Alger. 
Libia. Maroc. Mauritania și Tunisia. După două zile de discuții, șefii a- 
stat participanți la reuniune au semnat Tratatul de constituire a Uniunii 
Maghrebului Arab, organizație politico-economică menită să asigure sta
telor respective o mai bună coordonare a activității in sfera politicii 
externe, precum și in domeniile economic, financiar, de învățământ și 
altele. Organizația, care dispune de organisme politice și executive, create 
prin tratatul semnat, este chemată să contribuie la dezvoltarea social- 
economică a țărilor membre, prin mai buna folosire a resurselor lor 
naturale și umane. In legătură cu aspectele economice ale acestei inte
grări maghrebiene. agenția spaniolă Efe scrie, intre altele :Ideea creării unei piețe maghrebiene a apărut cu jumătate de secol în urmă, dar ea s-a izbit de diverse obstacole care i-au intîrziat realizarea. Unele fenomene de ordin extern, în primul rind din sfera economică, au motivat în parte urgența cu care statele respective încearcă să concretizeze proiectul. între aceste fenomene se numără in primul rind scăderea preturilor la petrol pe piața mondială, ceea ce în zona Maghrebului a afectat serios Algeria. Apoi, perspectiva pieței unice a țărilor membre ale C.E.E.. începînd din ianuarie 1993, a fost considerată de economiști marocani influenti drept „destabilizatoare" pentru economiile țărilor maghrebiene. în Maroc este afirmată insistent necesitatea urgentă a unei atitudini comune față de C.E.E. și a stabilirii unei cooperări intermaghrebiene îndeosebi ce privește energia, agricultura alimentația.Cooperarea strînsă ce ar putea se desfășoare pornind de la înțelegerile intervenite la Marrakesh va avea ca unul din factorii majori de propulsare conlucrarea algeriano- marocană. simbolizată de proiectul de anvergură stabilit între cele două țări, anume construirea conductei de gaz între Algeria și Spania, tre- cînd prin Maroc.Una din problemele care au grevat înțelegerile este cea a Saharei occidentale. problemă aflată încă într-un stadiu incipient de soluționare, prin precizarea pozițiilor de către Maroc și Frontul Polisario. O altă cauză sint diferentele structurale existente între țările zonei.Regimurile politice din zona Maghrebului se disting printr-o evi-

in sisă

dentă diversitate. începînd cu venitul ' pe locuitor, unde discrepantele sînt foarte mari, oscilînd între nivelul de 8 600 dolari în Libia și 360 dolari în Mauritania. Oricît de limitată ar fi însă integrarea în această etapă. Maghrebul constituie o zona geografică de șase milioane kilometri pătrați, avind 65 milioane de locuitori. După Unele studii, în actualul ritm de creștere demografică în aceste țări, pină în anul 2025 se va produce o mutație de mare importanță : 65 la sută din populația din zona Mediteranei va trăi pe malul sudic, in timp ce in 1950 aproximativ 75 la sută trăia pe litoralul nordic al mării.Realizarea întîlnirii la nivel înalt de la Marrakesh a fost favorizată de îmbunătățirea raporturilor dintre Tunisia și Libia, care au reluat relațiile diplomatice în urmă cu treisprezece luni. Restabilirea s-a produs în decembrie 1987. la o lună după venirea la putere a președintelui Zine EI Abidine Ben Aii, care anul trecut s-a întîlnit de patru ori cu colonelul Moammer El Geddafi, conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie din Libia. In cursul acestor întîlniri au fost semnate diverse acorduri de cooperare, convenindu-se. totodată, exploatarea în comun a platformei petrolifere marine de la El Buri, situată la 600 kilometri sud de Tunis, avînd o suprafață de 3 000 kmp. obiect ăl unei vechi dispute intre Tripoli și Tunis. Președintele tunisian a calificat în repetate rînduri proiectul de o „necesitate pentru cadru de stabilitate nală".
integrare drept a se realiza un politică regio-

Precizări privind noi cercetări cosmice 
sovietice

MOSCOVA 21 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat agenției 
T.A.S.S., proiectantul principal al na
velor și stațiilor cosmice sovietice, 
Iurii Semionov, a precizat că in a 
doua jumătate a anului in curs ur
mează să fie lansat pe orbită un nou 
modul științific ce va fi atașat stației 
„Mir". Modulul va facilita, printre 
altele, ieșirile cosmonauților in spațiul 
cosmic, in cursul cărora vor fi utili
zate mijloace de zbor individuale. Sta
ția „Mir" va fi „completată", de ase
menea. șl cu un modul „tehnologic", 
in fapt o adevărată miniuzină pentru

producerea de cristale in stare de im
ponderabilitate, destinate echipamen
telor electronice și tehnicii laser. 
Cristalele produse pe orbită vor per

la punct a unor noi 
integrate rapide.

mite punerea 
tipuri de circuite 
După cum se așteaptă, modulul, care 
va dispune și de un compartiment 
pentru cercetări biotehnologice, va in
tra in funcțiune la finele anului 1990, 
începutul anului 1991. Specialiștii a- 
preciază că noile module vor permi
te ridicarea eficienței stației și ob
ținerea unor venituri de ordinul a 
miliarde de ruble.
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