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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

In spiritul relațiilor de colaborare româno-iraniană.

in interesul cauzei păcii și progresului, ieri a început

VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI REPUBLICII
ISLAMICE IRAN, SEWED All KHAMENEI

Ceremonia sosirii in CapitalăLa invitația tovarășului Nicolaa Ceaușescu, președintele Republicii, Socialiste România, miercuri a sosit în Capitală, într-o vizită oficială, Seyyed Aii Khamenei, președintele Republicii Islamice Iran,Ceremonia sosirii a avut loc pe aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul aerogării se aflau portretul președintelui Nicolae Ceaușescu și al președintelui Seyyed Aii Khamenei, încadrate de drapelele de stat ale României și Iranului.Pe mari pancarte erau înscrise urările : „Bun venit in Republica Socialistă România președintelui Republicii Islamice Iran, Seyyed Aii Khamenei!" și „Să se dezvolte continuu relațiile de prietenie și cooperare dintre Republica Socialistă România și Republica Islamică Iran, în interesul popoarelor român și iranian, al cauzei colaborării, înțelegerii și păcii în lume !“.La coborîrea din avion, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat președintelui Seyyed Aii Khamenei un călduros bun venit in țara noastră. Cei doi președinți-și-au strins mii= niie cu prietenie.Președintele iranian a prezentat președintelui Nicolae Ceaușescu personalitățile care îl însoțesc în această vizită — Aii Akbar Velayati, ministrul afacerilor externe, Mas- soud Roghani Zanjani, ministrul planului și bugetului, alte persoane oficiale.în continuarea ceremoniei, o gardă militară aliniată pe aeroport a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Islamice Iran și Republicii Socialiste România, în timp ce, în semn de salut, au fost trase 21 de salve de artilerie.Cel doi președinți au trecut în revistă garda de onoare.Președintelui iranian i-au fost

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a intilnit, miercuri, la Palatul Consiliului de Stat, cu președintele Republicii Islamice Iran, Seyyed Aii Khamenei.Președiniele Nicolae Ceaușescu a salutat vizita pe care președintele Republicii Islam’ce Im o întrepm-

prezentate persoanele oficiale române venite în întimpinare — membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului.Erau de față ambasadorul României la Teheran și ambasadorul Iranului la București.

de în România, apreciind că aceasta va contribui la mai buna înțelegere a preocupărilor celor două țări și popoare, a posibilităților de dezvoltare. in continuare, a relațiilor ro- mâno-iraniene.Mulțumind pentru invitația de a vizita România, președintele Seyyed Aii Khamenei a exprimat satisfacția

Un grup de pionieri a oferit buchete de flori președintelui Nicolae Ceaușescu , și președintelui Seyyed Aii Khamenei.Solemnitatea primirii înaltului oaspete s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare.

de a se întîlni și a avea convorbiri cu președintele Republicii Socialiste România, de a stabili impreunâ noi măsuri pentru extinderea raporturilor iraniano-române.Sub somnul dorinței comune de a conferi un conținut tot mai bogat conlucrării dintre România și Iran,

Președinții Nicolae Ceaușescu și Seyyed Aii Khamenei au părăsit apoi aeroportul, îndreptîndu-se spre reședința rezervată înaltului oaspete.La reședință, cei doi președinți s-au întreținut într-o atmosferă cordială, prietenească.

președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Seyyed Aii Khamenei au avut un prim schimb d? păreri referitor la stadiul și perspectivele dezvoltării, pe diverse planuri, a relațiilor dintre România și Iran, in interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

în ansamblul intenselor preocupări de perfecționare a economiei ce caracterizează activitatea Partidului Comunist Român in ultimele decenii, problema conducerii microeconomice deține o poziție centrală, continuu amplificată. Fundamentarea tuturor deciziilor și măsurilor majore de perfecționare a conducerii adoptate și aplicate după Congresul al IX-lea al partidului a pornit de la principiul frecvent reiterat de secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, „că formele de conducere, de planificare, financiare nu sint date o dată pentru totdeauna, că ele trebuie perfecționate continuu, in raport cu dezvoltarea forțelor de producție, a științei, a culturii, cu baza tehnico-matcrială, pornind de la necesitatea creșterii rolului oamenilor muncii, al cadrului democratic în întreaga conducere a activității economico-sociale".Transpunerea în practică a acestui principiu in deplinătatea valențelor sale decizionale și operaționale impune la nivel microeconomic un permanent proces de remodelare, de re- proiectare a sistemelor de conducere ale întreprinderilor și centralelor. Proces laborios, de o complexitate deosebită, a cărei metodologie nu este încă suficient de bine pusă la punct, reproiectarea sistemelor de conducere ale unităților economice este necesar să se bazeze pe cunoașterea și luarea în considerare a unul ansamblu de premise, de natură diferită, ce reflectă multidimensionali- tatea proceselor și relațiilor de conducere in epoca contemporană.In acest context apreciem că este absolut necesar să se înțeleagă de către facîorii de conducere din întreprindere, centrale și ministere că proiectarea unui sistem de conducere este necesar să fie tot atit de detaliată, precisă și riguroasă ca și cea a unui sistem tehnic. Experiența întreprinderilor competitive pe plan mondial demonstrează că toate posedă, fără excepție, sisteme de conducere precis stabilite, in cadrul cărora pentru fiecare component se prevede cu cea mai mare exactitate obiectivele de îndeplinit, deciziile, lucrările și acțiunile de efectuat, consumurile de resurse financiare și. materiale maxime și minime pentru

APA VIE 
a averii obștești

Pe urmele unei cercetări 
• monografice

în anii construirii noii orînduiri, satul românesc a Început să-și făurească o nouă istorie. Astăzi, transformate din temelii, satele vorbesc prezentului și viitorului despre marile virtuți ale țăranului român ridicate la putere in anii socialismului, despre munca lui eroică, devotată, despre apa vie a muncii in comun, a averii obștești. Pentru a înțelege mai bine noua istorie a satului, să ne întoarcem, prin comparație, cu 50—60 de ani în urmă. Apelăm la mărturii ale acelei perioade, cind, sub auspiciile Institutului de științe sociale al României, condus de Dimitrie Guști, au fost cercetate amănunțit citeva zeci de sate. Este semnificativ că „posturile de observație socială", cum erau denumite echipele de anchetă, sondind „starea economică, sanitară și culturală a unui sat tipic pentru una din atit de variatele regiuni ale țării", ajungeau, invariabil, la una și aceeași concluzie, enunțată mai de-a dreptul sau pe ocolite : acesta-i satul, aceștia-s oamenii, muncitori cu ziua sau mai bine zis cu viața la cei avuți !Ceea ce domina atunci viața satului — ca expresie directă a proprietății particulare, atit de dezechilibrate drept urmare a „stăpînirii" pămintului intr-un sistem ce nici nu se depărtase bine de cel feudal era „dezechilibrul economic". „Este un moment psihologic interesant — notau sociologii — refrenul ce se aude prea des pe aici : trăim greu,, sintem săraci".în vara anului 1929. profesorul Guști, însoțit de 89 de sociologi, etnografi, economiști, folcloriști — asistenți și studenți — a locuit mai bine de o lună în comuna Drăguș din fostul județ Făgăraș (astăzi, sat al comunei Viștea din județul Brașov), cercetind cu mi

nuție, cu stăruință, cu inteligență și, mai cu seamă, cu dragoste și cu voință de a înțelege realitatea complexă a unui sat din Țara Oltului. Au revenit în echipă. în 1932, 1933 și 1939 ; individual sau in grupe mai mici, tot timpul. Rezultatele cercetării s-au tipărit jn cărți — din păcate, parțial — în anii ’40 ; o bună parte se mai află încă risipite în revistele vremii. Cunoscuta lucrare „60 sate românești" dă seama, în linii mari, despre rezultatele cercetării și se voiește a reprezenta doar partea introductivă a unei ample analize, care însă nu s-a împlinit...în prefață, Dimitrie Guști relevă, de la bun început, marile probleme ale țărănimii noastre", așa cum au apărut ele după cercetarea celor șaizeci de sate : „fărîmițarea proprietății, mortalitatea excesivă, deficitul de nașteri din anumite regiuni, analfabetismul". După care ține să facă o seamă de precizări : „Situația economică, studiată în 34 de sate, este ceva mai bună decît media regiunii lor... în 30 de sate (din cele 34 — n.n.) numai tot a doua gospodărie dispune de plug și numai tot a cincea dispune de o pereche de vite de muncă... Starea culturală, studiată în 53 de sate, este și ea mai bună decit media țării... în anii 1920—1938, numai 78 la sută din copiii de vîrstă de scoală s-au înscris. Iar din aceștia numai 60 la sută au fost promovați".Drăgușul anilor ’30—’40 se înscria cu prisosință printre satele situate cu mult deasupra mediei din aceste două puncte de vedere. Cititorul acestor rin- duri este deci rugat să țină seama că avem in vedere un sat „fruntaș" printre satele vremii...
Iarnă fără zăpadă. Doar sub munte, la un kilometru, doi de versantul Făgărașilor, ici- colo cite un petic vrîstează sur- albul cimpului. Fiindcă la Drăguș pămintul nu este negru. „Bărăganul..." Cind un drăgușean il evocă, vocea ii vibrează ;. te gindești că așa pronunțau acum o sută de ani căutătorii de aur cuvîntul „California". Căci aici, la Drăguș, pămîn- tul se înscrie, intr-adevăr, intre „rău" și „foarte rău". Nu există drăgușean cu care să stai de vorbă și care, oricare ar fi subiectul, să nu-ți spună, mai devreme sau mai tîrziu : „La noi e pămintu’ slab, numai piatră, dacă n-avem grijă de el. nu ne dă 1“ Și așa și este. Citim cele scrise in 1938 : „Locuitorii rîvnesc la locurile de muncă ale celor din satele vecine și se consideră oropsiții soartei". Din punctul de vedere al calității pă-

MUREȘ : Producție fizică peste prevederiAntrenați cu toate forțele pentru a transpune neabătut in viață indicațiile și indemnurile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan la fiecare sortiment, oamenii muncii din industria județului Mureș obțin rezultate bune in îndeplinirea planului la producția fizică. A.stfe.1. prin folosirea 

fiecare categorie de acțiuni ce trebuie Îndeplinite, informațiile pe care le primește și cele pe care le transmite, tehnicile și metodele de conducere și de execuție ce trebuie folosite, recompensele și sancțiunile asociate fiecărei sarcini și global pentru activitatea depusă la nivel de lună, an etc. Asemenea sisteme de conducere pot fi concepute și opera- ționalizate de către echipe de cadre specializate in acest domeniu, avînd in vedere un ansamblu de premise competitive pe piața națională și internațională, asupra cărora ne referim succint in continuare.Pe acest plan se impune valorificarea la nivel superior a marilor valențe oferite de autoconducere, auto- gestiune și autofinanțare, situind pe primul plan amplificarea eficienței. Referindu-se la aceste aspecte, tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea la marele forum democratic din noiembrie 1988 sublinia că „mulți au considerat că autocondi'cerea, auto- gestiunea și autofinanțarea le dau dreptul de a cheltui și consuma fără să mal dea socoteală statului și poporului". Pentru a preîntimpina asemenea situații este necesar ca fiecărui cadru de conducere pentru de- ciziije pe care le adoptă sau le fundamentează trebuie să i se precizeze criteriile economice de utilizat, referitoare la costuri, productivitate, calitate, beneficiu etc., astfel ineît să se asigure obținerea unei cantități cit mai mari de substanțe economice.Obiectivul fundamental urmărit prin perfecționarea activităților economice — creșterea accelerată a eficienței — impune ca premisa economică să fie prima considerată in reproiectarea sistemelor do conducere ale centralelor și întreprinderilor. In esență, aceasta înseamnă ca în stabilirea dimensiunii și configurației sistemelor de conducere să se aibă in vedere in permanență două cerințe de bază. Prima este asigurarea unei mărimi optime a unității economice prin concentrarea unui anumit volum de resurse umane, materiale și financiare în cadrul său. cu anumite caracteristici sincronizate, care să ofere cele mai bune premise pentru desfășurarea unor activități concretizate în eficiență economică 

mîntului. lucrurile nu s-au schimbat prea mult ; pentru că oricît s-ar fi schimbat situația (și s-a schimbat cum vom vedea îndată), tot pămînturile celor din Ucea. din Sîmbăta sau din Viștea sint mai bune.La Drăguș. pămintul i-a făcut pe oameni așa cum sint : harnici, neosteniți. aprigi la muncă. Vitregia naturii. înfruntarea eu ea, generații după generații, l-a creat pe drăgușean — țăranul vestit a fi cel mai destoinic din toată Țara Oltului. Mărturisea, in 1929, Paraschiva I. Ștefan, originară din Viștea de Sus. lucrătoare in Drăguș : „Oamenii din Drăguș lucrează toată ziua, că nici la prinz nu se odihnesc, numai puțin. Cei din Viștea stau la prinz și două ore. Ei zic «că doar nu sint din Drăguș»". Observatorul direct al vieții de- atunci ținea să sublinieze .....spiritul lor. activ, o deose

la indici superiori a utilajelor și instalațiilor din dotare si aplicarea pe scară largă a unor valoroase initiative .muncitorești, in perioada care a trecut din acest an ei au realizat, in plus fată de sarcinile de plan. produse ale industriei electrotehnice in valoare de 6.4 milioane lei. 24 mașini automate de țesut. 5 000 tone îngrășăminte cu potasiu, aproape 2 000 tone car

maximă. A doua cerință o reprezin tă utilizarea eficientă a resurselo umane, materiale și financiare in corporate jn întreprindere printr-ui ansamblu de decizii și acțiuni car să asigure obținerea de produse ș servicii de un inalt nivel calitativ dar în condițiile unor costuri reduseUn alt element ce trebuie diagnos ticat și folosit cu maximum de griji este mentalitatea personalului. Com ponentă majoră a culturii intreprin derii, mentalitatea are multiple e fecte asupra conținutului și modali tăților de exercitare a conducerii Atitudinea față de muncă și față di colegi, intensitatea atașamentulu față de microcolectivul de muncă ș de întreprindere, perseverența ș creativitatea manifestate in aborda rea și soluționarea sarcinilor de ser viciu, gradul de implicare și de co operare la rezolvarea problemelo majore ale unității, responsabilitate; efectiv manifestă, preocuparea pen tru ridicarea nivelului de pre gătire și pentru valorificarea la ui nivel superior a potențialului in ca drul unității sint numai o parte din tre aspectele care formează „fața in vizibilă a conducerii", ce este nece sar să fie cit mai exact evaluate ș integrate in cadrul sistemului di conducere in vederea creșterii func ționalitâții și eficienței sale.Premisa metodologică a realizări unor sisteme de conducere eficace < reprezintă fundamentarea proiectări și soluționării lor pe abordarea sis temică a întreprinderii și conducerii Conceperea sistemului de conduceri ca un „sistem" în sensul plenar a acestei noțiuni, pentru care să si precizeze de o manieră riguroasi obiectivele urmărite, elementeli componente, variabilele implicate relațiile dintre componente, structu ra, transformările care se produc, intrările și ieșirile din cadrul sistemului. precum și parametrii . săi d< funcționare. Sistemul de conduceri se recomandă să fie conceput ca ut sistem cu un pronunțat caracter dinamic. rezultat al multiplelor variabile organizationale endogene întreprinderii ce înregistrează evoluții dir ce în ce mai accelerate. Concomitent este necesar să se ia in considerări influenta din ce in ce mai puternici(Continuare in pag. a 11-a) 

bită putere de muncă, un dinamism specific lor" stimulate de „calitatea rea a pămintului din teritoriul Drâgușului".Pare o replică peste ani următorul pasaj pe care-1 citim în darea de seama prezentată de consiliul de conducere al cooperativei agricole de producție adunării generale în acest februarie, un pasaj aproape liric — dar riguros exact, ca demonstrația unei teoreme : „Drăgu- șenii poartă o mindrie care le luminează chipul și le dă un aer aparte, izvorit din conștiința faptului că sint purtătorii unor tradiții d i excepție în muncă și port, pe care doresc să' le păstreze cu sfințenie și să le perpetueze, din- du-le o dimensiune nouă, pe măsura epocii pe care o trăim". Și nu este doar o frază frumoasă, spusă cu un prilej excepțional — este realitatea de fiecare zi, 365 de zile pe ?n. prezentă în sufletul fiecărui (Continuare in pag. a V-a)

bid. 1 564 metri cubi prefabricate din beton armat. 12 000 metri pă- trați geamuri laminate, mobilier, cherestea, ceramică de menaj și alte produse utile economiei naționale. De remarcat că aceste sporuri de producție au fost obținute in cea mai mare parte pe seama creșterii productivității muncii. (Gheorghe Giurgiu).



>AGINA 2 SCINTEIA — joi 23 februarie 1989

Valorificarea mai largă a tuturor re- îrselor de energie de care dispune conomia națională și gospodărirea >r judicioasă se înscriu intre obiec- vele de primă importanță ale acti- ității consiliilor populare pentru în- iptuirea programelor de dezvoltare conomico-socială în profil teritorial, n Expunerea secretarului ge- eral al partidului, tovarășul licolae Ceaușescu, la marele fount democratic din noiembrie 988 se subliniază că este nece- ir să trecem încă din acest cincinal i utilizarea mai largă a surselor de nergie neconventională, astfel incit rin folosirea biogazului, a bioma- îi, a energiei solare și a vîntului, apelor termale și a microhidro- sntralelor să se asigure in întregite necesitățile fermelor zootehnice i ale altor unități agricole, ale micii tdustrii, precum și realizarea în ițiva ani a independenței energe- ce a tuturor localităților rurale entru a nu se mai apela la siste- iuI energetic național.înfăptuirea acestei sarcini are o eosebită însemnătate economică tit pentru desfășurarea activității ormale într-un mare număr de nităti de producție și gospodării irănești, cît șl pentru economisirea nor importante cantități de energie in sistemul energetic national, .ceasta implică, înainte de toate, din artea consiliilor populare județene l, desigur, a unor ministere și altor organe centrale cu sarcini a aceste domenii o atitudine iouă, exigentă și responsabilă ață de valorificarea tuturor re- urselor naturale existente. Se uvine subliniat că, în tara noas- ă, in multe unități din agricultură i din industrie, din sectorul turistic, a cel casnic și in alte sectoare de ctivitate s-a acumulat o experi- nță valoroasă privind utilizarea urselor noi și refolosibile de ener- ie. Pe baza unui larg și cuprinză- >r program, coordonat de Comite- J1 National pentru Știință și Teh- ologie, s-au pus la punct o serie de îhnologii și s-au realizat instalații orespunzătoare pentru utilizarea urselor noi și refolosibile de ener- ie. Pe baza tehnologiilor elaborate i omologate, a capacităților de pro- 'ucție puse în funcțiune, s-au economisit zeci de mii de tone combustibil convențional, o bună parte iind realizată în unitățile apar- inind consiliilor populare. Rezulta- ele obținute, progresele înregis- rate in valorificarea acestor resur- e. deși reprezintă mult mai pu- in decit cele planificate, demon- t.rează cît de mari sint posibilitățile onsiliilor populare de a pune in valoare noi surse de energie solară, ■oliană, geotermală sau a bioga- '.ului.Ce se face și ce trebuie să se ntreprindă în continuare pentru a ittliza mai larg sursele de energie leconventională ? ioasă se referă la jună a acțiunilor :onsiliile populare, 'anisme cu sarcini in acest domeniu. ient.ru cunoașterea potențialului e- cistent, o riguroasă inventariere a esurselor, etapizarea lucrărilor in aport cu cerințele și posibilitățile
O cerință impe- organizarea mai întreprinse de de celelalte or-

Cind se eludează principiul muncii colective
„.sau despre abuzurile unui directorConstructorii de hidrocentrale se bucură in țara noastră de mult respect, de admirație chiar pentru munca lor cu adevărat bărbătească, grea, piatră de încercare a caracterelor tari. Căci obiectivele pe care ei le ridică cel mai adesea, in creierii munților, in locuri pe cît de pitorești, pe atit de izolate, cer uneori eforturi eroice, înfruntarea asprimilor naturii — duritatea stincllor, ploile și arșița, gerul si viscolul, dar și lipsa confortului de acasă, depărtarea uneori mai multă vreme de familie.Iată de ce este greu de înțeles cum. in acest mediu muncitoresc, in care se formează personalități puternice. s-a putut naște și dezvolta o situație incompatibilă cu acest mediu și cu cel al societății noastre, in general, cu normele eticii și echității socialiste ; un caz de ignorare gravă a principiilor muncii colective în luarea deciziilor. Ceea ce stirneș- te uimirea este că întregul „cumul" de încălcări ale legii și normelor vieții în societatea noastră nu se aciuase oriunde, in vreun cotlon birocratic, cl se cocoțase chiar in scaunul directorial. Dar iată faptele.Mai multe sesizări adresate organelor de partid și de stat de către oameni ai muncii de la Trustul antrepriză generală de construcții hidrotehnice, cu sediul la Bacău, dar cu șantiere în diferite zone ale țării, arătau că rezolvarea cererilor lor îndreptățite, adresate directorului instituției — Guțij Liviu Vaier — sint mereu aminate. în schimb erau rezolvate adesea foarte rapid cazuri mai puțin presante, cereri mal puțin îndreptățite. Ba mai mult, sesizările reclamau faptul că unora veniți in audiență, cu încredere și speranță in ajutorul pe care îl vor primi, li se dădea a înțelege că dacă vor să obțină un aviz favorabil, să li se rezolve problema trebuie să atașeze cererii un „argument material". ceva — un plic, o băutură rară, un cartuș de țigări fine, un obiect prețios, mă rog, „o atenție" demnă de personajul care le primea.

PE AGENDA CONSILIILOR POPULARE

sectoare de activitate, energiei neconvențio- doar o sarcină depar- o problemă de interes
locale. In cadrul unor ministere si organisme centrale se fac analize lunare, urmărindu-se mărirea aportului unităților proprii, cit și al celor din alte valorificarea nale nefiind tamentală, ci general, importantă pentru întreaga economie națională. O serie de consilii populare dispun de unități puternice în producerea biogazului din apele reziduale ale stațiilor de epurare orășenești, dar propria experiență demonstrează că se poate realiza mai mult. Fapt demonstrat, între altele, de rezultatele dintr-o serie de unități apartinind Ministerului Turismului care, deși dispun de- mai puține resurse decît ministerele economice, s-au străduit să le valorifice superior, realizind aproape integral planul pe anul trecut. Cea 
Mai buna valorificare
a surselor de energie

neconvențională

mai generoasă sursă — energia solară — este captată prin instalarea de panouri la hotelurile de pe litoral și din alte zone ale tării. ’Un aport sporit și un important rol de coordonare teritorială revine consiliilor populare județene, orășenești și comunale, chemate să asigure realizarea programelor de valorificare a energiei neconvențio- nale țp toate unitățile din teritoriu, indiferent de nivelul republican sau local al acestora. în acest sens, o experiență valoroasă, și care trebuie să fie generalizată, au acumulat o serie de consilii populare care se ocupă stăruitor de îndeplinirea măsurilor prevăzute în propriile programe de valorificare a resurselor energetice. Astfel. în județul Timiș s-au economisit anul trecut' zece mii tone combustibil convențional, planul fiind realizat in proporție de 229 la sută, in principal pe seama valorificării apelor geotermale. De asemenea, fac eforturi pentru o mai largă valorificare a surselor de energie neconventională consiliile populare din județele Constanța, unde s-au economisit pe această cale peste 4100 tcc, Argeș — 4 000 tcc, precum și cel al municipiului București, care a depășit sarcinile prevăzute cu 39 la sută. Așadar, experiențe valoroase există, dar pe ansamblu rezultatele puteau fi mult mai bune.Din păcate, într-o serie de județe, ca, de pildă, Buzău, Prahova, Giurgiu, Gorj, s-a realizat mai puțin de zece la sută din planul anual privind valorificarea energiilor ne-

Firește, o asemenea sesizare trebuia cercetată cu toată atenția. De ce să fi condiționat G.L.V. rezoluțiile pe care urma să le pună pe cererile, multe îndreptățite, ale oamenilor de primirea unor plocoane ? Veniturile lui din retribuție, așa cum rezultă din statele de plată din mai mulți ani la rind, se cifrau la circa 100 000 lei anual. Bani ciștigați prin muncă efectivă, căci G.L.V. este inginer constructor cu o vechime în întreprindere de trei decenii. Cine putea îndrăzni măcar să-și închipuie că un asemenea om, ajuns într-o asemenea funcție, prin propriile sale merite, poate să se preteze la astfel de practici injositoare !G.L.V. nu a rezistat însă tentației de a folosi, in interes personal, puterea ce i se încredințase spre a soluționa multiplele probleme ale muncii, ale oamenilor. Iar cel aflat pe post de director s-a transformat, așa cum o dovedesc faptele, destul de repede. intr-un „profitor" ceva mai manierat, care nu-ți băga el mina in buzunar. dar te aducea în situația să faci de bunăvoie acest gest. Aprecierea o atestă un voluminos dosar, nr. 2 221, aflat la Judecătoria sectorului 4 al Capitalei (G.L.V. avind domiciliul stabil in raza acestuia).Cităm din dosarul de urmărire penală: „Folosnd relațiile dobindite in exercitarea funcției de conducător al antreprizei, a urmărit și realizat importante săvîrșirea antisocial : de bani și la diferite subordinea de locuințe, promovării in funcție sau al unor intervenții pe la diferite organisme de stat". Făcind suma faptelor penale comise, aflăm că G.L.V. are la activ nu mal puțin de 54 de infracțiuni de luare de mită și 24 de infracțiuni de trafic de influență, in urma cărora a bani și bunuri în valoare aproape 400 000 de lei.„Bulgărașul" care a avalanșa și care a dus pină la urmă 

venituri materiale prin unor fapte cu caracter a pretins șl a primit sume alte foloase materiale de persoane, în special din sa, in scopul repartizării
acumulat totală dedeclanșat

convenționale. în aceste județe și in altele este imperios necesar să se treacă de la vorbe la fapte, realizarea de către consiliile populare județene a programelor adoptate fiind absolut obligatorie, ca de altfel a tuturor programelor și planurilor stabilite.Ținînd seama de potențialul existent, de condițiile create, este necesară valorificarea mai intensă a e- nergiei solare in toate zonele șl localitățile tării. Este adevărat. în perioada 1980—1984 au fost puse în funcțiune 1421 obiective solare, dar după aceasta ritmul a încetinit, numărul comenzilor și al panourilor fabricate și instalate fiind tot mai redus. De aceea, se cere ca forurile de resort centrale să rupă cercul vicios în care s-a ajuns ; din cauza lipsei de comenzi s-a restrins fabricația, iar cei ce caută panouri nu le 

mai găsesc. Totodată, este necesară o mai strinsă conlucrare intre pro- iectanți și beneficiari pentru ca instalațiile solare să fie prevăzute încă din faza de proiectare și realizate concomitent cu construcția blocurilor de locuințe, a celorlalte obiective de investiții.în cadrul programelor privind energia neconvențională o deosebită atenție se cere acordată construirii instalațiilor de producere a biogazului în toate fermele de animale și în tot cursul anului. Important este ca specialiștii să compare avantajele fiecăruia dintre diferitele tipuri de instalații aflate in funcțiune și să adopte pe cel mai potrivit condițiilor din fiecare fermă zootehnică. Necesitatea de a extinde rapid, în fiecare județ, cele mai reușite modele, cea mai bună experiență impune ca toate consiliile populare să se ocupe stăruitor de această problemă, de reducerea substanțială a costului instalațiilor. Două cerințe imperioase trebuie luate în considerație : mai intîi, găsirea soluțiilor pentru a reduce cel puțin Ia jumătate costul instalațiilor complete pentru producerea biogazului cu sprijinul forurilor centrale de resort și, in al doilea rind. adoptarea soluțiilor optime pentru producerea neîntreruptă a biogazului și in cursul iernii, indiferent de temperatura exterioară.în balanța energiei neconvenționale o pondere sporită revine utilizării vlntului. întrucit această sursă de energie prezintă anumite parti- 

la dezvăluirea tuturor faptelor celui care „le rezolva pe toate", contra cost, se-ntelege. a fost surprinderea acestuia tocmai in momentul în care primea de la Tatiana T. suma de 15 000 lei pentru a interveni in favoarea tatălui ei. implicat intr-o cauză penală. Flagrant delict indubitabil. revelator. După aceea, firul cercetărilor s-a depănat, bifurcîn- du-se in zeci de cazuri cu același final: profit personal cît mai substantial.„Scenariul" era cam același. Omul venea, plin de încredere, în audiență la director, solicitindu-i sprijinul in- tr-o problemă sau alta. După aminări interminabile, uneori de luni și ani de zile, sub diferite pretexte, solicitantul era sfătuit (de al ți pățiți) să „dea ceva" dacă vrea să-și rezolve problema. Uneori, chiar cel ce avea decizia în virful peniței stiloului ii dădea a înțelege că așa, degeaba, nu se poate. Inginerul Rodion Ș. ajunsese la exasperare solicitind o locuință și neprlmind-o. Dar nu au trecut decît două săptămini, după ce a dat curs „sugestiilor" aducind plocon două cartuse de „Kent", și a primit apartamentul multîncurajat de izbîndă și „metoda", se duce din nou ță la director și cere mamei lui de la Iași Bineînțeles că, la început, face să-și dea seama de dificultatea demersului, i s-a spus că nu se poate, că nu sint locuri... Plicul cu 5 000 de lei a realizat transferul intr-o singură zi !De la o vreme, văzînd că-i merge, G.L.V. a mărit „tariful". Modest C„ mecanic, i-a pretins 10 000 de lei, lui Ștefan R., maistru graf, 15 000 lei. Unora le-a spus în față că gestul lui generos, de a-și pune semnătura, nu a fost prețuit cum se cuvine, cerind „suplimentări". Tot astfel au fost jecmăniți și dulgherul Alexandru A., și lăcătușul Ștefan B., Vasile M., conducător auto, și mulți alții, cum am mai arătat, 54 in total.Vă veți întreba, desigur, cum de

visat, cunoscînd in audien- transferul la Bacău, pentru a-l
Luitopo- verde

instalațiile să realizate in și frecvența utili-cularități, se cere ca fie bine amplasate și raport cu intensitatea vintului. Laboratorul pentru zarea energiei eoliene de la Brașov a realizat turbine pentru pomparea apei sau pentru producerea energiei electrice, iar atelierul de proiectare al CENTROCOOP a realizat un tip de turbină cu performante competitive. Numai că numărul de instalații aflate in funcțiune este foarte redus, încetineala cu care se acționează pentru realizarea instalațiilor și perfecționarea lor, și deci pentru utilizarea acestora, nu are nici o justificare. Pentru asigurarea energiei necesare unor mici (dar mulți) consumatori din mediul rural, în unități izolate, este nevoie ca institutele de profil să realizeze turbine de 20—50 kW care să acopere cerințele acestora. Și. nu in ultimul rind, se cere o mai intensă preocupare pentru perfecționarea tipurilor de turbine, mărirea fiabilității și a siguranței în exploatare.în condițiile tării noastre un potential energetic apreciabil este cel al apelor curgătoare. Aceasta impune construirea unui număr sporit de microhidrocentrale, diversificarea tipurilor de turbine, concentrarea eforturilor, încă dispersate, ale pro- iectanților, cercetătorilor și specialiștilor pentru perfecționarea turbinelor hidroelectrice de mici capacități.Pentru valorificarea deplină a energiei neconvenționale este necesar ca toate consiliile populare să se ocupe mai insistent de generalizarea rapidă a experienței existente pentru fiecare sursă de energie, de adaptarea elementelor de noutate la condițiile locale specifice. Totodată, se cere să fie urgentată elaborarea și aprobarea documentațiilor tehnice și să se asigure restrîngerea duratei cu totul exagerate pină la începerea execuției unor lucrări la microhidrocentrale, o mai strinsă conlucrare între cercetători, proiectanți și unitățile care fabrică diferite instalații. Ținind seama de numărul mare de constructori și beneficiari. de diversitatea condițiilor locale specifice, devin necesare în același timp coordonarea mai bună a eforturilor de investiții de către consiliile populare, aplicarea fermă a programelor unitare adoptate pentru valorificarea deplină a surselor de energie neconvențională. Iar paralel cu aceasta, desfășurarea unei intense activități de popularizare a avantajelor și a necesității utilizării energiei neconvcnționale. e- ducația civică orientată ferm spre depășirea mentalității de risipitori de energie, pentru gospodărirea chibzuită, rațională a tuturor resurselor energetice. Esențial este ca toate consiliile populare si organismele lor de specialitate, cu sprijinul organelor centrale de resort, să acționeze cu toată fermitatea pentru a transpune in viață intr-un timp cit mai scurt planurile și programele adoptate de valorificare a energiei neconvenționale, in interesul economiei naționale, al fiecărei localități, al fiecărui cetățean.
C. BORDEIANU

a fost posibilă eludarea legii, de ce nu se respectau listele de priorități în acordarea locuințelor, așa cum au fost ele stabilite de colectivele respective, cum de se obținea acordul consiliului oamenilor muncii în aceste murdare afaceri personale ale directorului ? întrebări firești. Nefirești sint faptele care au făcut posibilă această situație. Să amintim că G.L.V. era și președinte al consiliului oamenilor muncii, iar in această postură .— de care, pus pe căpătuială, abuza din plin — cu- vintul lui cintărea greu, iar membrii consiliului erau lesne convinși să fie de acord, fiind astfel rezolvată, chipurile, o situație ce nu suporta amînare. De multe ori însă încălca în mod flagrant prevederile legale hotărind de unul singur, nesocotind și trecind peste atribuțiile și îndatoririle consiliului oamenilor muncii.Nefirească ni se pare insă și atitudinea celor învestiți de plenul oamenilor muncii a-i reprezenta in consiliul de conducere. Oare chiar să nu fi observat nimeni matrapazlâcurile directorului ? Despre ele se discuta doar destul de frecvent printre oameni. De ce nu a îndrăznit nimeni să-l „deranjeze" ? De ce atita îngăduință ?Cum tot așa surprinde atitudinea membrilor comitetului de partid. Cum de au tolerat aceștia o astfel de situație, în contradicție flagrantă cu principiile eticii și echității socialiste, fără să ia atitudine energică, fermă, fără să-și manifeste combativitatea față de aceste grave carențe chiar dacă ele se manifestau in persoana directorului ? Din păoate, răspunsul, oricare ar fi el, nu exprimă o atitudine fermă, comunistă fată de asemenea abuzuri.La o analiză mai atentă se constată că, aproape in totalitate, cei ce au beneficiat de avizul, greu plătit, de acordare a unei locuințe nu erau în drept, la acea dată, să o primească. Fie că figurau pe lista de priorități, dar in poziții cu mult in urma unor cazuri presante, fie că nu figurau deloc, fnt.r-un singur an, din 122 de apartamente acordate preferențial, 82 din pretendenți nu figurau pe aceste liste, iar restul de 40 se aflau in ultima parte a listei. Cei care au beneficiat de „serviciile" lui G.L.V.. știau că pe calea dreaptă nu vor obține nimic. Dar se bizuiau pe corupție, pe faima directorului de a rezolva și probleme... mai delicate (a se citi ilegale). Unii dintre ei nu erau „dispuși" să aștepte rezolvarea 

în două părți ale țării 
trăiesc două femei care in 
gindul meu comunică une
ori. în rarele lor clipe de 
răgaz stau de vorbă, isto- 
rlsindu-șl una alteia reu
șitele, necazurilet preocu
pările. Uneori discută in 
contradictoriu; alteori des
coperă că au opinii comu
ne despre un lucru sau 
altul. Destinele lor par a 
semăna uimitor ; dacă 
nu-fi oferi liniștea unei 
analize atente, ai fi tentat 
să crezi că biografiile lor 
se confundă. Că — spre 
pildă — știind-o pe una. 
o poți deduce pe cealaltă; 
sau că, văzînd-o pe una, 
cind o vezi pe cealaltă e 
ca și cum ai revedea o cu
noștință veche. Fiecare 
dintre ele — e ceea 
ce le deosebește, de altele!
— trăiește de două ori : o 
dată pentru ea însăși — 
viafa ei, și o dată pentru 
semeni — viața celor
lalți. Atit Maria Laza, 
cit și Elena Turcu. Oglin
da lor firească, oglin
da lor cotidiană, care nici
odată nu minte, e privirea 
oamenilor ; a zecilor, a su
telor de Oameni cu care 
discută, rezolvă probleme, 
le ascultă necazurile, în 
cursul unei zile.

Multă vreme, în istoria, 
noastră, un substantiv care 
denumea o funcție de stat
— o dublă funcție în ulti
mul timp : de partid șl de 
stat — se rostea exclusiv 
la un singur caz — mas
culin. Oamenii mai au 
încă și astăzi ezitări cind 
trebuie să se adreseze u- 
nei femei; care e apelati
vul corect : „Tovarășă pri
mar" sau „Tovarășă pri
măriță" ? Dacă substanti
vul acceptă sau nu genul 
feminin — răspunsul la 
această întrebare e apana
jul lingviștilor. Faptul cu 
adevărat semnificativ e 
acela că, in societatea 
noastră, din ce in ce m,ai 
multe profesii — cu rare 
excepții — din ce în ce

In municipiul Brașov, ca de altfel in toate localitățile țării, s-a construit mult și frumos in anii socialismului. Construcția de locuințe a reprezentat si reprezintă un suport solid, trainic al calității vieții — componenta esențială a politicii partidului de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii.în imagine : aspect dintr-un nou cartier de locuințe al Brașovului.
Foto : Eugen Dichiseanu 

la termenele prevăzute, considerind mai potrivit să-i plătească. încâlcind ei înșiși cu bună știință normele legale, urmărind obținerea unor facilități nemeritate.Asupra acestor fapte nu plutește nici o umbră de îndoială. Ele au fost dovedite, recunoscute atit de cel in cauză, cit si de t.oți ceilalți in procesul ce a avut loc chiar in unitatea respectivă, în fața tuturor a- celor oameni cinstiți a căror încredere a fost atit de grosolan înșelată. Pedeapsa aplicată de lege a. fost aspră.In timpul procesului s-au spus cuvinte grele ca piatra, izvorite din amărăciunea că, în rindurile lor,, a celor care, cu prețul unor eforturi mari, ridică baraje șl uzine ce produc lumină, s-a putut strecura un element ce le întunecă onoarea. N-au rămas nedescilcite nici firele din „ghemul de relații" ce a favorizat întreținerea unui asemenea climat nesănătos, în care „descurcăreții" o luau înaintea celor ce cultivau munca cinstită și răsplata cucerită pe merit. A fost o lecție usturătoare pe tema eticii unui conducător, a cărui misiune este aceea de a hotări in toate problemele împreună cu colectivul. de a pune in aplicare hotări- rile conducerii colective, price abatere de la acest principiu de muncă devenind un abuz.Deci justiția s-a pronunțat, au fost aplicate măsurile ferme cuvenite, starea legalității a reintrat în normal și în unitatea in care s-au comis aceste grave abateri. Dacă- am stăruit asupra lor, am făcut-o pentru a desprinde învățăminte mal largi. în primul rind, pentru a atrage atenția asupra prejudiciilor morale sau materiale pe care pot să le aducă indiferentismul. toleranța, fie și temporară, asupra unor asemenea cazuri. în al doilea rind, pentru că mentalitatea dezvăluită nu e singulară ; mai există indivizi puși pe căpătuială tentați să profite de pe urma funcției, profesiei încredințate, să pretindă anumite avantaje materiale, să ceară mită. Etica, normele vieții noastre sociale cer ca f iecare să-și facă datoria pentru care este retribuit în mod corect, cinstit.Atitudinile problemele de comportament aflat și se ei publice, ponent al eticii noi.
de muncă și viață, s-au vor afla in atenția opini- deci și a ziarului, ca ex- acesteia, ca promotor al
Rodica ȘERBAN

mai multe funcții. In va
riate domenii, și-au căpă
tat femininul. în fața 
realizărilor remarcabile ale 
femeilor — in toate sfe
rele vieții sociale, econo
mice, politice, spirituale, 
barierele „de gen" se ridi
că.

E emoționant să intil- 
nești o femeie primar : 
prejudecățile ți se clatină 
din temelii. Maria Laza

aruncat o ultimă privire 
exigentă asupra unifor
melor de școală, după ce de total 
au lăsat pe masă, in bu
cătărie, un bilet scris in 
fugă. „Am atitea să-i spun 
în fiecare dimineață băia
tului meu, zăbovesc in 
fața foii de hârtie și cite- 
odată reușesc doar să 
semnez : mama. înțelege 
el...“.

în nopțile în care se in-

din portretul
milioanelor
de femei

(primăriță în orașul Aleșd 
din județul Bihor) și Elena 
Turcu (primăriță în co
muna Albești din județul 

■Argeș), precum și atitea 
altele — pe care rindurile 
de față le enumeră impli
cit. cu stimă, cu prețuire 
și dragoste — adaugă a- 
cestei funcții, solicitind- o 
inepuizabilă energie, in
transigență, competență șt 
înaltă răspundere, adaugă 
un amestec de blîndete și 
farmec, de înțelegere. în 
activitatea cu oamenii și 
in folosul oamenilor e ne
voie de toate acestea.

în zilele în care pleacă 
dis-de-dimineață la. mun
că iși lasă copiii încă dor
mind, după ce au pregă
tit micul dejun, după ce au

torc tîrziu de la muncă 
își găsesc copiii dormind.

Dimineața devreme, in 
camera copiilor, sau noap
tea tirziu, invelindu-i cu 
grijă și sărutindu-i ușor 
să nu-i trezească — nici 
atunci femeile acestea nu 
se gindesc pe de-a-ntre- 
gul la. ele insele. Copiii au 
crescut, au crescut și gri
jile o dată cu ei. Unul a 
luat o notă mai slabă la 
școală — trebuie să și-o 
îndrepte. Altuia, crescind, 
i-au rămas hainele mici — 
trebuie cumpărate altele. 
Treburile casei s-au aglo
merat — curățenia, spăla
tul. călcatul... „Noaptea 
cind le fac alor mei de 
mincare — uneori pentru 
două-trei zile — mă gin

(Urmare din pag. I)

Lelia MUNTEANU

informa- sdclal-po- organiza- și indivi-

a mediului exogen întreprinderii a- supra proceselor de conducere din cadrul său. Specialiștii au demonstrat că numai acea întreprindere este capabilă să reacționeze prompt care pune pe primul plan menținerea unei legături active cu mediul, preconi- zind o abordare sectorială a sa în mai multe variante. Se impune o evaluare sistemică și cit mai precisă a principalilor factori care alcătuiesc mediul înconjurător — de conducere, economici, tehnici și tehnologici. socioculturali, politici, ecologici și demografici — și a influenței lor asupra parametrilor constructivi și funcționali ai sistemului de conducere microeconomică.Un rol major în perfecționarea conducerii il deține premisa informațională, ce rezidă in considerarea, in realizarea (sistemelor de conducere a informațiilor, alături de potențialul uman, ca principală materie primă a conducerii. Așa cum procesele de producție au drept obiect principal prelucrarea materiilor prime, procesele de conducere constau, in ultimă instanță, in tratarea informațiilor subordonate realizării unor o- biectlve de natură extrainformațlo- nală. în consecință, in stabilirea parametrilor sistemului de conducere, dimensiunile și caracteristicile informației trebuie luate in considerare in toată complexitatea lor. în esență. aceasta implică identificarea valențelor concrete ne care dimensiunile tiei — litică. tională duală — le iau in fiecare întreprindere si in cadrul subsistemelor care o compun. pină la nivelul fiecărui loc de muncă.Investigațiile efectuate de noi in numeroase întreprinderi și centrale releva că pentru asigurarea unor sisteme de conducere microeconomice eficace sint esențiale mai multe aspecte. Astfel, un impact sporit a- supra funcționalității de ansamblu a întreprinderii, considerate îndeosebi intr-o viziune pe termen lung, o au informațiile privind progresul ștlin- țifico-tehnic. participarea la circuitul economic mondial și mutațiile financiare contextuale. De aici decurge necesitatea unor asemenea sisteme de conducere microeconomice care să fie in măsură să Stabilească concret ce informații de acest tip sint necesare și să le furnizeze factorilor implicați din Întreprindere, integral, in perioada optimă șl la un cost corespunzător. Un alt aspect major îl constituie dependența din ce in ce mai puternică a calității informației și a gradului său lorificare in toate domeniile tivi ta te ale întreprinderii, de tirea și motivarea întregului _____nai din întreprindere. în consecință, in selecția, încadrarea și perfecționarea personalului, potențialul său de tratare a unor anumite categorii de 'informații devine adesea decisiv.Calitatea și funcționalitatea conducerii depinde și de asigurarea premisei tehnice ce se referă la luarea in considerare in determinarea componentelor și caracteristicilor sistemului de conducere a parametrilor resurselor tehnico-materiale. a potențialului tehnic al intreprlnderii. Pentru perioada cincinalului 1986— 1990, două elemente apreciem că trebuie avute in vedere cu prioritate în conducerea întreprinderilor românești. Primul se referă la considerarea relației conducere-tehnică dintr-un punct de vedere complex, prin prisma dimensiunilor economice și umane, pornind de la premisa că tehnica nu-i un scop in sine, ci doar un mijloc esențial de creștere a eficienței, mijlocit, adesea decisiv, de

Perfecționarea 
conducerii economice

a întreprinderii

de va- de ac- pregă- perso-

SIBIU : In sprijinul sănătății populațieiPreocupările permanente ale Direcției județen? sanitare Sibiu pentru Îmbunătățirea calității asistentei medicale a populației s-au concretizat, in ultima vreme, in dotarea spitalului județean din municipiul reședință de județ cu aparatură complexă de investigație și tratament. Astfel, au fost puse in funcțiune laboratorul de medicină nucleară și laboratorul de cobaltoterapie, care oferă posibilități largi de investigație, de 

desc la toate... Dar nici 
atunci nu mă pot desprin

de problemele 
care trebuie rezolvate a 
doua zi — undeva urmează 
să se finalizeze construc
ția unui bloc, o întreprin
dere are nevoie de materie 
primă, planul de auto- 
aprovizionare trebuie di
namizat. cite nu sint ?... 
M-am dezobișnuit să mă 
gindesc numai la mine. 
Nici n-ar fi drept : toți 
Sint ai mei...".

Am dat telefon la Al
bești. Am dat telefon la 
Aleșd. Le-am întrebat pe 
cele două primărițe, sim
plu și pur, ce mai fac.

— Am încheiat anul care 
a trecut cu depășiri la...

— Dumneavoastră ce 
mai faceți? Despre dum
neavoastră vă întreb !

— Bine, mulțumesc de 
întrebare. Vă rog să no
tați că am livrat la...

Ce pot să-mi spună des
pre viețile lor femeile a- 
cestea ? Viețile lor dăruite 
cu generozitate localități
lor în fruntea cărora se 
află, oamenilor pe care ii 
reprezintă, oamenilor de 
ale căror destine răspund. 
Despre ele poți vorbi în 
frumoase cuvinte, după 
cum, la fel de sugestiv, 
poți vorbi în indicatori 
sintetici de plan. Oricum 
le-ai relata insă, biogra
fiile lor se intîlnesc în spa
țiul generos al muncii 
pentru bunăstarea și fe
ricirea celor din jur.

...In două părți ale ță
rii trăiesc două femei 
care in gindul meu comu
nică uneori. Maria Laza și 
Elena Turcu nu se cunosc. 
E posibil să se fi zărit, să 
fi trecut una pe lingă alta 
Vreodată, la vreo ședință, 
undeva. Rindurile acestea 
le vor face, poate, să do
rească să se cunoască. 
Să-și istorisească una al
teia reușitele, necazurile, 
preocupările...

factorul uman. Progresul rapid in ceea ce privește înnoirea produselor și tehnologiilor este un alt element marcant in întreprinderea contemporană. Pornind de la axioma că eficienta unei întreprinderi depinde, in ultimă instanță, de sortimentul, calitatea și costul produselor și serviciilor oferite, este firesc că sistemul de conducere trebuie astfel conceput incit acesta să fie în măsură să înnoiască în ritm rapid produsele și tehnologiile corespunzător e- volutiilor tehnicii și de pe piața internațională. Pentru aceasta, conducerea trebuie să posede, așa cum a subliniat in numeroase rindurl secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceausescu, un pronunțat caracter previzional, asigurind din timp noile produse și tehnologii, in funcție de curba de viată a produselor și concomitent să dispună de un suport uman, structural-organiza- toric și informational de natură »ă permită fabricarea și livrarea lor în condiții de eficientă economică.Un ultim aspect major ce trebuie avut in. vedere în perfecționarea activității întreprinderilor il constituie premisa juridică ce exprimă necesitatea ca prevederile actelor normative în vigoare să fie luate in considerare in proiectarea, funcționarea și perfecționarea sistemelor de conducere microeconomică. Prin intermediul legislației, macroeconomică factorii de decizie stabilesc reguli și modalități esențiale, obligatoriu de respectat de toate întreprinderile pentru a asigura obținerea resurselor necesare bugetului statului, funcționarea în anumite condiții a economiei naționale in ansamblul său și facilitarea implementării anumitor obiective și opțiuni strategice de natură politică, socială etc. Prin urmare. la precizarea tuturor elementelor constructive și funcționale ale sistemului de conducere trebuie respectate integral prevederile legilor, decretelor etc. implicate, efectuind armonizările necesare atunci cind a- cestea nu sint integral corelate. Re- ferindu-se la aceste aspecte, secretarul general al partidului subliniază că „nu totul a mers așa cum se prevede în legile ce reglementează întreaga activitate".De reținut că luarea in considerare a tuturor prevederilor legislației este importantă nu numai din punct de vedere al legalității deciziilor și acțiunilor întreprinse, ci și pe plan economic. Cunoașterea temeinică a prevederilor unor acte normative, indeosebi referitoare la aspecte financiare și comerciale, se răsfringe in adoptarea unor decizii de conducere, unelp cu caracter strategic și tactic, cu rezultate concrete pe planul eficienței și dezvoltării întreprinderii.Avind in vedere funcția specifică conducerii, se impune c.a modernizarea conducerii să devanseze modernizările pe celelalte planuri. Spre exemplu, fără o strategie inovațio- nală adecvată, ritmul înnoirilor tehnice nu va fi cel necesar, informatica nu va fi implementată cu rapiditatea necesară, eficiența economică efectiv obținută va înregistra niveluri sub posibilități și necesități. De aceea se poate afirma că devansarea modernizării conducerii față de celelalte domenii constituie in fapt, alături de pregătirea cadrelor, premisa fundamentală a proiectării și perfecționării sistemelor de conducere ' microeconomică corespunzător prevederilor Tezelor din aprilie, indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la marele forum democratic din noiembrie 1988.
Cont. dr. Ovldiu NICOLESCU

stabilire în timp util a diagnosticului și de tratament complex in diferite afecțiuni. De asemenea, in cadrul secției cardiologie a fost înființat un laborator de informatică medicală, care contribuie la optimizarea evidenței, la supravegherea și îngrijirea pacienților. De asemenea, in cadrul unor laboratoare au fost elaborate programe asistate de calculator. (Ion Onuc Nemeș).
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

LARGI FORUMURI ALE DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE
PENTRU UN MILION DE TONE

Locul : adunarea generală a făuritorilor metroului din București.Scopul : analiza — critică și autocritică — a activității din anul trecut, învățăminte și căi de perfecționare a muncii in anul 45 al libertății noastre și al celui de-al XIV-lea Congres al partidului, evenimente care urmează să fie cinstite aici prin punerea in funcțiune a magistralei a 3-a, pină la 23 AugustMomentul : miezul dezbaterilor.Semnul distinctiv al tudinea și altitudinea exigentă, de maximă angajare promovate în forul democrației muncitorești de către comuniști, in primul rind. Deși...Deși motivații de mulțumire sint destule. Principalii indicatori de plan pe anul trecut au fost îndepliniți și depășiți. Rețeaua de bulevarde de sub temeliile orașului s-a îmbogățit cu noi obiective. Unele, desăvirșite într-o cursă strinsă, contracronome- tru. Răstimp în care s-a afirmat din nou capacitatea exemplară de organizare, energia dinamizatoare a comuniștilor aflați necontenit în locu- rile-cheie ale ofensivei pentru metroul românesc, construit in exclusivitate cu brațele și cu inteligența românească, în punctele fierbinți ale confruntării cu greul.Acum, în forul democrației muncl- torești-revoluționare cuvîntui lor răsună răspicat, cu limpezime, e izvo- rit din atitudinea comunistului pentru care nu există puncte terminus ale muncii, ci numai „rampe de lansare" spre noi piscuri de cucerit. Din aceste „campanii" neîntrerupte s-au încununat toate izbinziie fundamentale in anii socialismului pe pămîn- tul României.Din aceste neîntrerupte „campanii" au prins trainic contur bulevardele din adînc destinate rapidelor, confortabilelor călătorii în marele oraș. Să reținem insă din cuvîntui parti- cipanților la dezbateri :Gheorghe Dumitru, maistru, vicepreședinte al C.O.M.. secretarul biroului organizației de bază de la sectorul minier nr. 1 :— Da, am încheiat anul cu rezultate bune. Dar analizele exigente pe care le-am întreprins in ultima vreme in organizația de partid, la locurile de muncă au arătat că nu peste tot s-a dat măsura potențialului de care dispunem. Mari neajunsuri sînt incă generate de unele acte de indisciplină, de nerespectarea întocmai a disciplinei tehnologice. Față de a- ceste lipsuri nici noi, comuniștii, nu am dovedit întotdeauna fermitatea necesară. Este de datoria noastră să acționăm cu combativitate revoluționară, să scoatem in linia întii toată energia noastră, dăruirea și abnegația pentru ca 1989, cind se împlinesc și zece ani de lâ intiia călătorie cu metroul in București, să reprezinte anul de virf al activității noastre.Stop cadru socotit necesar de ing. Romulus Fornoga, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea Metroul-București. Stop-cadru care 
a avut loc după adunarea generală. Insă care face perfect corp comun cu desfășurarea acesteia: — Maistrul Gheorghe Dumitru este unul dintre primii oameni cu care și-a început activitatea întreprinderea noastră. S-a format la școala metroului și a format, la rîndu-i, la această școală,

1989.fierbinte alacestora : ati- responsabilă,

echipe de mecanici destoinici, crescuți la temperatura răspunderii comuniste, a datoriei comuniste de a corespunde din punct de vedere profesional, al conștiinței înaintate. Oameni care au învățat temeinic secretele exploatării eficiente a acelei „uzine" românești — scutul — care taie tunelurile de metrou din adînc. Apelul său la combativitate față de orice neajunsuri are din plin acoperire morală, autoritatea acestui comunist harnic, competent, disciplinat fiind recunoscută, prețuită de toți .cei din jurul său.Inginer loan Stătulescu, șeful sectorului minier nr. III : — Acționăm cu toată energia la construirea magistralei a 3-a. Termenul pe care ni l-am asumat, de punere in funcțiune pînă la 23 August, va fi cu certitudine respectat. Am întîmpinat des-

relian Prodan, Viorica Beldean, Mircea Radulescu, Norel Dragu, Gheorghe Manea ori Zaharia Florea, au pus în balanță succesele, au stăruit asupra neajunsurilor, au formulat propuneri menite să accelereze ritmurile de lucru, vizînd perfecționarea întregii activități. S-a apelat din plin la calcule exacte, aritmetica intrînd firesc în ecuația muncii : cite zile lucrătoare mai sînt pină la termenele fixate ? Ciți metri liniari de tuneluri au mai rămas de executat ? Cit mai e de excavat ? Dar betoane, cit au mai rămas de turnat ? Care e lungimea cablurilor de instalat ? etc. Amănunte care pledează pentru o bună organizare, pentru o activitate așezată sub semnul răspunderii comuniste.Alexandru Torok, șef de echipă la secția de lucrări miniere speciale,
COMUNIȘTII

în locurile hotăritoare
ale producției,

ale autoconducerii muncitorești

tule obstacole neprevăzute, acolo. în confruntările din adînc. Acționăm însă cu hotărîre și toți minerii sectorului mi-au dat mandat să spun aici că ne vom face exemplar datoria. Precum se știe, munca la metrou are un flux al ei. Cind unii nu-și onorează la termene lucrările împiedică pe alții să-și facă datoria. Trebuie să recunoaștem că astfel de „sincope" se mai produc incă. Ei bine, sectorul nostru este decis să-și facă datoria, astfel incit nimeni din cei care vin cu lucrul după noi să nu aibă ce ne reproșa, să nu fie intir- ziate punerile in funcțiune.Stop cadru din nou, cu secretarul comitetului de partid de la întreprinderea Metroul-București: —Despre inginerul loan Stătulescu, comunist de nădejde, am multe lucruri bune de spus. Performanțele înregistrate de sectorul minier pe care il conduce sînt de notorietate în rîndul făuritorilor metroului. Astfel, pe magistrala a 2-a, nu numai că a realizat cele mai mari viteze de înaintare, dar și-a asumat și execuția suplimentară a 300 metri liniari de tunel, grăbind r'astfel punerea în' funcțiune a lucrărilor. Obișnuință care, uite, este promovată și "la mii" gistrala 3, unde sectorul III nu se dezminte și execută în plus 290 metri liniari de tunel. Deși stratul geologic în care acest colectiv taie tunele a ridicat și ridică încă nenumărate obstacole. Pentru astfel de oameni nu poți să nutrești decît sentimente de admirație, întreaga prețuire.Alți comuniști care au ținut să-șî spună cuvîntui in forul democrației muncitorești, precum ing. Florin Alexandrescu, Paul Mindreanu, Au-

membru în C.O.M. : — Știm exact, fiecare om din echipă, ce avem de făcut in acest an. Avem in dotare o bogată zestre de utilaje, echipamente. Mă bucur că, așa cum se arăta în darea de seamă prezentată, indicii de folosire ai acestora sint in . creștere? Da, sînt în creștere acești indici, dar, după părerea mea, ei pot să crească mai mult. Printr-o grijă mai mare față de utilajele din dotare. Prin folosirea lor din plin. Prin lichidarea manifestărilor de indisciplină, slabă organizare. Depinde deci numai de noi să punem din plin la lucru acest potențial tehnic. în sectorul unde lucrez cuvîntui de ordine comunist poate fi astfel exprimat : „fiecare să ne facem la cel mai înalt nivel. Cu răspundere de muncitor și de comunist". In felul acesta avem garanția că sîntem în măsură să cinstim cu fapte remarcabile marile evenimente ale anuluț 1989.Stop cadru la aceeași sugestie a secretarului comitetului de partid : — Torok cu echipa lui, evident, reprezintă nucleul de bază, specializat, in 'repararea competentă a sistemelor hidraulice complicate de la scuturile care taie tunelurile de metrou. Inginerul Florin Alexandrescu vorbea in adunarea generală despre un avans obținut in acest an la construcția de tuneluri pe magistrala 3. La acest succes trebuie să-i alăturăm minerilor și pe cei care au în grijă utilajele, le repară și îngrijesc cu profesionalitate, cu dragoste. Nu-i mai puțin adevărat că remarca șefului de echipă privind rezervele pe care le avem in creșterea indicilor de utilizare a mașinilor, utilajelor

datoria

este pe deplin întemeiată. Analizele întreprinse de comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii au nominalizat aceste rezerve, au stabilit măsuri concrete pentru punerea lor in valoare.Ing. Șerbănică Macioc, director de antrepriză (una din antreprizele care își pun apăsat semnătura cu fapta la nașterea metroului românesc) :— Ne bucură faptul că, in ce-1 privește, constructorul face tot ce-i stă în puteri pentru a accelera lucrările. Termenele strînse de punere. în funcțiune pretind ritmuri înalte. Mai alerte decit oricind. Fac aici apel la toți cei care execută lucrări înaintea noastră să se încadreze în termene, să le devanseze chiar, pentru a ne da și nouă, cei care venim după ei, posibilitatea ciștigării unui avans, întirzierile care s-au mai produs pină acum, se știe, au generat destule neajunsuri cărora a trebuit să le facem față cu eforturi suplimentare. Asigur adunarea generală a oamenilor muncii că toți comuniștii, toți oamenii care au în răspundere instalarea sutelor de kilometri de cabluri electrice își vor îndeplini și ei, la termene, exemplar, îndatoririle....Iar apel la matematica simplă : ciți kilometri de cabluri au mai rămas de instalat pe magistrala 3 ? Cu ce ritm se merge pe zi ? Există întreaga cantitate de material ? Ce se face pentru a preveni absolut orice obstacol care poate apărea ? Etc., etc... Lucrurile se lămuresc pe loc, unele soluții se avansează chiar de aici, din forul democratic, altele vor cere mai multă investiție de gindire ș: acțiune.Și iar un stop cadru necesar :— Antrepriza condusă de inginerul Șerbănică Macioc — ca și cea în fruntea căreia se află inginerul Ion Maria — a dat la metrou examene grele. Toate cîștigate cu brio. Ne putem bizui din plin pe acești oameni de nădejde. Cind ei își asumă o răspundere avem și certitudinea că va fi onorată întocmai. Asta însă nu înseamnă că nu socotesc pe deplin valabilă critica adusă acelora care nu-și realizează la termen lucrările încredințate, intîrziind astfel și montajul cablurilor, a numeroase alte instalații- de care metroul are absolută nevoie. Aici, la făurirea acestei mari construcții, sîntem o mare familie. Care își spune deschis bucuriile, dar și necazurile. Care se cuvine să acționeze unit, decis, pentru ■ a-și îndeplini exemplar sarcinile a- sumate.Așadar, în locurile hotăritoare ale producției — comuniștii, care își fac exemplar datoria. In forul democrației muncitorești-revoluționare — cuvintul comunist înnobilat de faptă. Cuvint încărcat de prestigiul pe care numai munca este in măsură să-l confere ; datoria onorată zi de zi, la un inalt nivel de profesionali- tate și calitate și aici, la nașterea și desăvîrșirea metroului bucureștean. Autoritatea morală a angajării comuniste din forul democrației muncitorești are la temelie munca, experiența, atîtea și at'îtea bătălii cîștigate, în serviciul metroului, acolo, in frontul de înaintare și, in egală măsură, la planșetă, unde ideilor cutezătoare li se dă startul spre întruparea în realitate.
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LEGUME TIMPURII

se

arădeni
muncește acum, grădinile promit

Pregătirile legumicultorilor în vederea înființării viitoarelor culturi se desfășoară din plin. Există chiar un devans. De ce atita grabă ? Fiindcă asociațiile legumicole, unitățile cooperatiste, ceilalți producători au sarcina să realizeze în această primăvară peste 38 000 tone legume timpurii. Unii s-au angajat să și depășească sarcinile ce le revin. Cum ? Grăbind mersul lucrărilor și re- curgind la o serie de elemente ale experienței pozitive dobîndite in ultimii ani. Astfel, pentru a avea ceapă verde mai timpuriu ca pînă acum, încă din toamnă, 10 ha din suprafața planificată s-au plantat cu ceapă- bulbi. In felul acesta, ceapa verde va putea fi livrată spre consum cu cel puțin 10 zile mai devreme decît cea obținută din plantarea arpagicului stufat. Tot din toamnă este semănat și spanacul, care datorită lucrărilor de întreținere, inclusiv de irigații, va putea fi recoltat in primele zile ale lunii martie.„Pentru a folosi corespunzător toate spațiile și pentru a produce legume cu adevărat timpurii, ne spune Ion Țîrlea, directorul trustului județean al horticulturii, în serele reci, neîncălzite, s-au plantat salată și gulioare, care acum se și recoltează, asigurînd necesarul de consum în lunile ianuarie, februarie și martie. In ce privește cultura timpurie
BACAU

o recoltă bunăa cartofului, am generalizat folosirea cartofilor preincolțiți. fapt ce va permite începerea recoltării lor la începutul lunii iunie. Mai mult ca în alți ani, am stimulat Inițiativa specialiștilor și, prin aceasta, am și întărit răspunderea lor față de lucrări și față de nivelul recoltelor".într-adevăr, la asociația legumicolă din Nădlac, culturile de varză, conopidă și tomate timpurii se vor înființa mai repede ca .in anii anteriori. Ce înseamnă acest lucru penetra unitate ? „Ieșire timpurie; pe piață, ne spune Pavel Szaiak, directorul asociației, și prețuri bune la vinzare. deci creșterea eficienței activităților noastre". Aici sint de înființat 10 ha cu varză timpurie, 10 ha cu conopidă — răsadul este semănat in serele înmulțitoare și se pregătește răsadul pentru 10 ha de tomate timpurii pentru solarii, iar toți cartofii necesari s.int puși la pre- încolțit..în vecini, la asociația legumicolă din Pecica, activitate la fel de intensă. Cei de aici au sarcină să producă peste 8 000 tone legume timpurii. Ce se întreprinde in acest sens ? Pe lingă urgentarea unor lucrări s-a recurs și la soluții tehnologice mai eficiente. „Toate cele 1,4 milioane fire de răsad necesare celor 20 de hectare ce le vom cultiva cu varză timpurie le-am făcut în cuburi nu-

tritive. adică le-am semănat cu mașina direct in cub — precizează Li- viu Nadiș, directorul acestei asociații. Avem o răsărire foarte bună, uniformă. Procedind astfel, spre deosebire de anii anteriori, cind duceam o serie necesar stresul urma acestei operații și care, de’regulă, însemna o intirziere a timpu- rietății cu 8—10 zile. Deci vom ieși mai repede cu produsele pe piață". In același scop s-au transportat deja 1 500 tone de biocombustibil pentru paturile calde necesare producerii răsadurilor de tomate timpurii. Spanacul, semănat în cultură anticipată, este răsărit de mult ; ceapa verde se află și ea în diferite faze de răsărire. Cartofii timpurii au fost sortați și puși la preincolțit. Pe suprafețe mai mici, in cadrul fiecărei ferme, în scopul asigurării unei timpurietăți mai reduse cu 13—14 zile, se vor planta cartofi încolțiți și inrădăcinați, cu mraniță la cuib.Așadar. în județul Arad se acționează cu hărnicie și pricepere de bun grădinar pentru a se asigura legume multe și cit mai timpurii.
Tristan MIHUȚA 
corespondentul „Scinteii”

pro- plantele mamă separat, avem de avantaje : nu mai este să repicăm răsadul, evităm plantelor ce survenea in

Cu răspundere pentru asigurarea răsadurilorIn acest an, în județul Bacău urmează să se realizeze aproape 190 000 tone de legume, cu circa 56 000 tone mai mult decît în 1988. Totodată, cantitatea de legume timpurii va fi de aproape trei ori mai mare față de cea obținută în anul trecut. In acest scop se fac pregătiri intense. Tovarășul Silviu Strasser, directorul trustului județean al horticulturii, ne spunea că activitatea de producere a legumelor a fost concentrată în 35 de ferme specializate, amplasate în zonele cele mai favorabile și în apropierea municipiilor Bacău și Gh. Gheorghiu-Dej, a centrelor muncitorești de pe văile Bistriței și Trotu- șului. încă de pe acum a fost asigurată întreaga cantitate necesară din soiurile și au dat cele mai bune județ. Astfel, peste 80 la prafața destinată cultivată cu soiul „ dat producții de 60—70 tone la hectar, iar la gogoșari se extinde soiul „Simultan", cel mai productiv și mai timpuriu pentru scopul realizării producției prevăzute,

sînt necesare circa 150 milioane fire de răsad, din care 30 milioane pentru legumele timpurii. Pentru a se economisi combustibil și energie, programul întocmit la nivelul județului prevede ca fiecare fermă legumicolă să-și asigure răsadurile necesare, exceptînd cele pentru legumele timpurii și extratimpurii, care se produc în sere. Am urmărit în mai multe unități cum se acționează pentru urgentarea lucrărilor pregătitoare.La complexul pentru producerea legumelor Borzești, la stațiunea de cercetare și producție legumicolă Bacău, ca și în serele asociației le-de sămînță hibrizii care rezultate în sută din su- tomatelor va fi ,Unirea", care a
această zonă. în

BUCUREȘTI : Un nou 
produs cu consumuri 

energetice reduseUn utilaj de mare complexitate tehnică — gazomotocompresorul de 2 000 CP realizat de colectivul de la Întreprinderea „23 August" din Capitală — se află în fază avansată de execuție și montaj, urmînd ca în scurt timp să fie livrat beneficiarului — stația Botorca. din cadrul Centralei gazului metan Mediaș. Noul produs, destinat stațiilor de compresie a gazelor naturale. prezintă, fată de cele executate pină acum, randamente și fiabilitate sporite în exploatare. Așa cum preciza tovarășul Valeriu Micu. secretar cu probleme organizatorice al comitetului de partid din cadrul întreprinderii, acest utilaj. executat după proiecte întocmite în cadrul Institutului de cercetare tehnică și inginerie tehnologică pentru compresoare și material rulant, prezintă cîteva avantaje deosebite, cel mai important constituindu-1 consumul redus de oteluri aliate și cupru. în plus, trebuie spus că in exploatare consumul de energie electrică este în totalitate eliminat, ca urmare a dotării utilajului cu un motor prevăzut să funcționeze cu gaze de sondă. Demn de relevat este faptul că noul utilaj, ca urmare a inalților parametri tehnico-functionali. este intens solicitat de beneficiarii din industria petrolului și de parteneri de peste hotare. (Gheorghe Ioniță).
TURDA : O nouâ 

capacitate de producțieIn cadrul fabricii de accesorii și piese de schimb din municipiul Turda a fost construit un laborator unde se produc segmehți pentru motoare cu ardere internă. Laboratorul este dotat cu mașini de înaltă tehnicitate, realizate de întreprinderi din țară. Cadrele tehnice și muncitorii specializați la întreprinderea de autoturisme Pitești au realizat primele loturi de segmenți pentru motoare de autocamioane. De remarcat este faptul că de la începutul actualului cincinal și pină acum. în această unitate au fost asimilate și introduse in fabricație peste 300 de repere noi pentru autovehicule și alte produse solicitate de întreprinderi ale industriei constructoare de mașini. în acest an, colectivul fabricii va asimila și produce aproape 100 de repere noi pentru autoturisme. (Marin Oprea).

MODERNIZAREA prin cele mai moderne tehnologii și utilajeIn prima parte a dezbaterii pe această temă de mare actualitate, dezbatere organizată cu sprijinul Comitetului județean Timiș al P.C.R., am prezentat o serie de opinii legate de importanța economică certă a automatizării producției și utilizării roboților industriali, de domeniile lor de aplicare, dar și unele aspecte vizînd greutățile reale întimpinate în procesul lor de implementare. Fără să intrăm în prea multe amănunte, subliniem faptul că participanții la dezbatere au fost unanim de părere că un rol major în reușita deplină a acestei acțiuni de interes național revine ministerelor și centralelor economice, chemate să sprijine nemijlocit și să coordoneze din punct de vedere științific, tehnic și economic unitățile din subordine în preocupările și eforturile lor. Este vorba, în primul rind, de o problemă de receptivitate, care nu poate deveni operațională decit printr-o foarte exactă cunoaștere a situației din întreprinderi, a condițiilor efective în care se desfășoară procesele tehnologice. Pentru că. intr-adevăr, automatizarea flexibilă poate și trebuie să fie adaptată la natura proceselor de producție. Ceea ce obligă pe toți cei angajați in acest important proces de modernizare și perfecționare a tehnologiilor de producție să acționeze într-o strînsă conlucrare, să aplice, așa cum a subliniat tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, „măsuri ferme pentru înfăptuirea programului de ridicare a productivității muncii, pe baza extinderii proceselor de mecanizare, de automatizare a producției, de cibernetizare și electronizare a producției, acolo unde este necesar". Prezentăm, in continuare, partea a doua a acestei dezbateri, abordind acum alte aspecte ale problemei robotizării.Profesor Kovacs Francisc, Institutul politehnic „Traian Vuia" din Timișoara : Factorul cel mai important în promovarea robotizării il reprezintă, in ultimă instanță, întreprinderea, ințelegînd prin aceasta specialiștii și muncitorii ei. Acțiunea de organizare a structurilor productive, prin adîncirea automatizării, cibernetizării, electron izării producției — cerință formulată in repetate rînduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu. — poate fi comparată cu un aisberg. Pregătirea profesională și reciclarea oamenilor, asigurarea infrastructurii necesare constituie partea mai puțin văzută a acestui demers. Dar care condiționează succesul sau insuccesul cu care sint implementați roboții industriali. Iar. din propria-mi experiență. pot să afirm că una dintre cele mai frecvente dificultăți cu care ne confruntăm noi. cercetarea științifică, constă in lipsa partenerilor din întreprinderi. Iar una dintre aceste cauze, deloc neglijabilă, constă in lipsa de receptivitate constatată tocmai la cei care ar trebui să se situeze in fruntea acestor eforturi : ingineri, specialiști, cadre de conducere. Pregătirea lor sub aspect tehnic și economic, reciclarea continuă a cunoștințelor dobîndite și împrospătarea lor sistematică cu noutățile de valoare apărute pe plan intern și mondial sint hotăritoare pentru reușita eforturilor consacrate promovării progresului tehnic. Pentru că. se știe, necunoașterea, lipsa de informație generează opacitate.Ing. Cornel Carțiș, întreprinderea „Electrotimiș" : Adincind acest aspect. vreau să mă opresc la situația aflată la polul opus. acolo unde terenul pentru automatizare și robotizare a fost cu grijă pus la punct. întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Suceava nu este o unitate mare. Dar dispune nu mai puțin de 5 roboți industriali, care funcționează in condiții bune. Una din explicații o găsim in pregătirea, sub multiple aspecte, a

specialiștilor și muncitorilor. Aici s-au organizat, cu bune rezultate, cursuri, oamenii specializîndu-se în probleme de hidraulică, mecanică, electronică etc., care i-au ajutat să învețe cum să folosească noile echipamente.Ing. Constantin Posa : într-adevăr, cel mai simplu lucru este să faci un robot industrial, mai greu este insă să-l menții în funcțiune. Primim din partea întreprinderilor multe propuneri interesante, fapt care demonstrează că acolo există cadre tehnico-inginerești care cunosc și stă- pinesc cu siguranță tehnologiile de fabricație. Sint insă și întreprinderi unde numărul specialiștilor de profil este insuficient sau cei care există au o cu totul altă pregătire decit domeniul in care lucrează. Noțiunea de inginer tehnolog nu este o simplă invenție a literaturii de specialitate ; ea este o realitate, de care trebuie să ținem seama atunci cind apelăm la automatizarea flexibilă.Profesor Kovacs Francisc : Mal există și un alt aspect : cel al pregătirii atente a condițiilor pentru introducerea roboților în întreprinderi, înainte de a concepe un sistem de automatizare flexibilă, trebuie făcută puțină ordine, cerință deloc ușoară. Au fost și cazuri in care robotul a fost declarat ineficient, cu alte cuvinte. inapt să-și îndeplinească sarcinile de producție, cind, de fapt, nu era vorba decît de pierderea din vedere a unor operații premergătoare intrării sale în funcțiune. Mai precis, nu era făcut acel atît de necesar control al calității produselor. înainte ca acestea să fie prelucrate cu ajutorul robotului industrial. Bunăoară. într-o întreprindere, piesele semifinite erau confecționate dint.r-un oțel oarecare, și nu din cel cerut și inclus in nomenclatorul de fabricație, motiv pentru care dispozitivul flexibil nu funcționa corespunzător.Redacția : Situație care ridică pro
blema adaptării oamenilor la exigen
tele automatizării și ale robotizării.

Ce se întreprinde în județul dumnea
voastră in acest scop ?Profesor Ion Mureșianu, Universitatea din Timișoara : Este un adevăr ce nu poate fi ocolit : problemele robotizării sint prinse in mică măsură in programele de învățămint. Din inițiativa noastră, din anul 1987 s-a introdus un curs facultativ de roboți industriali, frecventat de circa 150 de studenți. S-au mai organizat și cursuri post-universitare, dar, din păcate, de ele beneficiază numai un număr restrins de ingineri electro- niști. Și în Capitală funcționează un asemenea curs postuniversitar, dar — pe ansamblu — consider că participarea la ele este cu totul insuficientă în raport cu necesitățile economiei naționale. Părerea mea este că, pină nu va deveni un fenomen general, robotizarea va continua să întimpine dificultăți serioase.Ing. Cornel Carțiș : Pentru a stimula interesul specialiștilor și muncitorilor față de acest domeniu, consider oportun să se înființeze, în unele județe măcar, centre de prezentare a roboților industriali, însoțiți de demonstrații practice. Ar fi cu siguranță un mod eficient de a-i populariza, de a stabili o solidă punte de comunicare între cercetătorii și producătorii de roboți și potențialii lor beneficiari. Mai mult, susțin că este recomandabil ca prima aplicație să fie astfel aleasă, incit să aibă un succes integral, chiar dacă nu este prea complicată. Un asemenea mod de acțiune face parte din strategia implementării.Ing. Vasile Tanvuia : Utilă ar fi și editarea la nivel de ministere a unor cataloage, actualizate sistematic, in- cluzind realizările obținute in dome-

niul automatizării flexibile și robotizării. Dacă la întreprinderea de aparate electrice din Titu , și sint folosite cu eficiență manipulatoare robotizate, ca acest lucru să fie nu noscut. dar și extins in prinderi din tară.Redacția : Am revenit 
ma coordonării acțiunii 
zare...Ing. Corneliu Vanica, Timișoara a Institutului Titan : Coordonarea este deoarece toate domeniile ce țin de robotică sint zone de tangență, zone ce presupun existența și aportul unor colective interdisciplinare, aflate în- tr-o strinsă colaborare. Din păcate, foarte puțin știm unii ce anume ii preocupă sau realizează ceilalți. Conducerea coordonată a acestei activități pe ansamblul economiei naționale este o necesitate.Ing. Vasile Tanvuia : Pe care o s-o ilustrez cu un exemplu. întreprinderea noastră a realizat în premieră europeană o aplicație pentru manipularea tuburilor de cinescop. A fost recunoscută și apreciată ca o realizare deosebită, dar ce folos dacă nu are căutare. Eventualii noștri beneficiari ori nu au aflat despre ce este vorba, ori pur și simplu nu sint deloc interesați. Iar rezultatul practic este același.Ing, Sabin Dragoliub, inginer-șef, I.A.E.M. Timișoara : Problema se poate pune și invers. Adică sub aspectul apropierii cercetării științifice de producție. Pentru că, uneori, primim oferte pentru echipamente mai complicate deși ne este foarte limpede că in multe locuri nu sint necesare lucruri spectaculoase, ci mult mai simple, dar în schimb eficiente.

există trei este firesc numai cu- alte intre-
la proble- 

de roboti-filiala dinI.C.S.I.T.- hotărîtoare.

zat modelarea întregii suprafețe de teren destinată culturilor timpurii. Experiența a dovedit că procedind astfel producția poate fi obținută cu cel puțin 7—8 zile mai devreme. < Din programul trustului de specialitate am reținut că pregătirile pcn- tru producerea răsadurilor trebuiau de acum încheiate. Or, și la această dată, mai sînt de rezolvat cîteva probleme, Prima se referă la procurarea foliei de polietilenă necesare acoperirii celor 10 hectare de solarii destinate producerii răsadurilor. întreprinderea de mase plastice Focșani nu a livrat decit foarte puțin din _______,__ _______ ______ ________ ___ ___  . . celfe 20 de tope;, folie repartizată. Cît gumicole Răcăciuni au fost asigurate privește cele 80 de hectare de solarii toate condițiile pentru producerea, în *cuburi și ghivece nutritive, a cel puțin 10 milioane fire de răsaduri de tomate, varză, ardei și alte culturi timpurii. în același timp, în fermele asociațiilor legumicole Traian, He- meiuși, Răcăciuni, Gh. Gheorghiu- Dej au fost reparate spațiile pentru producerea răsadurilor, s-a asigurat biocombustibilul necesar, se fertilizează suprafețele destinate culturilor timpurii. Rezultate blfne se înregistrează la cele două ferme specializate din comuna Tamași. Aici au fost reparate atît solariile în care se vor produce răsadurile, cît și cele destinate culturilor timpurii. De la șeful fermei nr.7, Vasile Cojocaru, grădinarul care în anul trecut a obținut cele mai mari producții de legume din județ, am reținut că pentru asigurarea căldurii necesare în solarii au fost amenajate răsadnițe cu acoperiș dublu. Asemenea răsadnițe au fost făcute și la fermele legumicole din Fărăoani, Hemeiuși, Prăjești, Ra- cova. La Bijghir, inginerul Silviu Bondor a găsit o altă cale de producere eficientă a răsadurilor : în- mulțitorul îngropat, care este încălzit și unde legumele sînt însămîn- țate la densități mai mari decît în răsadnițele obișnuite. Profitind de timpul favorabil, Mariiel Rogoz, șeful fermei legumicole Galbeni, a organi-

destinate cultivării legumelor timpurii, nici nu poate fi vorba de acoperirea lor, întrucit trustul horticol rru a primit de la forurile superioare de resort repartiții pentru folia de polietilenă necesară. Aceleași greutăți se întimpină și la acoperirea celor 36 hectare de răsadnițe amenajate în unitățile cultivatoare de legume. Din cei circa 20 000 metri pă- trați de sticlă necesară nu s-a primit repartiție decît pentru 3 000 metri pătrați, iar practic în unități nu a sosit nici un metru pătrat de sticlă.O altă problemă o constituie procurarea biocombustibilului pentru răsadnițe. în vreme ce la fermele legumicole din cadrul asociațiilor economice intercooperatiste acesta a fost asigurat aproape în cantitățile prevăzute. la cooperativele agricole Berești-Bistrița. Filipești, Scorțeni, Răcăciuni și altele, din lipsa carburanților, transportul acestuia întîrzie.Legumicultorii din județul; Bacău și-au propus ca în acest an să depășească prevederile din program la producția de legume, îndeosebi la cele timpurii. Pentru.aceasta este necesar însă să se acționeze energic, peste tot, pentru a se asigura condițiile necesare producerii răsadurilor măr suficient. în nu-
Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii"

Șl CÎTEVA CONCLUZII• Centrul universitar și întreprinderile din Timișoara au înregistrat, in mod evident, o serie de rezultate demne de atenție in promovarea automatizării și robotizării ca alternativă la complexitatea crescindă a proceselor de producție și la necesitatea creșterii eficienței întregii activități economice. Totodată, s-a desprins destul de clar, in cursul discuțiilor, că ritmul de pătrundere a noului in producție înregistrează, nu o dată și nu intr-un caz sau altul, „sincope" destul de mari.O Motivele acestei situații contradictorii sînt numeroase. Pe de o parte, este vorba de lipsa de interes a specialiștilor din unele ministere economice. care ezită să sprijine efectiv și sistematic această pretențioasă acțiune. componentă majoră a procesului de modernizare. Pe de altă parte, sint destule întreprinderi in care se manifestă o nejustificată reținere în fața automatizării și robotizării. Explicația rezidă, in egală măsură. în lipsa de pregătire tehnică și științifică a personalului muncitor, în caracterul restrins al acestei pregătiri atunci cind ea are loc, dar și in disfuncționalitâți legate de coordonare scăzută pe ansamblul economiei naționale a acțiunii de promovare a roboților industriali.O Cert este un lucru : introducerea lor in procesele de producție determină. din foarte multe puncte de vedere, o revoluționare a condițiilor in care se desfășoară acestea. Incompatibilă cu schemele de gindire caracteristice dezvoltării de tip extensiv. Un nou mod de gindire și de acțiune își revendică primatul, iar el nu poate apărea nici peste noapte și nici pe teren gol. Robotizarea trebuie pregătită pe întregul ei parcurs, de la primul pînă la ultimul amănunt. Ceea ce incumbă responsabilități sporite din partea cercetării științifice, a coordonatoare. Numai realizind o strînsă și in deplină cunoștință de cauză, roboții tate eficientă a producției. producției, a diverselor foruri colaborare, un dialog continuu industriali pot deveni o reali-
Crîslian ANTONESCU 
Cazar IOANA
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Intr-unp din serele osociației economice do stat și cooperatiste Reviga, din 
județul Ialomița, se completează golurile pa traseele unde răsadurile au 
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Statornicia și dăinuirea românească în vatra străbună 
atestată de valoroase descoperiri arheologiceDisciplină istorică cu bogate tradiții, cercetarea arheologică românească privește cu îndreptățită satisfacție Ia drumul pe care l-a străbătut de la constituirea sa ca știință și pină astăzi. Este un drum jalonat de remarcabile realizări — tot atîtea prețioase Contribuții la mai buna cunoaștere a trecutului național, la înțelegerea mai adincă a vieții și muncii înaintașilor. Datorită investigațiilor arheologice s-a ridicat vălul de pe multe milenii de istorie, evidențiindu-se faptul că pămintul românesc a fost din adincuri de vreme o vatră de civilizație materială și spirituală, de iradiere culturală. Cercetările întreprinse, cu deosebire in ultimele decenii, au pus in lumină forța de creație istorică a geto-

dacilor, strămoșii poporului, român, fertilul dialog al lumii geto-dacice cu alte civilizații ; arheologia a adus și aduce contribuții marcante la înțelegerea acelui timp al sintezelor etnice reprezentat de veacurile conviețuirii daco-ro- mane, la cristalizarea unei imagini mai limpezi despre perioada în care peste aceste meleaguri s-au abătut valurile populațiilor în migrație, secole de grele încercări, dar și de Înrădăcinare mai adincă a populației autohtone în vatra pe care trăia din moși-strămoși ; studiile arheologice au avut importante contribuții la precizarea genezei statelor feudale românești, la crearea unui tablou mai aproape de datele reale cu privire la civilizația medievală românească și la

caracteristicile ce o particularizează intre creațiile materiale și spirituale ale altor popoare. Dezbaterea de față și-a propus să realizeze o trecere în revistă a contribuției arheologiei la descifrarea permanențelor și adevărurilor fundamentale ale poporului român și, pe această bază, să identifice direcții noi spre care această disciplină științifică este chemată să-și îndrepte eforturile. La dezbatere participă arheologii dr. Alexandru Vulpe, dr. Alexandru Suceveanul dr. Ștefan Olteanu, dr. Mircea D. Matei, de la Institutul de arheologie din București, și dr. Mihai Bărbulescu. de la Institutul de istorie și arheologie din Cluj-Napoca.
Rădăcinile adinei ale civilizației geto-daciceAlexandru Vulpe : Cercetările arheologice au adus o contribuție considerabilă la cunoașterea culturii materiale a geto-dacilor și au îngăduit, in multe cazuri, chiar reconstituiri ale culturii spirituale a acelei epoci. După părerea mea, unul dintre cele mai importante ciștiguri ale arheologiei din ultimele două decenii a fost determinarea vechimii civilizației geto-dace și cunoașterea mai îndeaproape a genezei sale. Dacă Herodot pomenea, în legătură cu evenimente petrecute la sfîrșitul secolului al VI-lea i.e.n., doar pe geții de Ia sud de Dunăre, care avuseseră curajul să înfrunte uriașa oaste persană a lui Darius, cercetările arheologice au reușit să extindă, prin analogii atit în spațiu, cit și în timp atestările concrete ale acestei civilizații. Astfel, s-a stabilit că aria locuită de geți nu este nici pe departe mărginită la zonele relatate de Herodot, ci este mult mai vastă ; pe întinsul ei, geții locuiau cu mult înainte ca Herodot și alți istorici să fi luat cunoștință de ei. Pe plan arheologic, geții pot fi urmăriți foarte bine pină adine în secolul al VIII-lea i.e.n ; se poate, in același timp, demonstra că întreaga civilizație materială și spirituală a spațiului car- pato-dunăreano-pontic incepind din a doua' jumătate a mileniului al II-lea era, in esență, de caracter geto-dacic. Ceea ce Vasile Pârvan numea intuitiv „bronzul getic" este astăzi, in mare măsură, confirmat pe plan arheologic.Dar să mai dau un exemplu. Multă vreme s-a crezut că civilizația geto- dacică a fost, rind pe rind, tributară unor civilizații străine cu care a venit in contact, precum sciții, ilirii, 
Simbioza daco-romană — temelia formării 

poporului nostruMihai Bărbulescu : Spre deosebire de perioadele istorice anterioare și posterioare epocii romane, cercetarea răstimpului in care Dacia a făcut parte din Imperiul roman beneficiază de numeroase izvoare scrise (literare, epigrafice etc.), pe baza cărora tabloul pe care-1 înfățișează astăzi epoca romană a fost structurat in elementele esențiale și liniile sale directoare. Prin realizările sale. arheologia acoperă încetul cu încetul „petele albe" ale acestui tablou. îl colorează, îl dinamizează.Dacă ar fi să ierarhizăm contribuțiile cercetării arheologice la cunoașterea Dacieii romane, pe prim plan ar figura aportul la atestarea continuității dacice. Arheologia a făcut cunoscute dovezi incontestabile in această privință, de la așezări și cimitire autohtone, pină la artefactele mărunte, specifice dacilor, și care apar pretutindeni in provincia romană Dacia. Apoi arheologia a produs ilustrarea concretă a iradierii civilizației materiale și spirituale, a romanității, dinspre orașe și castre spre mediul rural. Arheologia este indispensabilă pentru cunoașterea vieții cotidiene a daco-romanilor, de la clădirile in care locuiau pină Ia alimentație, indiferent dacă descoperirile s-au făcut intr-un oraș, intr-un castru ori într-o „villa rustica". în ultimii ani cercetările și descoperirile de acest fel au fost extrem de fructuoase. O istorie a vieții cotidiene — întemeiată pe izvoare scrise, dar și pe izvoare arheologice — apare din ce in ce mai mult ea o necesitate și sînt convins că următorii ani vor produce această carte. Muzeele românești s-au îmbogățit in ultima vreme — grație descoperirilor arheologice — cu piese de mare valoare documentară, muzeistică și artistică. Unele dintre acestea — afirm in deplină cunoștință de cauză — depășesc cu mult interesul arheologiei romane provinciale, fiind piese-unicat sau extrem de rare la scara Imperiului roman și ar face cinste oricărui mare muzeu din lume. Cu bune rezultate s-au continuat, în ultimii ani, cercetările in castre ori asupra frontierelor Daciei ; arheologia militară in Dacia romană este unul din domeniile „forte" ale arheologiei clasice din România. Se cercetează — mai sistematic decit pină acum — orașele, stațiunile balneare, micile localități, vilele suburbane ori rustice.Evident, nu toate compartimentele vieții romane in Dacia, care se pretează la o cercetare arheologică, sînt abordate cu aceleași forțe. Există tipuri de cercetări care, cu siguranță, ar trebui impulsionate, in primul rind studierea mediului rural. Cercetarea satului epocii romane este o tematică dificilă, poate nu foarte spectaculoasă, dar cit se poate de utilă, fiind mediul locuit cu precădere de autohtonii daci. Cred, de a- semenea, că o serie de obiective mari (orașe, castre etc.) trebuie cercetate pe cit posibil integral, iar rezultatele acestor cercetări trebuie aduse la cunoștința tuturor prin publicații. Arheologii care lucrează in domeniul epocii romane ar trebui să depună mai mult efort spre alcătuirea monografiilor. Mai multă înțelegere din partea editurilor de profil ar fi și ea bine venită. în sfîrșit, arheologul este dator să depună toate eforturile pen- •tru conservarea și consolidarea obiectivelor dezvelite prin cercetări.Alexandru Suceveanu : în Dobrogea, romanii au pătruns in
NeîntreruptăȘtefan Olteanu : Rezultatele obținute pină în prezent de către istoriografia noastră contemporană in ! ceea ce privește argumentarea pro- I cesului etnogenezei românești in epoca marilor migrații (secolele | III—XIII) sint indiscutabil legate de i constituirea cu peste trei decenii in

tracii odrisi, celții etc. Desigur, multe elemente de cultură materială alogenă au fost adoptate, asimilate și preluate în mod creator de către geto-daci, dar in ultimele decenii apare din ce in ce m.ai clar că schimburile și influențele au avut un caracter de reciprocitate. Astfel, arta originală care a luat naștere în zonele locuite de geți la Dunărea de Jos a exercitat o puternică influență în secolele IV—III i.e.n. asupra celei scitice. Dacă în domeniul siderurgiei dacii au avut multe de învățat, de la celți, aceștia din urmă au preluat numeroase elemente din spiritualitatea geto-dacilor. Cercetările arheologice au ilustrat unitatea culturii materiale și spirituale a geto-dacilor, expresie a unității lor etnice.Cercetarea arheologică ar trebui, după opinia mea, să se concentreze in continuare pe explorarea integrală sau aproape integrală a unor obiective de importanță majoră, cum sint centrele „rezidențiale" și așeză- rile-satelit din teritoriul lor, a raporturilor dintre acestea pe plan economic, social, spiritual etc. Astfel, s-ar putea afla structura urbanistică a unor mari așezări geto-dacice pe care, deocamdată, o putem doar bănui, raporturile de proprietate în cadrul așezării, zonele sacre, rezidențiale, rosturile funcționale, gospodărești ale diferitelor construcții etc. Mai subzistă încă lacune în cunoașterea și adincirea studiului istoriei și civilizației geto-dacice din secolul al III-lea i.e.n., perioadă de o deosebită însemnătate pentru a înțelege marele salt calitativ înfăptuit de geto-daci la începutul secolului al II-lea î.e.n. și care a culminat cu unificarea politică realizată de Burebista in veacul I i.e.n.
mai multe etape, incepind din secolul I i.e.n. și pină in vremea domniei lui Traian, de cind se consideră că viața romană din Dobrogea a fost definitiv structurată. Acest impact lent a făcut că structurile anterioare cuceririi romane să nu fie decit parțial afectate. Unele dintre comunitățile de aici au evoluat spre statutul citadin și apoi chiar municipal, altele au rămas la stadiul unor comunități rurale. Din acest ultim punct de vedere trebuie remarcat că in Dobrogea este atestat cel mai mare număr de sate (viei) din vreo provincie a Imperiului roman. Este adevărat că pe la mijlocul secolului al III-lea e.n. (în contextul tulburărilor care au dus la abandonarea Daciei) viața romană din Dobrogea a fost la rindu-i serios perturbată. Dar o dată cu restaurarea din vremea împăraților Dioclețian și Constantin, Dobrogea a cunoscut o nouă perioadă de înflorire in secolul IV e.n. pentru ca — după o perioadă ceva mai obscură din veacul V e.n. — fenomenul urban dobrogean să cunoască o ultimă perioadă de înflorire in secolul VI e.n. Prin specificul și durata stă- pinirii romane Dobrogea este astfel parte integrantă a vetrei de formare a poporului român, constituind totodată un focar de romanizare pentru zona de la nord de Dunăre, după ce autoritățile romane s-au retras de acolo.Pentru marea însemnătate a cercetărilor arheologice din această parte a țării ajunge să evocăm aici două exemple : săpăturile întreprinse de școala arheologică românească la Histria si Trmaeum Traiani (Adamclisi). Ele au dus la reconstituirea istoriei unei cetăți cu o durată de aproape 14 veacuri și, respectiv, a vieții romane dintr-o fundație a lui Traian, a cărei existență s-a prelungit oină tirziu, in secolele VI—VII e.n. Este vorba de monumente (ziduri de incintă, terme, ba- silici, case particulare, pentru a nu mai vorbi de impozantul trofeu de la Adamclisi, cunoscut in toată lumea), materiale arheologice (ceramică, alte obiecte, lucrări de artă), monede, ca și de un impresionant dosar epigrafic, toate ilustrind concomitent viața romană din Dobrogea in toate articulațiile ei, precum și importantul fenomen al simbiozei daco-romane, baza etnogenezei românești. Acestor exemple li se mai pot adăuga spectaculoasele rezultate de la Tomis (Constanța) și Callatis (Mangalia), pe de o parte, Sucidava (Muzait), Capidava (Garvăn) și Halmyris (Independența), pe de alta, în ceea ce privește perspectivele arheologiei de epocă romană, trebuie avute in vedere cite- va coordonate. Mai întii este vorba despre necesitatea înmulțirii cercetărilor arheologice în toate categoriile de așezări evocate mai sus. Avem, așadar, in vedere deopotrivă centrele urbane și rurale. Dintre ele, de o importanță deosebită ni se pare cercetarea mediului rural in epocile romană și romană tirzie, adică în acele comunități care au existat atit înaintea perioadei romane, cit și — mai cu seamă — după încetarea viețuirii romane in cetăți. Aceasta nu înseamnă, firește, abandonarea sau măcar diminuarea cercetărilor din mediul urban greco-roman și, respectiv, roman. Pentru că toate cercetările trebuie să ducă in ultimă instanță la îmbogățirea patrimoniului cultural atit prin monumente în aer liber, cit și prin exponatele muzeale.
continuitateurmă, ca disciplină aparte in cadrul arheologiei generale, a arheologiei perioadei de formare a poporului român și de constituire a statelor feudale românești de sine stătătoare. Acumularea, in acest interval, a unui bogat și variat material documentar a creat reale posibilități pentru iden-

Splendida frescă de pe monumentul, recent descoperit, de la Tomis, din secolul IV e.n. (detalii)
tificarea culturii materiale și spirituale a populației autohtone in diferitele epoci ale evoluției societății de pe teritoriul vechii Dacii. Pe baza rezultatelor de pină acum s-a asigurat documentarea deplină a continuității populației autohtone pe teritoriul carpato-danubiano-pon- tic pe tot parcursul secolelor III—XIII, fără cezuri demografice. Evidenta așezărilor omenești cercetate arheologic arată existența in același teritoriu a sute de comunități rurale autohtone daco-romane și apoi românești, care au viețuit neîntrerupt pe intreaga această perioadă.Cercetările efectuate au pus, de a- semenea. în evidență statornicia, se- dentaritatea populației autohtone, prin, documentarea concretă a îndeletnicirilor ei fundamentale tradiționale : cultivarea cerealelor și'creșterea animalelor, valorificarea bogățiilor miniere ale solului și subsolului țării. Au fost scoase la iveală sute de exemplare de unelte agrare — unele constituite in mari depozite de zeci de kilograme —, cuptoare de redus minereul pentru obținerea metalului necesar elaborării diferitelor unelte și obiecte, cantități însemnate de reziduuri rezultate din procesul prelucrării, ateliere meșteșugărești cu inventarul corespunzător etc. ; toate acestea demonstrează existența unor activități productive de o complexă tehnologie și bogate cunoștințe de specialitate, transmise din tată-n fiu. din generație în generație. in cadrul aceleiași comunități sătești. Ele se constituie în dovezi incontestabile ale caracterului statornic al locuitorilor așezărilor autohtone, asemenea activități fiind incompatibile cu nomadismul.

Forța de creație istorică a poporului românMircea D. Matei : Pornind de la realitatea că izvoarele scrise referitoare la importanta perioadă cuprinsă intre secolele X—XIV ajută în măsură inegală cunoașterea realităților economice, sociale și politice românești, cercetările arheologice au trebuit să abordeze diferențiat — dar utilizind metode și criterii unitare — problema premiselor și a formelor concrete de organizare politică a românilor, din Transilvania pină in Dobrogea, din Banat și Oltenia pină în Moldova de nord. Trebuind să identifice formele zonale specifice de organizare politică în contextul evoluției unitare a poporului nostru, arheologia a reușit să facă pași importanți spre rezolvarea acestei probleme, putin- du-se considera că, astăzi, este cu mult depășită faza în care se opera numai cu datele și cunoștințele referitoare la organizările politice ale lui Gelu. Glad și Menumorut (în Transilvania și Banatul secolului al X-lea), la cnezatele și voievodatele lui loan, Farcaș, Litovoi și Seneslau (din Oltenia și Muntenia secolului al XIII-lea). Ca urmare, atit harta politică a Dobrogei, cit și cea a Moldovei au început să fie completate cu formațiuni politice românești, necunoscute p'ină de curind, consecința istorică cea mai importantă a acestor reușite ale arheologiei românești fiind aceea a demonstrării evoluției unitare a poporului român și în aceste veacuri, atit de puțin cunoscute pină de curind.Ample eforturi s-au făcut și se fac pentru definirea locului ocupat de cultura materială și spirituală a poporului nostru in ansamblul civilizației medievale europene. Ocupin- du-se, chiar dacă in măsură inegală, de cercetarea concomitentă a lumii rurale și a celei orășenești medievale din țările românești, arheologii au înregistrat progrese demne de evidențiat pe linia definirii specificului românesc în civilizația europeană, in condițiile în care, concomitent, sînt mai bine cunoscute și trăsăturile caracteristice ale civilizației acelor populații cu care românii au conviețuit in evul mediu — și conviețuiesc și astăzi — maghiarii și germanii, Producția și schimbul de mărfuri, construcțiile rurale și cele urbane, sistemul militar defensiv ale țărilor românești sint, astăzi, mult mai bine cunoscute decit in urmă cu două-trei decenii, și putem afirma că arheologia românească a evului mediu vede în aceasta domenii ale unor reușite certe, dar și cimpuri de cercetare in care căutările fertile se impun continuate.Privite prin prisma multiplelor lor implicații, cred că pe primul plan

în fine, cercetările au demonstrat unitatea culturii materiale a populației autohtone de pe teritoriul vechii Dacii pe întreg mileniul marilor migrații, cu unele mici diferențieri zonale care nu schimbă afiest caracter unitar. Totodată, structura social-polltică a comunităților rurale, acele obști teritoriale autohtone documentate in veacul al IV-lea, la nord de Dunăre și apoi organismele politice din secolele VIII—XI, cunoscute sub numele de voievodate sau țări românești, se intilnesc aproximativ in același timp pe întreg teritoriul țării, ceea ce demonstrează nu numai capacitatea poporului nostru de organizare social-politică, ci și caracterul unitar deplin al dezvoltării social-politice a poporului român. Cu toate aceste rezultate de prestigiu obținute, numeroase probleme. ale procesului , etnogenezei românești sint, deocamdată, insuficient cercetate și clarificate. Așa, de pildă, este necesară aprofundarea cunoașterii unor verigi cronologice ale lanțului demografic din cursul epocii migra- țiilor, precum cele ale secolului al V-lea e.n., ale secolelor VII—VIII, ale secolelor XII—XIII, in vederea unei mai bune cunoașteri a caracteristicilor structurii economice a populației autohtone. Este necesar, de asemenea, ca in viitor arheologia să acorde o mai mare atenție cunoașterii structurilor sociale, politice și spirituale ale comunităților noastre rurale in cursul primului mileniu al e.n.. evoluției acestora de la forme social-politice de genul obștilor și uniunilor de obști la voievodate și țări românești, care să evidențieze capacitatea poporului nostru de a-și crea valori de cultură și civilizație proprii, inconfundabile.
rămin, in continuare, preocupările legate de cunoașterea veacurilor de la mijlocul mileniului I al erei noastre. arheologiei revenindu-i pe mai departe sarcina importantă a unor detalieri și precizări, pe multiple planuri :' cultural, cronologic, teritorial etc. în același timp și decurgind firesc din aceasta, rămine de mare actualitate cunoașterea culturii materiale a populațiilor migratoare care s-au succedat prin regiunile nord-dunărene, in acest răstimp, a formelor și a amplorii in care s-au produs contactele românilor autohtoni cu aceste populații, fără de care explicarea fenomenului conservării caracterului romanic al culturii materiale a poporului nostru ar rămine deficitară.Veacurile de la „cumpăna" mileniilor I șl II au, de asemenea, nevoie de o mai bună cunoaștere. Și — trebuie imediat adăugat — planurile integrate de cercetare actuale reflectă conștiința acestei necesități. în a- cest caz insă, datele problemei se modifică simțitor : concomitent cu necesitatea definirii caracteristicilor culturii materiale a românilor, in contextul cultural sud-est european, se impune, cu titlu de sarcină de primă importanță, obligația cunoașterii — tot precumpănitor pe cale arheologică — a nucleelor de organizare politică atit in interiorul, cit și în afara arcului carpatic. Rezultatele cercetărilor , de pină acum, precum și studiile la baza cărora au stat ele constituie un început de de,- monstrație,' in sensul că existența unor concentrări demografice mai accentuate poate sta la baza identificării unor organizări politice specifice secolelor IX—XI, care se vor dezvolta ini secolele următoare.în sfîrșit, dar nu și în ultimul rind, printre sarcinile de viitor apropiat ale arheologiei evului mediu se înscrie și cunoașterea mai aprofundată a civilizației românești â feudalismului dezvoltat, in toate componentele sale : evoluția diferitelor domenii de producție materială (atit la sate, cit și in orașe), relațiile complexe șt cu caracter complementar dintre țările românești, specificul organizării militare și evoluția sistemelor defensive, trăsăturile prezentei românești in civilizația medievală a sud-estului european. Trebuie să recunoaștem că numai simpla înșiruire a problemelor de mai sus, fără să aibă caracter exhaustiv, demonstrează valoarea răspunderii științifice a viitoarei activități a arheologilor medieviști din țara noastră. Dezbatere realizată de 

Silviu ACHIM

Cind o consfătuire de lucru pe tema conlucrării invățămintului superior cu cercetarea și producția are deschidere prospectivă, spunem că semnificația ei socială este de bun augur. Și pe drept cuvînt, întrucit fără proiecția în viitor a experienței acumulate, fără orientarea acesteia pe noi direcții de acțiune, cu obiective bine precizate și cu evaluarea condițiilor necesare pentru împlinirea lor, memoria colectivă n-ar putea genera impulsul creator și s-ar vedea constrînsă de fiecare dată săse-ntoarcă dq unde a plecat. Dealtminteri, este știut că gindirea sereculege intr-o expresie gravă, răscolitoare mai cu seamă atunci cind se raportează la tainele viitorului și, in măsura cuvenită, incearcă să le confere deslegarea dorită. Iată de ce tocmai o consfătuire cu un caracter prospectiv mijlocește, aparent paradoxal, luarea sistematică în calcul și sintetizarea firească a tuturor împlinirilor, pe cită vreme reuniunile mărunt bilanție- re, cu tonalitatea aceea ușor euforică, de automul- țumire disimulată, nu fac adeseori decît să amine sau să risipească gîndul creației.Că asemenea consfătuiri — cu tot ceea ce implică ele ca schimb democratic de o- piniî, ca profunzime a analizei, ca fond de dezbatere, ca sintetizare a concluziilor pe direcții e- sențiale de acțiune — sint întotdeauna bine venite o demonstrează și inițiativa secretariatului Comitetului de partid al municipiului București de a fi organizat un ciclu de consfătuiri consacrate mai bunei conlucrări dintre invățâmintul superior al Capitalei, dintre unitățile de cercetare și de producție. Acțiunea se înscrie într-un proces mai larg de implicare a științei și invățămintului superior în dezvoltarea econo- mico-socială a țării, pe măsura exigențelor formulate îh Expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara din noiembrie 1988: „Trebuie să împletim ferm cercetarea cu in- vătămîntul, cu producția, să legăm mai strins întreaga cercetare de cerințele practice ale producției, de soluționarea problemelor care apar zi de zi in activitatea complexă pentru realizarea de produse mai bune, cu un nivel calitativ și tehnic tot mai ridicat". Așa, de pildă, cea mai recentă dintre asemenea consfătuiri. consacrată integrării învăță- mintului superior de mecanică, a prilejuit mai întii un schimb util de informații intre reprezentanții unităților celor trei sectoare, cu delimitarea zonelor de contact și de interferență și, pe această bază, cu prospectarea mai multor direcții de conlucrare științifică și tehnică. Iar prin faptul că in programul reuniunii a fost introdusă și o vizită de lucru intr-una din întreprinderile Capitalei, întreprindere (I.A.U.C.) reprezentativă sub raportul conlucrării dintre producție, cercetare și invâțămintul superior, schimbul de informații și de experiență, analiza și dezbaterea la fața locului, au..,dobindit un . caracter mai concret, mai aplicat și', totodată, m.ai, exigent. Așa se face. că aproape fiecare intervenție din partea reprezentanților producției, cercetării și invățămintului (directori, ingineri-șefi, decani, secretari ai organizațiilor de partid, șefi de catedre, cercetători) a configurat și

Amfiteatrul educației multilateraleNatura aparte a zestrei culturale a făcut din Centrul de cultură și creație „Cintarea României" al municipiului Bistrița instituția cu responsabilități majore în desfășurarea vieții cultural-educative și de spectacol. Faptul că aici nu se află instituții profesioniste de profil, care firesc preiau o serie de atribuții, a dat centrului de cultură și creație dimensiune omniprezentă, atit sub aspect organizatoric sau metodic, cit și al conceperii și executării unei largi palete de acțiuni politico-educative sau artistice și distractive. A- semenea solicitări au impus stabilirea unui profil adecvat scopurilor definite in funcție de cerințele și posibilitățile unui centru de județ in plină dezvoltare, aflarea unor modalități specifice de adresare corespunzător solicitărilor și mijloacelor proprii.O cale aparte — caracteristică de altfel tuturor acestor instituții — urmărește dezvoltarea și întregirea procesului de pregătire profesională, în colaborare cu alte organisme de partid și stat, în acele domenii ce nu-și justifică sau nu-și găsesc, încă, locul în sistemul de invăță- mint. Diferite cercuri tehnico-apli- cative asigură pregătire de specialitate unor tineri dornici să-și însușească o meserie ; numărul mare de participanți atrași la aceste activități desfășurate pe baza unui abonament acordă instituției un rol de seamă in procesul instructiv și-i asigură importante resurse materiale pentru desfășurarea unor activități specifice. Acțiunea de informare și pregătire profesională iși găsește finalitatea înaltă, deplina racordare la cerințele actuale în amplul și neîntreruptul proces educațional deschis oamenilor de toate virstele și cu preocupări diverse. Atragerea sistematică spre- cunoașterea realităților timpului nostru, dezbaterea principalelor documente de partid, aprofundarea fenomenelor economice naționale sau locale, participarea la schimbul de idei constituie tot atîtea preocupări ale colectivului și colaboratorilor săi. Simpozioane, dezbateri. întrebări și răspunsuri, intil- niri cu specialiști, activiști de partid si de stat, oameni de știință și cultură au devenit manifestări curente, cu o largă și diversă tematică. Ca o măsură reclamată de viață, de necesitățile reale ale societății poate fi considerată deplasarea centrului de greutate al muncii colectivului spre aspectele care preocupă unitățile e- conomice. Astfel, sublinia tovarășul Domițian Barteș, directorul așeză- mintului*  numeroase manifestări se desfășoară in unităti economice și instituții sau in colaborare cu acesr tea. urmind ca la sediu să se deruleze numai acelea care privesc mai multe întreprinderi sau necesită spatii mari, aflate numai aici.Permanenta colaborare cu organizațiile de partid și sindicale conferă acțiunilor caracter mobilizator, de lucru, asigură dialogul permanent — pornind de la realitățile specifice fiecărui atelier, laborator, secții, chiar loc de muncă — cu cel ce lu

o zonă specifică pentru o nouă conlucrare științifică și tehnică, unele mergînd pînă la enunțarea temei de cercetare, a obiectivului economic căruia aceasta i se subordonează, precum și a scadenței optime și a mijloacelor organizatorice și tehnico- materiale necesare.Neîndoielnic, atribute cum sînt cele de mai sus se legitimează deplin pentru actuala etapă a conlucrării invățămintului superior cu cercetarea și producția, apariția și manifestarea lor sistematică n-ar trebui să fie condiționate de organizarea vreunei consfătuiri cu acest scop. Și dacă totuși asemenea atribute nu se manifestă intr-un proces spontan, continuu ascendent, făcind în schimb necesară și. cum aminteam, bine venită o asemenea consfătuire, cauzele- au fost pe larg înfățișate, dezbătute in chiar reuniunea amintită. în această ordine de idei, participanții la consfătuire s-au referit pe larg mai intii la caracterul, încă deficitar 
INVĂȚÂMINTUL Șl CERCETAREA 

implicate mai puternic in 
dezvoltarea economico-socială

pe alocuri, al rețelei de informații care leagă invățâmintul superior, cercetarea și producția. Semnificativă in acest sens ni se pare mărturisirea unui prestigios cercetător de la Institutul central de proiectări și cercetări energetice, cum că la Politehnica bucureșteană a găsit, aproape intimplător, o soluție științifică pe care timp îndelungat o căutase în alte părți. De ce intimplător ? Pentru că cel puțin în domeniul cercetării fundamentale, de unde germinează soluțiile tehnice ale viitorului, originalitatea unei cercetări, de doctorat bunăoară, rămine uneori circumscrisă centrelor universitare, unde a fost elaborată, depășind mai greu perimetrul acestora, de unde și riscul, deloc neglijabil, ca un alt cercetător, dintr-o localitate extrauniversitară a țării, să reia și să bată un drum deja străbătut. Și alte intervenții s-au regăsit in concluzia că circulația informației științifice și tehnice este uneori obturată, alteori are o intensitate scăzută și aproape de fiecare dată tinde spre condiția de fragment, și prea puțin de intreg și de totalitate. Din această pricină mai cu seamă. creații românești dintre cele mai valoroase și cu un ascendent real pe piața mondială a ideilor, în loc să-și sporească necontenit altitudinea, riscă să și-o diminueze treptat prin însuși faptul că nu beneficiază întotdeauna de un sistem informațional exhaustiv, mobil, funcțional și general accesibil.Și nu toate aceste aspecte au la bază „cauze obiective" ; multe se revendică dintr-o mentalitate pentru care dimensiunea prospectivă a gin- dirii poate lipsi. în legătură cu .această concluzie a fost invocată obișnuita solicitare, făcută uneori in contratimp, dintre producție și cercetare : producția cere frecvent ca cercetarea să-și urgenteze demersurile. intrucît uneori durează prea mult pină ajunge la soluții tehnice 

crează acolo. în principalele unități economice poate fi regăsită această colaborare, la care contribuie permanent și comisia inginerilor Și tehnicienilor din municipiu. De asemenea, numeroase acțiuni au loc in colaborare cu școlile și organizațiile de pionieri și tineret. Rezultatele de pină acum dovedesc evidenta preocupare pentru abordarea aspectelor care preocupă oamenii muncii și u- nitătile economice, aplecarea spre concretul producției, urmărindu-se rezultatele Imediate, palpabile ; scena instituției e tot mai des folosită pentru dialogurile intre unitățile e- conomice pe probleme specifice de producție sau de relevare a unor aspecte novatoare care privesc mal buna organizare și modernizarea proceselor productive.Complexa acțiune de educație se reflectă preponderent în variata activitate artistică, in instituirea unui climat cultural, capabil să atragă la viața spirituală largul eșalon al ar-
Despre viața 

cultural-artistică 
a municipiuivi Sisirița

tiștilor amatori. Numeroase formații artistice, cercuri, soliști, recitatori se regăsesc periodic in sala de spectacole, care, cu cele 430 de locuri, satisface in bune condiții necesitățile actuale. O deosebită amploare și diversitate cunosc activitățile formațiilor muzicale, multe cu veche și recunoscută tradiție. Corul „Apassio- nata" înscrie un bogat repertoriu clasic, folcloric, patriotic și revoluționar. fanfara, care a sărbătorit nu de mult 75 de ani de la înființare, ansamblul de cîntece și dansuri condus de Elvira Botoș. formația de muzică ușoară, numeroși soliști vocali. Toate aceste formații, slujite cu devotament și talent de numeroși pasionați din municipiu, sint angajate in toate acțiunile culturale, la sediu sau in afară ; meritele lor, recunoscute prin laurii dobîndiți in diferite etape ale Festivalului național „Cîntarea României", sînt confirmate constant de aplauzele miilor de spectatori. Acestor formații li se a- daugă orchestra de cameră sau cea de estradă, precum și formațiile de dansuri populare, dans modern, de societate, tematic sau clasic, ori formațiile de balet pentru copii. Dezvoltarea acestora e strins legată de activitatea școlii de muzică și artă plastică din localitate, a cărei colaborare imprimă o tentă de superioară profesionalitate și necesară continuitate. în tot acest remarcabil ansamblu muzical-dansant al așeză- mintului se simte insă nevoia echilibrării genurilor și scoaterii mai „in față", de pildă, a formației de dans tematic.O frumoasă tradiție împlinită de o bogată activitate desfășoară formațiile de teatru. Formația de teatru de amatori condusă de Virgil Rațiu și-a înscris in repertoriu piese de 

competitive, fără să ia întotdeauna în calcul evoluția, între timp, a acestora ; cercetarea solicită ca producția să apeleze la ea mai din timp, și nu abia atunci cînd „problema arde" și cînd nu mai pot fi asigurate o seamă de preliminarii necesare. Solicitări deopotrivă legitime, dar insuficient corelate, armonizate. Tocmai în acest scop, consfătuirea a evidențiat faptul că alegerea cercetătorilor de profil in consiliile de conducere ale întreprinderilor exercită o influență net favorabilă asupra anticipării problemelor majore cu care urmează să se confrunte producția, astfel incit soluționarea lor să fie pregătită înainte de a atinge un stadiu critic. în fond, tocmai asemenea obiective sg aveau în vedere în Tezele din aprilie, în care se aprecia necesitatea că factorii de specialitate, intre care și institutele de cercetare și de invăță- mînt superior, să participe efectiv la activitatea de conducere a ministerelor, a centralelor. a diferitelor unități econo- mico-sociale. astfel incit știința și invățămintul să se implioe mai adine în întregul proces de dezvoltare a patriei. Mai cu seamă că această practică, indispensabilă astăzi pentru elaborarea oricărei direcții strategioe, se aplică de multă vreme in alegerea consiliilor profesorale și a senatelor universitare, iar rezultatele la care s-a ajuns în pregătirea studenților îi recomandă o și mai largă extindere. La fel se pune problema cu constituirea colectivelor mixte, interdisciplinare de cercetare, care — cum de asemenea s-a remarcat — au, între altele, și rolul de a preîntîmpina dispersarea forțelor de cercetare pe probleme mărunte, locale, și' de a le concentra pe direcțiile de fond, de perspectivă ale dezvoltării economico- isociale.între aceste direcții prioritare, la loc de frunte a fost amintită necesitatea elaborării cu forțe proprii și a utilizării superioare a mijloacelor moderne, automate, inclusiv a roboților, în stare să sporească substanțial productivitatea muncii, inclusiv în cercetare, în proiectare, în in- vățămint. Observația plină de semnificații, introdusă în concluziile consfătuirii, potrivit căreia numărul colectivelor, al proiectelor, chiar al reuniunilor pe tema producerii, perfecționării și utilizării superioare a roboților riscă uneori să întreacă numărul realizărilor cu acest profil în stare de optimă funcționare indică starea de spirit angajantă, critică și autocritică, sub semnul căreia s-a desfășurat analiza conlucrării în- vățămintului superior de mecanică din București cu cercetarea științifică și cu producția. De unde și concluzia sintetizatoare a tuturor celor amintite mai sus : primul și cel mai însemnat factor și, totodată, indicator al bunei conlucrări viitoare dintre invățămintul superior, cercetare și producție, rațiunea și condiția însăși a acestei triade se identifică in calitatea mereu sporită a activității universitare de pregătire și de perfecționare necontenită a viitorilor specialiști, a tuturor acelora ce vor fi purtătorii progresului științific în producție, în cercetare și in învă- țămint.
Mihai JOHDANESCU

rezistență, cum sînt : „Jocul de-a vacanța" de Mihail Sebastian, „Siciliana" de Aurel Baranga, „Diseară vine tata", de Ion Băieșu, „Albastru deschis" sau „Alibi pentru eternitate" de Dan Tărchilă, prezente adesea pe scene din localitate sau județ. Teatrul de adulți in limba maghiară apare frecvent cu spectacole proprii și mai ales teatrul de păpuși, care a dramatizat lucrări de Arghezi. Constanța Buzea, Xenia Roman sau pagini din literatura universală ; in ultimii ani s-a afirmat și teatrul poetic. cu recitaluri după G. Bacovia sau Nichita Stănescu. Amploarea mișcării teatrale a impus organizarea la Bistrița a manifestării inter- județene „Zilele teatrului contemporan", care pune în valoare potențialul teatral local în confruntare cu formații din alte județe ale țării. Viata teatrală se împletește cu numeroasele inițiative culturale ale cenaclului literar „Abecedar", condus de Oliv Mircea, cercul de artă plastică, cercul foto sau cercul „Prietenii muzicii". Contribuția acestora la organizarea unor seri literare, medalioane, șezători. întilniri cu scriitori și oameni de artă, montaje mu- zical-literare diversifică viața culturală și-i conferă o ținută intelectuală superioară.Demnă de subliniat apare și preocuparea așezămîntului de a participa la organizarea unor manifestări de dimensiuni județene în colaborare cu formațiile culturale ale altor instituții, Fără să-i aparțină in întregime, contribuția centrului cultural municipal este importantă atit organizatoric, dar mai ales în ceea ce privește participarea artiștilor amatori. Folclorul autentic se regăsește in spectacolele „Cinstire patriei" sau „Fire de tort", in ampla desfășurare din cadrul „Lunii culturii și educației socialiste", cu spectacolul „Flori de mai", in periodicele manifestări „Trompetele răsună", „Intilnirea călușarilor", „Cununa de griu", „Rădăcinile eternității", „Rapsodia trișca- rilor", „Mărul de aur" etc. care conservă și popularizează un vechi tezaur de artă populară. Cultivarea tradițiilor populare este dublată de prezența artei culte, care prezintă în sălile așezămîntului spectacole ale unor formații profesionale prestigioase : teatru, muzică, dans, sau organizează întilniri cu oameni de cultură cunoscuți, pe probleme foarte diverse.Adaptat la necesitățile actuale ale municipiului și județului. Centrul de cultură și creație al municipiului Bistrița a devenit, datorită unei mungi susținute, pasionate și atent îndrumate, principalul promotor al vieții culturale și artistice, spațiul în care artiștii amatori găsesc posibi
litatea afirmării și împlinirii. Tocmai funcțiile multiple ce-i revin impun căutarea și cultivarea cu mai mare insistentă a acelor forme, modalități și acțiuni capabile să pună deplin in valoare potențialul de care dispune și, mai ales, să vină in în- timpinarea solicitărilor sporite, tot mai „xigente ale bistrițenilor. t

Emil VASILESCU
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Tovarășului HERBERT MIES
Președintele Partidului Comunist GermanCu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez din partea Partidului Comunist Român și a mea personal calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi succese in activitatea de inaltă răspundere pe care o desfășurati in conducerea Partidului Comunist German.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist German se vor dezvolta și in viitor, in interesul comun al cauzei socialismului, păcii, securității și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

(Urmare din pag. I)drăgușean, de la cei mai virstnici lâ copii, la preșcolari chiar.Drăgușul, înainte de a fi un sat puternic, o așezare înfloritoare,
Amintiri dintr-un martie al începuturilor

Gheorghe Stota este emoționat. Lucrează un suman și fără să se întrerupă stă de vorbă cu noi. în dosul sticlelor de la ochelari, ochii se încarcă de duioșie :— După douăzeci și șapte de ani nu credeam c-o să le mai văd...Este vorba de două caiete legate cu o sfoară, caiete in care — cum zice el, „băbește” — a ținut primele socoteli ale cooperativei, atunci, in martie 1962 : două-trei pagini cu nume și in dreptul fiecăruia un „4”.— Adică, pe 11 martie, cînd am Înființat colectiva, nu semănasem porumbul și sămința era la noi, la particulari, cum ar fi, că noi cule- sesem toamna, și am hotărit. după ce-am făcut socotelile, să aducă fiecare cite 4 kilograme și i-am trecut aici. Pe urmă am scris cui l-am dat și seara ce-a adus înapoi, uite, și a doua zi iar îl dam și iar scriam, așa ne-a dus capu’, așa am făcutIar ride :— Noi ne-am înscris tirzlu, cum v-am zis. abia in martie ’62. Eu m-am înscris penultimul din sat și cineva de la raion, om deștept, a zis „eu vă propun să faceți consiliul din cei care s-au înscris ultimii" și așa ne-am ales ultimii nouă inși.— Care a fost prima măsură pe care ați luat-o 1— Ne-am trimis nevestele în zootehnie, unde e mai greu.
Livezi... pe piatră seacă

Unde era Drăgușul în anii ’30 și unde este astăzi 7 Să dăm cuvintul statisticilor, dar să fim de acord : cifrele de azi nu sînt spectaculoase decît prin comparație cu datele din anii ’30 ale aceluiași sat. La griu, ovăz, porumb, producția a crescut de 2—3 ori. Dar cine a parcurs cu piciorul măcar o dată și măcar un kilometru din ogoarele Drăgușului nu-și poate stăpini mirarea ; întrebarea ce vine firesc este „cum, și piatra poate rodi 7“ Pentru că tari- laua Marginea^ pe care am străbătut-o în parte intr-o zi de februarie, nu-și merită numele de tarla decît aici. în orice altă zonă ea ar fi prinsă în cadastru drept „teren neproductiv”. Pe un metru pătrat de pămint am numărat vreo douăsprezece pietre, cea mai mică fiind cam cit un pumn.— Dar cum de nu se rup brăz- darele pe-aici 7 — o Întrebăm pe inimoasa președintă a C.A.P.. Ma- ripana Sofonea.— Se mai rup...Ne va spune Gheorghe Luțean, șeful secției S.M.A. :— Avem probleme mari. De ani și ani de zile se scot pietrele in fiecare primăvară și ies altele. Asta-i pămintul nostru INu e resemnare, ci constatare. Nu am găsit In statisticile monografiilor cifrele pentru producția de oartofi. Acum, ei se cultivă pe aproximativ 20 la sută din suprafață și dau o producție medie de 17 020 kg/ha. Si nu am găsit — pentru că nu aveam cum să găsesc — producția de... căpșuni : 8130kg/ha.— Primul care a cultivat căpșun! in sat a fost Solomon Sofonea; le văzuse pe la cineva, in orașul Victoria, prin 1980 — ne spune Ma- rioara Sofonea. Pe urmă, am prins și noi ideea, tovarășul inginer Pop (Vasile Pop, inginerul-șef al cooperativei). Am cultivat tot mai mult, in ’88 — 40 de hectare. Luăm milioane bune în fiecare an pe ele.— Căpșunul e o cultură delicată — continuă Vasile Pop. Cere multă
Satul ca lume, satul în lume

Seara, tirziu. La „anexă”, lumini aprinse și zgomotul caracteristic al circularului. Intrăm. Lucrează, în cele două ateliere. opt inși. Viorel Bogdan și Gheorghe Poparad încheie lăzi.— Sint pentru „Tractorul” — ne lămurește primul.— Vasăzică, aveți legături și cu industria constructoare de mașini.Zimbește :— Și incă ce legături ! Dacă fe- cioru-meu. loan Bogdan, e inginer acolo...(Dar cu cine, în acest înțeles, nu are legături Drăgușul 7 Doi profesori universitari, zeci de medici, ingineri, profesori de liceu, econo-

cinema
• 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 in : 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 61 10) 
_ 9 • 12 • 15: 18
O Expediția : COTROCENI (81 68 88) — 
15; 17; 19, POPULAR (35 15 17) — 15; 
17; 19
• Cine ești, c&lArețule ? : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15: 17; 19

vremea
Institutul de meteorologie si hidro

logie comunică prognoza vremii pentru 
intervalul 23 februarie (ora 20) ■— 28 fe
bruarie (ora 20). în țară : Vremea va

APA VIE a averii obșteștieste o școală a muncii ; așa a fost, așa este și astăzi, pe coordonatele socialismului. Iar aceasta se datorează trecerii la proprietatea cooperatistă, la munca liberă, in comun.
Lucia Stoia .e și ea podidită de amintiri :— A fost luptă mare cînd ați luat vitele din curte. Mare mirare că nu v-a bătut cineva atunci...— Ei,, așa e la început...Vasile Tătaru, care a implinit 74 de ani cu două zile inainte de convorbirea noastră și pe care l-am găsit lucrind în grădină (tot timpul discuției noastre soția lui, Maria, a țesut la război izvodind sub ochii noștri una dintre acele minuni de bun gust numite „de Drăguș”), ne spune că...— ...n-a fost nici o stagnare, nici o zi, am fost noi nărăvași la-nceput. ne-am dat mai greu cu cooperativa. dar cînd am făcut-o a mers ceas. Nici o zi nu s-a făcut pauză, pămîntul trebuia lucrat, nu 7 Și după un an, doi cînd am văzut că iese bine, am prins și mai mult curaj și așa merge pînă azi.(Fotografia lui, făcută la vîrsta adolescenței, am găsit-o apoi intr-unui din volumele „Guști”. Lucra la o roată).Are două bivolițe, muncește tot timpul, vorba lui Gheorghe Stoia, „cind ai în grajd vite, parcă ai o putere, ai un rost”. Cu alte cuvinte; rostul omului e munca, munca țărănească, temeinică, bine făcută, cu spor. Lucru care se dovedește din plin atunci și cind este vorba de cooperativa agricolă de producție Drăguș.

forță de muncă pe care s-o poți mobiliza instantaneu — adică exact ceea ce are Drăgușul. De aceea ne-am gindit s-o introducem in cultură.Tufele^lui nea Monu Sofonea au rămas în amintire. Acum, de pe cele 40 de hectare din Drăguș, mă- nincă gustosul fruct toată Țara Făgărașului.Cooperativa agricolă de producție își extinde activitățile an de an. Am trecut, prin livada. în 1938 erau im Drăguș, arată siătiȘticâ/ 12 990 de pomi fructiferi — din care vreo 4 800 de meri. Aciim... N* *e  istOrî- sește Vasile Pop :

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18 : (sala Amfiteatru) : Con
trabasul — 18 ; (sala Atelier) : Auto
graf — 18
• Filarmonica „George Enescu4* 
(15 68 75, Ateneul Român) : concert 
simfonic. Dirijor : Horia Andreescu. 
Solist : Ștefan Ruha — 18
• Opera Română (13 18 57) : Femeia 
îndărătnică — 18 

țării, cantitățile de apă pot depăși .15 
litri pe metrul pătrat in 24 de ore. Vin- 
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
unele intensificări în estul teritoriului, 
cu viteze de pină la 35 kilometri pe oră, 
și la munte, cu viteze de pină la 55—60 
kilometri pe oră. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse într6 minus 4 și plus 6 
grade, mai coborlte în depresiunile in- 
tramontane în prirna zi, iar cele maxime

— în 1984 au început desecările pe 200 de hectare — pășuni degradate, bălți. Avem patru canale nord-sud și șapte canale transversale ; livada e parcelată. în ’86 am început Împrejmuirea și primele plantări. Acum • avem 59 700 de, meri, 36 700 de pruni, 9 100 de cireși. 40 700 de vișini. Mai rămin de plantat acum 11 hectare cu vișini.Livada se întinde chiar la poalele Făgărașilor. Din cind in cind, oamenii găsesc gardul rupt de urși, „care ce știu, merg pe drumurile lor, nu vor să le părăsească. O să fie mai greu cînd o să' se îndulcească la mere.„“. La marginea ei, un șantier. Trei clădiri se apropie de sfirșit : magazia de amenda- hiente și două magazii mari pentru recoltă. Tînărul Viorel Boantă ne asigură că vor fi gata la termen. „a fost iarnă blindă, s-a putut. lucra”. Vedem și o groapă betonată unde va fi instalată o basculă de 50 de tone. Au planuri mari- drâgușenii cu livada. Vorba veche „scot, bani din piatră seacă” aici trebuie citită la propriu. Cum spunea același Solomon Sofonea. „la noi și zidurile rodesc”. Se referea l.a faptul că pe multe case se cațără triumfătoare vița de vie. A- cum drâgușenii beau vinul lor. Și nu doar zidurile rodesc ; in felul lor, și atelierele. Sectorul de producție industrială și prestări de servicii a adus in anul trecut 3 954 000 de lei.
miști, sute de muncitori înalt calificați și maiștri s-au răspindit, in anii socialismului, in , toată țara. S-ar putea deschide, pe această temă, un șantier foarte vast de cercetare sociologică, oare, se poate prevedea, ar ajunge la concluzii foarte interesante).Nu departe de atelier găsim grajdurile. Ajungem acolo intr-un moment deosebit : a intrat în probe tocătoarea mecanică do nutreț cumpărală de curind. Ne iese înainte. zimbind stinîenit, medicul veterinar Dumitru Rogozea, șeful sectorului ; stinjenit, pentru că e plin de gozurile sărite de la tocătoare. Se șterge de zor.
• Substituirea : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11; 13; 17; 19

Unde este un „nofelet”?:. LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 
15; 17,15; 19.30
4) Orice fată iubește un băiat : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17;
19. EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 
15: 17: 19
9 O farsă pentru cuscru : BUZEȘTI 
(50 43 58) - 15; 17; 19
O 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 mititei : SALA MICA 
A PALATULUI -r 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 

deveni în general umedă în cea mai 
mare parte a țării, exceptînd sudul și 
sud-estul teritoriului, unde va fi schim
bătoare, iar cerul se va acoperi treptat 
în vest și nord și va fi parțial noros în 
sud-est. Precipitații, mai ales sub formă 
de ploaie, vor cădea în vestul, centrul 
$1 nordul țării și pe arii mai restrînse, 
sub formă de ploaie, în rest. Izolat, în 
zonele deluroase din vestul și sud-vestul

Cronica zileiMinistrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, generalcolonel Vasile Milea, a adresat o telegramă de felicitare ministrului a- părării al U.R.S.S., general de armată D. T. Iazov, cu prilejul celei de-a 71-a aniversări a Zilei Armatei și Flotei Maritime Militare Sovietice.Cu același prilej, la Casa Centrală a Armatei a avut loc vernisajul

— Trebuie reglată, toacă prea mărunt. Și, pe urmă, trebuie să facem ceva să nu arunce atîta în jur.Lingă tocătoare începe o adevărată consfătuire de producție. Maria. Fogoroș, loan Codrea, Ana Răcu își dau cu părerea cam ce și' cum s-ar putea face pentru ca mașina asta, care le îmbunătățește atita muncă, să dea randamentul •maxim. Unii zic așa, alții zic altfel, „taci, tu, fugi, tu” — și pînă la urmă învinge adevărul.La Drăguș sînt doar citeva vaci și boi — prezent peste tot este bivolul. In monografia Guști se scrie că „oamenii iși dau seama că bivolul se împacă mai bine cu sărăcia gospodăriilor”... Sărăcia s-a dus, „dru- gana”, cum se spune pe aici bivoliței. a rămas. A rămas pentru calitățile el și pentru că drăgușanul nu se poate închipui fără animale. Astăzi sint în sat 1 448 bivoli ; numărul oilor a scăzut cam la jumătate — cauzele merită o discuție separată, prea amplă pentru spațiul de față.Trecem prin grajduri. Vite mari, frumoase, sănătoase. Bine îngrijite. Dar medicul este tot nemulțumit. Este și firesc. Drăgușean s-a făcut medic veterinar din dragoste pentru animale. încerci o emoție lingă acest adevărat fiu al satului, modest, deloc vorbăreț, care a ridicat pe o treaptă nouă indeletnicirea seculară a moșilor săi. în viața lui „de producție”, care începe la 5 dimineața și se încheie la 9—10 seara (cînd nu face inspecții de noapte, cind nu sint „evenimente”, cum le spune el), este cuprinsă și viața tuturor celor din zootehnie pentru care...— ...munca e grea ; trebuie și conștiinciozitate, și disciplină, și pricepere. Și dragoste de animal, altfel nu se poate.Modest, vorbește despre „ei”, se uită pe sine. Este, de altfel, o caracteristică a drăgușeanului : alunecă foarte repede pe lingă „eu", ca să vorbească despre „ei”.Peste drum de sediul cooperati-
„Pe temelia cooperativei agricole 

s-a făcut totul"

La noi au început iar șeză- torile — imi spune Marioa- ra Sofonea. Mergeți și dumneavoastră astă seară?— Cu mare plăcere, sînt foarte curios chiar.’’ rbA 'fost o seară de neuitat. La cea mai virstnieă femeie din sat, singura care mai poartă pomeselnic — o învelitoare de cap albă sub basmaua neagră — vreo zece femei lucrează, cintă și spun istorii fel de fel.Remus Codrea. bărbat în al șaptelea deceniu de viață, a fost ani mulți primarul comunei Drăguș, apoi vicepreședinte al Consiliului popular al comunei Viștea. Recapitulăm ascensiunea spre civilizația materială a satului.•— Cu ce să începem 7 Cu începutul. Pe temelia cooperativei agricole s-a făcut totul. Satul care a fost o dată a rămas in istorie, in cartea profesorului Guști. Ba. concret. a mai rămas cite ceva — trei, ba nu, patru case.Intr-adevăr, din cele circa 400 de case ale Drăgușului doar patru mai sint ca altă dată, case de pe vremea echipelor monografice. Patru case venite din alt secol, care sint sau pot fi un fel de muzeu local. Ar trebui, poate, ca o dată pe an să vină toți copiii de școală și să primească, pe viu, o lecție despre trecutul așezării. Pentru că astăzi patru sute de vile, unele cu etaj, rid in soare, aliniate la străzi asfaltate (...aici începe o critică : e de mirare cum cu atita piatră in jur Drăgușul mai are. ulițe cu „asfalt moale” — cum i-a spus cineva noroiului...), trainice, cu ferestre mari, respirind spirit gospodăresc. „Eu nu știu — spune cineva — dacă altădată, la Făgăraș, trăia prefectul in așa casă”. în cunoștință de cauză, reporterul îl asigură că nu.— în 1968 am ridicat școala — spune interlocutorul nostru, Remus Codrea. Mare, frumoasă, cu trei laboratoare, cu sală de sport, ce mai. cu tot ce trebuie. în 1978 am terminat căminul cultural. Tot atunci au inceput asfaltările.Căminul cultural este mindria satului. Prin osirdia. mai cu seamă, a două profesoare drăgușence. La- vinia Rovozea și Viorica Pop, au fost amenajate două oamere-mu- zeu, un interior țărănesc tradițional și o expoziție de costume, ca și o cameră memorială „Ion Codru- Drăgușanu”, marele fiu al satului. Aici sint expuse edițiile sale, inclusiv ediția princeps, dăruită de regretatul Șerban Cioculescu care
O Călătorie peste mări : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 12; 15,15; 18,30
ft Mari regizori, mari actori : PATRIA 
(11 86 25) - 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45

teatre 

unei fotoexpoziții cu aspecte referitoare la viața, și activitatea militarilor sovietici.Au participat generali și ofițeri ai armatei noastre.Au fost prezenți E. M. Tiajelni- kov, ambasadorul U.R.S.S. in Republica Socialistă România, contraamiral G. A- Mihailov, atașat militar, aero șt naval al Uniunii Sovietice la București, alți membri al ambasadei.

vei agricple se află Secția Drăguș a S.M.A. Ucea. Așa scrie pe o plăcuță așezată la vedere pe fiecare utilaj, ca un semn de mindrie. întemeiată. Și Gheorghe Luțean, șeful secției, un bărbat înalt, bine legat, căruia nu-i dai cei cincizeci de ani pe' care îl are, îl preferă pe „ei” lui „eu”. Secția a fost întemeiată în 1965. la trei ani după înființarea ..cooperativei. Pînă atunci nu se lucra mecanizat. Astăzi, rîn- duite frumos, așteaptă gata de start 29 de tractoare. Secția mai are in dotare 6 combine, semănători de păioase și de porumb, grape cu discuri, cultivatoare, mașini de plantat și de recoltat cartofi. După cite ne spune Gheorghe Luțean, dintre cei 17 mecanizatori, 16 sînt drăgușeni ; unul singur este originar din județul Neamț, dar și acela este căsătorit cu o drăgu.șeancă și. are gospodărie in sat.— Ce să vă zic despre noi 7 — continuă el. Mașinile sînt tot timpul in stare de funcționare ; am terminat reparațiile. Avem renume bun, sintem socotiți cea mai bună secție din S.M.A. Cu cîștigul, la fel. Acum lucrăm la fertilizări,...E greu să cuprinzi intr-un reportaj, fie el cit de întins, viața de producție a unei cooperative agricole de. producție cum este cea din Drăguș. Oamenilor harnici de odinioară. care luptau cu sărăcia, le-au luat locul urmașii lor. La fel de harnici — dar in condițiile cooperativizării, ale agriculturii moderne.„Spiritul cooperatist în Drăguș există și se manifestă. EI trebuie îndrumat și întărit spre folosul e- conomiei satului” —se scria în volumul monografic de acum aproape 50 de ani. Ce a făcut socialismul intr-un sat din Transilvania care, în 1937, avea la 333 de gospodării peste 11 000 (unsprezece mii I) de parcele se vede astăzi peste tot. Marele salt care a inceput la Drăguș în ziua de 11 martie 1962, ziua întemeierii cooperativei agricole de producție, iși spune cuvintul in întreaga viață a satului.
a participat la inaugurare. Lipsește ediția Nicolae Iorga... Aceste rîn- duri pot fi citite și ca o sugestie către un eventual posesor care s-ar putea despărți de volum in folosul unei colectivități ce iși cinstește ina in lașii.•—Am mai construit dispensarul, cu sală de consultație, apara- taj, cabinet dentar și locuință pentru medic. Trotuarele le-am aliniat prin ’72 ; telefoane in comună sint de acum doi-trei ani — vreo 80 de posturi ; brutăria tot așa, coace o tonă și jumătate pe zi. Ce să vă mai spun 7— Cum s-au făcut 7— Prin muncă patriotică și contribuție bănească. Cu forțe proprii, cum se spune.Cu. forțe proprii — iată o sintagmă care închide in înțelesul ei o bună parte din bunăstarea de azi a satului Drăguș. Cu forte proprii — în condițiile socialismului, in condițiile muncii in comun, in condițiile orânduirii care a deschis zări de lumină satului românesc.♦Cite și cite fapte, cite t.ntim- plări, cite figuri luminoase pe care le-a cunoscut reporterul de-a. lungul documentării sale au rămas pe din afară in acest reportaj ! Chipul invățătorului Gheorghe Rogozea, azi în virstă de 83 de ani, figură centrală a volumului alcătuit de echipa monografică ; munca neostenită, participarea cu întreaga ființă la ridicarea culturală a comunei ale fiicei sale, profesoara Lavinia Rogozea ; umorul sănătos, țărănesc al Vioricăi Luțean ; faptul că toate ■cadrele satului, cu două excepții, sint de loc de aici ; dragostea pentru portul popular ; turneul in Austria al echipei folclorice ; comparațiile intre hrana țăranului de acum cinci decenii și cea de azi ; cei 12—15 studenți care, in fiecare an. muncesc in cooperativă de dimineața pină seara ajutîndu-și părinții ; ...și cite altele ! Mai cu seamă energia fără istov, inteligenta și înțelepciunea președintei cooperativei, Marioara Sofonea, și ea fiică a satului — care merită un portret separat.Dar un reportaj nu poate cuprinde toate mișcările lăuntrice ale u- nei așezări, ale unei colectivități — Drăguș, un sat din Transilvania, un sat al muncii înfrățite și efortului colectiv, pe baza proprietății cooperatiste pe care drăgușenii o îngrijesc, o dezvoltă cu conștiința răspunderii pentru azi. pentru viitor.

George-Radu CHIROVICI

• Teatrul de operetă (13 63 48) : Lăsa- 
ți-mă să cint — 18
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala Ma- 
gheru) : Taifun — 18 ; (sala Studio) : 
Pensiunea doamnei Olimpia — 18,30
• Teatrul Giulești, (sala Majestic,
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 18
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tănase*  
(15 56 78. sala Savoy) : Savoy, Savoy
— 18 : (sala Victoria, 50 58 65) : Caval
cada rîsului — 18
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Romanțioșii — 9 ; David Copperfield
— 18
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77, sala 
Victoria) : Oul buclucaș —• 15 : (sala 
Cosmbnauțllor, li 12 04) : Tigrlșorul 
Petre — 15
• Circul București (10 II 95) : „Stelele 
circului* 4 — 18.30

tntr£ 2 și 12 grade, pe alocuri mal ridi
cate în ultima zi. Izolat, se va produce 
ceață, th București : Vremea va fi 
schimbătoare, iar cerul temporar noros, 
cînd vor cădea precipitații, sub formă 
de ploaie, mai ales în ultima zi. Vint 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila Intre zero șl 4 grade, 
iar cele maxime Ihtre 5 $1 9 grade. 
Noaptea și dimineața, condiții de ceață.

VIDELE: Stație 
pentru reciclarea 

materialelorLa Schela de producție petrolieră Videle, concomitent cu preocupările pentru extragerea unor cantităti cit. mai mari de țiței, o atenție deosebită se acordă recuperării. recondiționării si refolosi- rii- unui număr cit mai mare de piese de schimb și subansamble. prin procesele tehnologice specifice zăcămintelor de hidrocarburi din. zonă, . consumîndu-se un important volum de resurse materiale. Câ rezultat al măsurilor întreprinse în acest scop, în cadrul grupului industrial al Schelei a fost pusă in funcțiune o modernă stație pentru reciclarea materialului tubular, folosit la echiparea sondelor. Noua stație dispune de mașini și utilaje realizate cu forțe proprii. Pe ansamblul Schelei, prin constituirea de ateliere și formații specializate, prin mai buna organizare a muncii, în acest an se vor recondiționa piese de schimb și subansamble în valoare de aproape 30 milioane lei. reprezentînd material tubular, pompe de adincime, alte echipamente de fund .si de. su- prafață pentru sonde. instalații electrice, numeroase repere pentru mașinile și utilajele din dotare. (Stan Stefan).
VRANCEA : Perdele 

forestiere pentru 
protejarea terenurilor 

agricolePentru protecția climatică a terenurilor agricole din județul Vrancea se vor înființa perdele forestiere. In prezent, potrivit programului stabilit în acest scop. ; inceput lucrările de înființare a perdelelor in zona comunei Tătă- ranu, vegetația forestieră urmind să cuprindă în desfășurarea ei in benzi late de 6—8 metri, 25 hectare de teren. Lucrările din etapa a doua au în vedere plantări de perdele forestiere. în zona localităților Sihlea, Bălești și Nănești, igr ele vor fi executate- de Inspectoratul silvic județean, cu larga participare a cetățenilor. (Dan Drăgulescu).
TULCEA : Noi spații 

comercialeParalel cu urgentarea lucrărilor de construcție la noile blocuri de locuințe din cel mai tînăr cartier al Țulcei. situat in sud-estul municipiului. constructorii au dat în folosință. in aceeași zonă, noi spații comerciale. Astfel, la parterul blocului nr. 14, au fost deschise magazine de încălțăminte, confecții, textile și tricotaje-galanterie. La blocul nr. 19 se fac ultimele finisări interioare la noile unități pentru desfacerea articolelor de sport și marochinărie. In perioada următoare. în cartierul E-3 vor fi deschise, de asemenea, magazine de obiecte electrocasnice. chimicale. feroase, menaj și obiecte de uz casnic, legume-fructe, alimentare, a căror suprafață comercială totală va depăși 2 100 m p. (Adrian Vasile),
IAȘI : Realizau ale 

cooperației meșteșugăreștiPentru a răspunde într-o măsură mai mare cerințelor economiei naționale și ale cetățenilor, cooperația meșteșugărească ieșeană și-a dezvoltat in ultima vreme activitatea in alte trei noi cooperative — „Sporul” și „Metalul” la Iași și „Meșteșugarul” la Pașcani. „Deși sarcinile de plan pe 1989 — ne spune tovarășa Florica Toma, președinta U.J.C.M. — sint mai mari cu .15 la sută tată de anul trecut, meșteșugării noștri înregistrează o oro- ducție-marfă industrială in valoare de 8,3 milioane lei și livrări suplimentare de produse Ia fondul pieței. S-au obținut însemnate realizări la prestările de servicii către populație, la desfacerea mărfurilor cu amănuntul, la volumul lucrărilor de investiții alocate pentru noi dezvoltări la toate unitățile noastre. Sporurile de producție obținute se regăsesc, cu deosebire, in ’importante cantități de confecții textile și metalice, tricotaje, mobilă și mobilier. articole de artă si artizanat. Ne preocupăm permanent de valorificarea superioară a materiilor prime si materialelor recuperabile, ceea ce contribuie anual la creșterea valorii producției-marfă industriale cu peste 100 milioane lei”.Cu cele mai bune rezultate se prezintă colectivele de muncă de la cooperativele „Miorița”, „Metalul” și „Sporul” din Iași, „Meșteșugarul” din Pașcani. (Manole Corcaei).
tv

19,00 Telejurnal
19,25 Pe drumul Înfăptuirii noii revolu

ții agrare (color) • De la primele 
cooperative la mari unități „Erou 
al Noii Revoluții Agrare44

19,45 File de glorioasă istorie (color) 
O Românii in istoria universală

20,05 Laureațl ai Festivalului național 
„Cintarea României4’ (color)

20,35 Tribuna experienței înaintate (co
lor) • Fiecare localitate — model 
de gospodărire și înfrumusețare

20,55 Film serial (color). „Zilele și anii 
tui N. Batighin44. Producție a stu
diourilor sovietice. Premieră pe 
țară. Episodul 1

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :Duminică, .26 februarie, este programată să aibă loc. o nouă TRAGERE LOTO 2, ultima tragere cu caracter aparte ce precede unei alte importante acțiuni — TRAGEREA EXTRAORDINARA LOTO A MĂRȚIȘORULUI din 3 martie 1989. Desigur că, așa după cum participants s-au obișnuit, o TRAGERE LOTO 2 se caracterizează printr-o formulă mai concentrată (12 numere extrase din șirul numerelor cuprinse intre l și 75). dar cu o paletă deosebit de bogată de ciștiguri. din care nu lipsesc, alături de sumele de bani, autoturismele „Dacia 1 300”. Cu bilete avind valoare unică (numai 10 lei) există posibilitatea de a avea acces la toate categoriile de ciștiguri și — un lucru foarte important — de a ciștiga și cu numai 2 numere. Ultima zi de participare cu numerele favorite este simbătă, 25 februarie.

Din viața partidelor democratice și progresiste

Frontul Național Democratic din Coreea de Sud

In sprijinul luptei pentru 
libertate și unificare națională

Kim Gvan Cion, vicepreședinte al C.C. al Frontului National Demo
cratic din Coreea de Sud, a publicat recent un articol, in care înfăți
șează intensificarea luptei forțelor democratice, a maselor populare sud- 
coreene pentru independentă, democrație și unificarea patriei. Reprodu
cem mai jos opiniile sale.Poporul din Coreea de Sud desfă- In pofida condițiilor grele, noi amșoară o luptă curajoasă pentru independență, democrație și reunificarea patriei. In fruntea acestei lupte se află partidul nostru — Frontul Național Democratic din Coreea de Sud. El reprezintă interesele păturilor largi ale oamenilor muncii și se sprijină pe mase, în primul rind pe clasa muncitoare. Frontul are aliați fideli in riadul țărănimii, tineretului, intelectualității, al militarilor cu sentimente patriotice.In esență, Coreea de Sud se află sub ocupația militară a Statelor Unite, care, scindînd țara, au transformat Sudul intr-un avanpost împotriva Nordului Coreei. Dominația americană se răsfringe asupra tuturor sferelor societății sud-coreene : politică, militară, economică și culturală. De aceea, lupta noastră o concepem ca o revoluție de eliberare națională, al cărei obiectiv central îl constituie înlăturarea dominației imperialiste și cucerirea independenței. Acesta este conținutul esențial al programului Frontului. El prevede instaurarea suveranității naționale, promovarea unei politici democratice, dezvoltarea instrucțiunii publice, crearea în societate a unei noi atmosfere spirituale, asigurarea unui curs economic de sine stătător, unificarea pașnică a patriei. Programul Frontului constituie o platformă pentru coordonarea luptei poporului sud-coreean, deoarece reflectă mai adecvat voința și năzuințele acestuia. Frontul acționează în condiții de ilegalitate. Aceasta determină tactica și metodele Iui de luptă. El are o structură organizatorică închegată, care permite asigurarea securității partidului și posibilitatea de a conduce celulele de bază. Majoritatea acestora se află mai ales în zonele tării dezvoltate din punct de vedere industrial. Pentru relații externe. Frontul dispune de reprezentanțe legale, permanente la Tokio, Havana și Damasc. Independența, neutralitatea, pacea și nealinierea sînt principiile de bază ale politicii externe a Frontului.Istoria Frontului cuprinde o perioadă de luptă de peste 20 de ani. La 15 martie 1964, comuniștii din Seul au creat un comitet pregătitor pentru un partid de tip nou al clasei muncitoare — Partidul Revoluționar al Unificării. A fost elaborată linia vizînd crearea de grupe de partid locale. pentru a pune temelia lui ideo- logico-organizatorică, a ciștiga influentă în mase și a forma o organizație centralizată. In decurs de cîtiva ani, comitetul pregătitor a creat secții locale la Seul, precum și într-o serie de provincii. In partid au intrat, de asemenea, o serie de organizații de masă, cum sint Frontul Eliberării Naționale și Frontul Eliberării Patriei. Totodată, au luat ființă mai multe formațiuni legale și ilegale, ceea ce a lărgit baza partidului în mase, în 1966 a apărut organul său de presă, „Frontul Revoluționar”.încerci nd să distrugă partidul în fașă, forțele de represiune au arestat mai mult de 300 dintre reprezentanții partidului. Totuși, la 25 august 1969 s-a reușit organizarea, la Seul, a Congresului organizatoric, care a elaborat Declarația de constituire, programul și statutul partidului. a format conducerea centrală. S-a hotărit să se continue editarea în continuare a organului de presă al partidului, „Frontul Revoluționar”.

INFORMAȚII SPORTIVEFOTBAL. Ieri s-au disputat două meciuri contind pentru „16”-im.ile de finală ale „Cupei României" la fotbal, competiție ce se desfășoară sub genericul „Daciadei”, La Tg. Jiu. Steaua București a întrecut cu scorul de 3—0 (1—0) formația locală Pandurii. La Medgidia. Dinamo București a dispus cu 2—1 (1—0) de Progresul C.S.Ș. Medgidia.ȘAH. I-i Tușnad s-au desfășurat finalele Campionatelor universitare de șah. în turneul masculin, victoria a revenit lui Adrian Dinescu (C.U. Timișoara), cu 8. puncte din 10 posibile, pe locurile următoare clasindu-se Ștefan Sandu (C.U. Craiova), Gruia Călinescu și Cristian Șchiopîrlan (C.U. București) — cu cite 7,5 puncte. La feminin, titlul de campioană universitară a revenit Lilianei Mitescu (C.U. București). care a totalizat 8 puncte.HANDBAL, Campionatul mondial masculin de handbal (grupa B) a continuat cu meciuri contind pentru grupele semifinale. La Strasbourg s-au înregistrat următoarele rezultate : Islanda — Elveția 19—18 (11—10) ; R.F. Germania — România 23—21 (14—9) ; Bulgaria - O- landa 33—26 (18—13). în clasament conduce echipa României — 6 puncte (golaveraj plus 20), urmată de formațiile Elveției — 6 puncte (plus 11), Islandei — 6 puncte (plus 9), R.F. Germania — 4 puncte. Bulgariei — 2 puncte și Olandei — zero puncte. Rezultate Înregistrate la Marsilia : Cuba — Israel 31—19 (16—12) ; Polonia - Spania 27—21 (11—11) ; Franța — Danemarca 23—21 (14—11). Pe primul loc al clasamentului seriei respective se află selecționata Poloniei — 8 puncte, urmată de formațiile Franței. Spaniei (cu cite 6 puncte). Cubei, Danemarcei (cu cite 2 puncte) și Israelului (zero puncte).TENIS, in clasamentul general al „Marelui Premiu” se menține lider cehoslovacul Ivan Lendl (1 200 puncte). urmat de compatriotul său Mi- loslav Mecir (840 puncte), vest-ger- manul Boris Becker (595 puncte) etc.BASCHET. La Madrid, în meci retur pentru semifinalele „Cupei cupelor” 1a baschet masculin, echipa Real Madrid a întrecut cu scorul de 119—97 (57—43) formația Ci- bona Zagreb. învingători și in primul joc, baschetbaliștii spanioli s-au calificat in finala competiției.VOLEI. „Cupa cupelor” la volei masculin a fost cucerită la actuala ediție de echipa italiană „Mexica- no“ Parma, care, în finala disputată in orașul finlandez Varkaus, a Întrecut cu 3—0 (15—6, 15—8. 15—4) formația Levski Spartak Sofia. In partida pentru locurile 3—4. Pâna- thinaikos Atena a învins cu 3—2 (15—13, 12—15, 13—4, 14—16. 15—11) echipa C.A.M.S.T. Bologna. 

promovat ferm cursul de luptă împotriva dictaturii, pentru democrație. In cadrul diferitelor pături ale populației au fost create numeroase comitete obștești, care s-au pronunțat în sprijinul democratizării, al libertății cuvîntului, pentru salvarea țării.O dată cu începutul actualului deceniu, lupta partidului a intrat într-o fază nouă, ca urmare a intensificării nemulțumirii populare. Participanții la răscopla din Kwangju, în mai 1980, au stabilit în acest oraș, cu o populație cu 800 000 de locuitori, o formă democratică de conducere. Ea s-a menținut numai circa ? cj zile, dar a- ceasta a constituit o pagină luminoasă în mișcarea de eliberare națională. După reprimarea sîngeroasă a acestei mișcări, în rîndul maselor populare sud-coreene a crescut puternic starea de spirit antlamericană.în iulie 1985 a avut loc Plenara C.C. al Frontului, adoptîndu-se hotă- rirea de unificare cu alte partide șl organizații politice, și creîndu-se astfel Frontul Național Democratic din Coreea de Sud. în declarația privind independența națională, aprobată de toți participanții, este formulată platforma noastră politică, pornindu-se de la noua situație din țară. Cele trei sarcini — independentă, democrație, reunificarea țării — determină linia strategică pentru transpunerea în viață a programului partidului unificat : dezvoltarea în continuare a mișcării de masă, activizarea studenți- mli, întărirea solidarității muncitorilor cu tineretul studios. In 1986, noi am elaborat și am făcut public un document privind scopurile luptei tineretului. Centrul acestei lupte este mișcarea studențească. Cu o nouă vigoare s-a desfășurat lupta pentru democrație și pace în 1987, cind s-a format un front unitar al forțelor democratice. O mare amploare a cunoscut mișcarea grevistă a muncitorilor : în iunie-septembrie 1987, au participat Ia greve peste 2 milioane de oameni de la 3 900 de întreprinderi. Lupta a căpătat un caracter deosebit de înverșunat în timpul campaniei electorale. Ca rezultat al alegerilor de la 26 aprilie 1988 s-a creat o situație nouă, care poate duce la adîncirea crizei regimului. Intense dezbateri au avut loc între studenți. în 60 de institute de învățămint superior din Coreea de Sud s-au desfășurat adunări cu prilejul întîlnirii preconizate a studenților din Sud și din Nord. La mitingul de la Universitatea din Seul, în cadrul căruia s-a hotărit organizarea marșului spre Panmunjon, au participat peste 200 de mii de persoane.Intensificarea luptei populației sud- coreene pentru independență și democrație este în ■ mare.părte rezultatul activității Frontului Național Democratic din Coreea de Sud. S-a accelerat procesul de trezire a conștiinței maselor, se întărește solidaritatea celor trei principale detașamente ale mișcării — clasa muncitoare, țărănimea și studențimea.Dar condițiile în care este nevoit să acționeze partidul nostru sint, ca și inainte, complicate și grele. Autoritățile de la Seul, pronunțindu-se in vorbe, pentru o „politică de consens democratic”, recurg la mașinațiuni pentru a scinda și dezorganiza opoziția, pentru a forma o puternică coaliție conservatoare. Cu toate acestea, perspectivele luptei noastre sînt optimiste.
SCHI. Proba feminină de 15 km din cadrul campionatelor mondiale de schi-fond de la Lahti (Finlanda) a fost cîștlgată de finlandeza Marjo Mattikainen, cu timpul de 47'46”6/10, urmată de coechipierele sale Marja-Liisa Kirvesniemi (47’48” 6/10) și Pirkko Maatae (48’20”8/10).CICLISM. ® Etapa a doua a „Turului ciclist al Americilor”. disputat în circuit la Caracas, a revenit italianului Giovanni Fidanza. cronometrat pe 140 km în 2h 43’33”. In clasamentul general conduce olandezul Hans Daams, urmat de italianul Gaglioni (la 8 secunde), Greg Lemond și Stephen Roche, doi dintre principalii favoriti, se află pe locurile 14—15, la .42 secunde față de lider. • Competiția internațională ciclistă „Turul mediteranean” s-a încheiat la Antibes cu victoria elvețianului Toni Rominger, urmat in clasamentul general de belgianul Luc Roosen (la 21 secunde) și francezul Roland Clerc (la 37 secunde). Ultima etapă, a opta, a revenit belgianului Etienne de Wtlde (183 km in 4h 25’14”).NATAȚIE. în ultima zi a concursului international de rtatație de la Veneția, canadiana Allison Hig- son a ciștigat proba de 200 m mixt, cu timpul de 2’15”13/100, iar Astrid Strauss (R.D. Germană) s-a situat pe locul intii la 400 m liber, in 4’ir’10/100.Jocurile mondiale universitare de iarnă, ce se vor desfășura între 2 și 12 martie în Bulgaria, vor cuprinde în program întreceri la schi alpin, schi fond, sărituri de la trambulină și combinată nordică, biatlon, patinaj artistic, patinaj viteză și hochei pe gheață. Festivitatea de deschidere va avea loc la 2 martie, in aceeași zi debutind și turneul de hochei pe gheață, care se va Încheia la 12 martie, cind este programată și festivitatea de închidere. Iată programul celorlalte concursuri : schi alpin ; coborire : 5martie ; slalom superuriaș : 7 martie ; slalom uriaș : 8 martie, proba feminină și 9 martie, cea masculină ; slalom special: 10 martie, la masculin și 11 martie, la feminin ; schi fond : feminin : 4 martie : 10 km ; 7 martie : 5 km ; 10 martie : ștafeta 3X5 km ; masculin : 5 martie : 30 km ; 8 martie : 15 km; 10 martie : ștafeta 4X10 km ; sărituri de la trambulina de 70 m : 9 martie (proba pe echipe) ; 11 martie — întrecerea individuală ; combinata nordică : 7 și 8 martie ; biatlon : 6—11 martie ; patinaj artistic : 4—12 martie ; patinaj viteză pe pistă redusă : 3—11 martie.Competițiile vor fi găzduite atit de bazele din Sofia și de pe muntele Vttoșa, în. apropierea capitalei bulgare, precum și de stațiunile Boro vet și Bapderișka. Poliana.



Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-chinezBEIJING 22 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Romârț. președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise tovarășilor Zhao Ziyang, secretar general al Comitetului Central al P.C. Chinez, Deng Xiaoping, președintele Comisiei Militare Centrale a R.P. Chineze, Yang Shangkun, președintele Republicii Populare Chineze, și Li Peng, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, un salut cordial, precum și cele mai calde urări de succes în activitatea pe care o desfășoară pentru transformarea Chinei într-o țară socialistă modernă și puternică, iar poporului chinez prieten — urări de progres, prosperitate și pace.Tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost transmise, din partea tovarășilor Zhao Ziyang, Deng Xiaoping, Yang Shangkun și Li Peng, mulțumiri și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi și importante realizări în activitatea de mare răspundere pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România, iar pentru poporul român — urări de succese tot mal mari în înflorirea patriei. în ridicarea bunăstării sale materiale și spirituale.

„Dezarmarea în Europa trebuie să cuprindă 
toate tipurile de armamente" 

Declarațiile ministrului de externe al SuedieiSTOCKHOLM 22 (Agerpres). — în declarația guvernamentală de politică externă prezentată în Riksdag (parlament) de către Sten Andersson, ministrul afacerilor externe al Suediei, se arată că o pace trainică în Europa trebuie să fie edificată pe -baza securității generale a tuturor statelor și popoarelor continentului. Dezarmarea în Europa trebuie să cuprindă toate tipurile de armamente, a arătat ministrul suedez de externe, subliniind că este necesar să fie începute cît mai grabnic convorbirile asupra armelor nucleare tactice în scopul lichidării totale a acestora.
R. F. G.

Largă mișcare de protest împotriva staționării 
de noi rachete nucleare pe teritoriul țăriiBONN 22 (Agerpres). — Majoritatea populației R.F. Germania respinge planurile de staționare de noi rachete nucleare cu rază scurtă de acțiune și a altor arme atomice pe teritoriul țării, se arată într-o declarație dată publicității la Bonn de Prezidiul Partidului Social-Democrat din R.F.G. în document se relevă că nu există nici un motiv ca N.A.T.O. să ia decizia de â moderniza armele sale nucleare cu rază scurtă de acțiune și se cere guvernului vest-german să spună „un NU clar unei noi înarmări atomice".

FILIPINE
Noi cereri pentru lichidarea 
bazelor militare ale S.U.A.

-----------------------(din actualitatea politică')------------------------

brazilia ; Reajustări economice in perspectiva alegerilor

Schimbul de mesaje a avut loc cu ocazia primirii, la Beijing, de către tovarășul Zhao Ziyang, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, a tovarășului Tudor Postelnicu. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul de interne, care, la invitația ministrului securității publice. întreprinde o vizită pentru schimb de experiență în R.P. Chineză.în cadrul convorbirii ce a avut loc cu acest prilej au fost relevate raporturile tradiționale de prietenie dintre partidele, țările și popoarele noastre, întemeiate pe principiile socialismului, ale deplinei egalități, respectului independenței și suveranității naționale. neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, raporturi care, în spiritul înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel, cunosc o dezvoltare continuă, pe diferite planuri. A fost subliniată importanța vizitei oficiale de prietenie întreprinse în R. P. Chineză, în luna octombrie a anului trecut, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, care, prin rezultatele sale, se înscrie ca un moment de cea mai mare însemnătate în cronica bunelor relații româno- chineze. contribuind la întărirea și mai puternică a legăturilor dintre cele două partide, țări și popoare.

Toate statele europene trebuie să participe activ la consolidarea securității internaționale și la adîncirea colaborării, a declarat Sten Andersson. Suedia va situa această sarcină în centrul activității politicii sale externe pentru perioada următoare. Ministrul suedez a arătat, in altă ordine de idei, că, pentru țara sa, este important ca procesul de reducere a nivelului înarmărilor și de creștere a încrederii în Europa să cuprindă, de asemenea, regiunile din nordul continentului european și Atlanticului de nord.

Prezentînd declarația, secretarul general al P.S.D., Anke Fuchs, a criticat faptul că o propunere social-demo- crată făcută la 8 iunie anul trecut în Bundestag privind renunțarea la orice noi arme nucleare și la compensarea pe plan militar a eliminării rachetelor nucleare cu rază medie și mai lungă de acțiune, precum și realizarea unei a treia și a patra „opțiuni zero", care să ducă la eliminarea tuturor armelor nucleare, a rămas pînă în prezent fără răspuns.

americane — Clark și Subic Bay —, el a cerut ca acest lucru să fie făcut sub două condiții : abandonarea de către Filipine a tratatului de apărare reoiprocă încheiat cu S.U.A. și stabilirea unei perioade limitate pentru menținerea bazelor.

cu o grevă generală, guvernul are în vedere o serie de măsuri urgente, inclusiv legalizarea contractelor colective de muncă și unificarea termenelor pentru negocieri.în fața revendicărilor sindicale formulate incă mai de mult, cercurile patronale — al căror cuvint se pare că a cintărit mult în adoptarea planului de ajustare — au cerut insistent autorităților o reducere drastică a cheltuielilor btige- tare, , ajunse anul trecuț la 12 la sută din valoarea produsului intern al Braziliei. Și sub acest aspect planul anunțat dă satisfacție cererilor, întrucît se prevede ca guvernul să nu cheltuiască pe viitor „nici un ban in plus" față de încasările obținute din impozite.In fine, s-a creat un nou „cruzado" — moneda națională — cu o valoare nominală de 1 000 de ori mai mică decit moneda anterioară — creată la rindul ei de mai puțin de 3 ani — și avînd acum paritate de schimb egală cu cea a dolarului S.U.A. Faptul că milioanele devin iarăși mii are, desigur, un anumit efect practic în tranzacțiile financiare și comerciale, alături de un efect psihologic produs de folosirea de către omul de rind a unor bani „mai scumpi".Pe un ton destul de dramatic și parafrazind un cunoscut discurs al fostului premier britanic W. Churchill din timpul războiului, J. Sarney a afirmat. în cu- vintarea rostită la posturile de televiziune, cu prilejul lansării planului. că, pentru a nu fi „sînge și lacrimi", trebuie să existe „sudoare și sacrificii" — manieră de a recunoaște serioasele implicații sociale ale măsurilor.La încheierea primei luni de la adoptarea planului de redresare, părerile asupra eficienței acestuia rămîn împărțite. „Planul merge bine, hiperinflația este, frinată" — spunea președintele J. Sarney, re- petînd că guvernul insistă asupra necesității unor asemenea măsuri ca desființarea cîtoj-va ministere și privatizarea unei secii de întreprinderi, măsuri deocamdată neacceptate de parlament. „Cel mai bun răspuns al oamenilor muncii la adoptarea planului va fi greva

„Iranul este liotărît să colaboreze cu alte state din regiunea 
Golfului pentru o pace justă și trainică" 
Declarațiile președintelui Republicii Islamice IranBELGRAD 22 (Agerpres). — Președintele Republicii Islamice Iran, Seyyed Aii Khamenei, a declarat intr-o conferință de presă, la Belgrad, că țara sa este hotărită să colaboreze cu alte state din regiunea Golfului în vederea protejării acestei regiuni și creării condițiilor pentru o pace justă și trainică. Iranul, a spus el, acceptă și aplică obligațiile ce-i revin prin rezoluția Consiliului de

Activitate diplomatică in jurul situației 
din Orientul Mijlociu

@ Convorbirile miniștrilor de externe ai U.R.S.S. și Israelului 
® întrevederi egipteano-israelieneCAIRO 22 (Agerpres). — Aflat în vizită oficială in Egipt, ministrul a- facerilor externe al U.R.S.S.. Eduard Șevardnadze, a avut miercuri, la Cairo. o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Israelului. Moshe Arens, informează agenția T.A.S.S. S-a procedat la un schimb de păreri în legătură cu diverse aspecte ale soluționării crizei din Orientul Mijlociu, părțile prezentînd pozițiile țărilor lor privind căile de realizare a păcii in regiune.în declarații făcute presei la încheierea întîlnirii, Eduard Șevardnadze și Moshe Arens au evidențiat necesitatea continuării dialogului dintre U.R.S.S. și Israel la nivelul miniștrilor de externe și la alte niveluri. S-a convenit ca, în curînd, să fie organizată o întîlnire bilaterală la nivel de experți în problematica Orientului Mijlociu, precizează T.A.S.S.CAIRO 22 (Agerpres). — Vicepre- mierul și ministrul de externe al Egiptului, Esmat Abdel Meguid, a conferit cu ministrul israelian al afacerilor externe, Moshe Arens, aflat in vizită la Cairo. După cum relevă agenția M.E.N.A., în cadrul convorbirilor au fost discutate evoluțiile situației din Orientul Mijlociu în lumina eforturilor depuse pentru promovarea procesului de pace în regiune și necesitatea găsirii unei soluții drepte și cuprinzătoare pro

Accentuarea tendinței spre dialog și reconciliere 
în America Centrală

• Peru salutâ rezultatele recentei reuniuni la nivel înalt a sta
telor zonei • Apel al președintelui Republicii Nicaragua 

• Sprijinirea propunerilor formulate de F.M.L.N.LIMA 22 (Agerpres). — Acordurile realizate recent de țările din America Centrală la reuniunea la nivel înalt de la San Salvador exprimă „capacitatea popoarelor centroameri- cane de a-jj hotărî propriul destin și voința politică a guvernelor lor de a recurge la mijloace pașnice pentru a depăși divergențele dintre ele'‘, se arată intr-un comunicat oficial difuzat la Lima.Guvernul Perului, țară membră a Grupului de Sprijin, consideră încheierea acestor noi angajamente ca o victorie a ordinii juridice internaționale care reafirmă principiile neamestecului în treburile interne, autodeterminării și abținerii de la amenințarea cu forța sau folosirea forței în relațiile internaționale.MANAGUA 22 (Agerpres). — Președintele Nicaraguei, Daniel Ortega Saavedra, a cerut tuturor forțelor politice și sociale din țară să contribuie la copsolidarea procesului de transformări democratice și la înfăptuirea reconcilierii naționale depline și defi- l nitive — relatează agenția Prensa

generală prevăzută pentru 15 și 16 martie" — susținea, la rindul ei, conducerea centralei sindicale Confederația generală a oamenilor muncii. în același timp, consiliul pentru economie al Federației industriale din statul Săo Paulo a afirmat intr-un raport că Brazilia „va suporta o recesiune de proporții dacă guvernul insistă să aplice o politică monetară restrictivă și menține înalte dobînzile bancare".Observatorii de presă consideră că eventualul succes al planului de redresare — al treilea plan de a- cest gen elaborat de la preluarea funcției supreme — ar fi ultima ocazie de a influența procesul electoral, după rezultatele decep- ționante din noiembrie anul trecut. Atunci, la alegerile municipale, tendințele electorale s-au îndreptat spre forțele stîngii, in primul rind spre Partidul Democratic Laburist (P.D.L.) și Partidul Oamenilor Muncii (P.T.). Ultimul sondaj de opinie realizat luna trecută arată că primul loc în preferințele alegătorilor aparține liderului P.D.L., Leonel Brizola (14 la sută), urmat de liderul P.T., Luis Inacio Lula. După, părerea observatorilor, spectrul superinflației, rezultatele alegerilor municipale și tendințele relevate de sondajele de opinie au slăbit posibilitățile actualului președinte de a determina o candidatură dorită de centru-dreapta sau centru-stînga, adică aparținind Frontului Liberal și, respectiv, Mișcării Democratice Braziliene, cele două partide care un timp au format „Alianța Democratică" guvernamentală.Evoluțiile economico-sociale din Brazilia au căpătat o turnură mai gravă in ultimul an. Această imensă țară, care de mai mult timp face eforturi extraordinare pentru a ajunge din urmă statele industrializate, trece printr-una din cele mai grave crize pe care a cu- noscut-o vreodată. Economia • a- proape stagnează, iar problemele nesoluționate alimentează mereu mai mult încordarea pe plan social și conflictele de natură politică. în cadrul problemelor majore, inflația — care, spun oficialitățile, tindea să ajungă în acest an la 

Securitate al O.N.U. referitoare la instituirea păcii in zona Golfului.în legătură cu activitatea mișcării de nealiniere, el și-a exprimat încrederea in viitorul acesteia.Pe de altă parte, președintele iranian a declarat că pe agenda convorbirilor de la Belgrad au figurat în primul rind relațiile bilaterale și necesitatea impulsionării lor in toate domeniile, precum și unele probleme internaționale.

blemei palestiniene pe calea convocării unei conferințe internaționale de pace, care să asigure redobindi- rea drepturilor naționale legitime ale poporului palestinian. Au mai fost abordate, de asemenea, relațiile bilaterale și aspecte ale problemei zonei Taba, precizează M.E.N.A.într-o declarație făcută după întrevedere. Esmat Abdel Meguid a relevat că s-a căzut de acord să fie continuate consultările și schimbul de opinii. El a subliniat că metoda dialogului este susținută intens de Egipt, chiar dacă ea reclamă timp. Esmat Abdel Meguid a arătat că instaurarea păcii pentru toate popoarele și țările din regiune este principala preocupare a președintelui egiptean, Hosni Mubarak.La rindul său. ministrul de externe israelian, Moshe Arens, a declarat că Israelul și Egiptul nutresc convingerea că trebuie depuse eforturi susținute pentru progresul procesului de pace în Orientul Mijlociu.TUNIS 22 (Agerpres). — La Tunis a avut loc o reuniune a C.C. al Mișcării de Eliberare Națională Palestiniană „Al-Fatah“ — principala componentă a Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Pe agenda întîlnirii s-a aflat problema palestiniană in contextul ultimelor acțiuni pe plan politic și diplomatic ale O.E.P.. a anunțat agenția W.A.F.A., citată de T.A.S.S.

Latina. Luînd cuvîntul în cadrul unei sesiuni solemne a Adunării Naționale, președintele nicaraguan a chemat la unitate de acțiune împotriva forțelor care urmăresc destabilizarea situației social-politice și economice din țară.CIUDAD DE MEXICO 22 (Agerpres). — La Oaxtepec (Mexic) au luat sfîrșit negocierile dintre reprezentanții forțelor democratice insurecționale — F.M.L.N., și cei ai principalelor partide politice din Salvador. După cum informează agenția Efe, reprezentanții partidelor politice s-au angajat să depună eforturi pentru abordarea globală a inițiativelor formulate de F.M.L.N.. in cadrul unui dialog la care să ia parte, in afară de delegații acestuia, și reprezentanții guvernului Salvadorian. Opt din cele 13 partide reprezentate Ia reuniunea de la Oaxtepec au semnat o declarație, in care se angajează să-și aducă o contribuție sporită la realizarea reconcilierii naționale în Salvador, re- comandind guvernului să acționeze în direcția aplicării propunerilor formulate de F.M.L.N.

1 500 la sută, dacă nu se adoptau măsurile amintite mai sus — ține capul de afiș. Pe lingă efectele nefaste asupra diverselor aspecte ale dezvoltării economice, o inflație de asemenea proporții afectează cu deosebire nivelul de trai al populației, in cadrul căreia peste trei sferturi din. cetățeni cîștigă echivalentul a mai puțin de 150 de dolari pe lună. Brazilia numără încă peste 17 milioane de anal- fabeți (la o populație de circa 135 milioane locuitori), una din șase familii nu beneficiază de Curent electric, una din cinci iși procură apa potabilă din fintini publice, lacuri sau riuri. Rata oficială a șomajului, de 3,5 la sută, este departe de a reflecta dimensiunile reale ale. acestei probleme, întrucit nu se iau în considerare milioanele de muncitori ocazionali și nici cei care nu au loc de muncă de peste un an. Cam 40 de milioane de persoane sint oficial înregistrate ca trăind in condiții de sărăcie.Pe fundalul acestor realități apar și mai limpezi efectele extrem de nocive pe care le are asupra organismului național datoria externă de 121 miliarde dolari (cea mai mare din rindul țărilor in curs de dezvoltare), pentru a cărei rambursare se plătesc anual circa 12 miliarde de dolari 1 Această imensă hemoragie de resurse financiare compromite multe din proiectele de dezvoltare economică și ca atare contribuie la o și mai mare deteriorare a condițiilor de viață ale păturilor majoritare.Planul de combatere a inflației și măsurile aferente anunțate constituie, in opinia multor comentatori, o piesă-cheie in jocul politic menit să determine candidatura ilnui succesor al lui J. Sarney agreat de partidele politice care il sprijină pe actualul președinte, de cercurile patronale și de militari. Si. desigur, nu poate fi omisă dorința actualului președinte de a putea părăsi funcția supremă la termenul legal, fără umbra unei gestiuni economice eșuate in perioada de tranziție spre democrație.
Vaslle OROS

Situația din AfganistanKABUL 22 (Agerpres). — Agenția Bakhtar a difuzat un decret al președintelui Republicii Afganistan cu privire la' crearea Comitetului Executiv al Consiliului de Miniștri. Din noul organism fac parte primul ministru, miniștrii finanțelor, comerțului și transporturilor. Vicepreședintele Consiliului Suprem pentru Apărarea Patriei, Sultan Aii Kesht- mand, a fost însărcinat să prezideze ședințele Comitetului Executiv și să controleze activitatea acestuia și a Consiliului de Miniștri, relevă agenția T.A.S.S.NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). — Intr-o scrisoare adresată președintelui Consiliului de Securitate al O.N.U., ministrul afacerilor externe al Afganistanului, Abdul Wakil, a solicitat „examinarea procesului de înfăptuire a acordurilor de la Geneva și preintimpinarea agravării in continuare a situației" — relatează agenția T.A.S.S. Scrisoarea a fost difuzată ca document oficial al Consiliului de Securitate. In prezent, cînd a fost înfăptuită una dintre principalele prevederi ale acordurilor — retragerea trupelor străine din Afganistan — este imperios necesar ca O.N.U. să întreprindă eforturi pentru salvarea Afganistanului și a poporului afgan de pericolul unui război, organizat și finanțat din afara țării, se arată în document.
Deficitul comerțului 
exterior al FranțeiPARIS 22 (Agerpres). — Săptămânalul francez „Le Nouvel Economiste" analizează rezultatele comerțului exterior al Franței pe anul 1988, care, potrivit revistei, provoacă mari îngrijorări guvernului și conducătorilor din domeniul economic. Deficitul comerțului exterior al Franței a fost în 1988 de 33 miliarde franci, în creștere cu aproape 2 miliarde în comparație cu 1987. Principala preocupare a guvernului și tema de analiză a experților este marele dezechilibru înregistrat mai ales în domeniu] schimburilor de produse industriale, care a sporit de la 11 miliarde franci în 1987 la 42 miliarde în 1988. Unul din experți a relevat că neliniștitoare este în primul rind tendința — înregistrată in 1988 — de agravare continuă în cursul anului a deficitului comerțului exterior.

ILE DE PRESA
e scurt

CHEMARE A C.C. AL P.C. DIN CEHOSLOVACIA. Cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a victoriei din februarie 1948 a oamenilor muncii din Cehoslovacia, Prezidiul C.C. al P.C.C. a adresat întregului popor chemarea de a-și uni eforturile in vederea edificării in continuare a socialismului in Cehoslovacia. Documentul, informează agenția C.T.K.. subliniază necesitatea îndeplinirii sarcinilor de dezvoltare economică pe acest an, pentru pregătirea celui de-al XVIII-lea Congres al P.C.C., programat să se desfășoare in luna mai 1990 la Praga./ •PLENARA C.C. AL P.M.S.U. In perioada 20—21 februarie, la Budapesta a avut loc, sub președinția lui Janos Kadar, președinte al P.M.S.U.. o plenară a C.C. al P.M.S.U., transmite agenția M.TJ. în cadrul plenarei au fost dezbătute și aprobate concepția privind modificarea Constituției R.P. Ungare și propunerile de înnoire a politicii agrare. Au fost soluționate. totodată, o serie de probleme organizatorice.ȘEDINȚA BIROULUI POLITIC AL C.C. AL P.M.U.P. La Varșovia a avut loc o ședință a Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.. informează agenția P.A.P. In centrul atenției s-au aflat probleme legate de situația economico-politică actuală din Polonia, măsurile ce trebuie luate în vederea reducerii inflației și creșterii livrărilor de bunuri de consum.PENTRU ÎNTRONAREA PĂCII ÎN CORNUL AFRICII. într-o de
in sprijinul unei soluționări 

echitabile a problemei 
datoriei externeWASHINGTON 22 (Agerpres). — Problema datoriei externe reclamă o acțiune concertată pentru a se reduce impactul său asupra crizei dezvoltării lumii a treia, au reafirmat secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și președintele Băncii Interamericane de Dezvoltare (B.I.D.), Enrique Iglesias.„Costul și consecințele inactivității fn acest domeniu s-ar putea să fie incalculabile", a declarat Perez de Cuellar, la Washington, în fața specialiștilor participanți la o reuniune a Conferinței asupra Dezvoltării Internaționale. asociație neguvernamentală din S.U.A.La rindul său, Iglesias a evidențiat rolul pe care trebuie să-1 joace organismele multilaterale în reducerea datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare.

Lucrările Consiliului 
ministerial al Organizației 

Unității AfricaneADDIS ABEBA 22 (Agerpres). - tn capitala Etiopiei continuă lucrările celei de-a 49-a sesiuni a Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane. Problematica economică este dominată de creșterea datoriei externe a continentului, care ar urma să fie de 300 miliarde dolari in 1990. Toți vorbitorii din ultimele ședințe au condamnat practicile instituțiilor internaționale de credit, spolierea la care recurg acestea. în acest sens, s-a arătat că ratele și serviciul datoriei externe au ajuns să înghită aproape 40 la sută din totalul veniturilor obținute de exporturile africane.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

COOPERATISTE GUYANA

Tovarășului HUGH DESMOND HOYTE
Președintele Republicii Cooperatiste GuyanaGEORGETOWNCu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, am plăcerea de a vă adresa, in numele poporului român și al meu personal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate, pentru poporul guyanez prieten.îmi exprim speranța că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare. în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul din Republica Cooperatistă Guyana sărbătorește astăzi proclamarea republicii. Survenit la patru ani de la obținerea independenței, actul de la 23 februarie 1970 a deschis poporului guyanez perspectiva intensificării eforturilor în vederea înlăturării urmărilor îndelungatei dominații coloniale, a făuririi, în deplină libertate, a unei vieți mai bune.Teritoriul acestei țări situate în nord-estul Americii de Sud este brăzdat de numeroase fluvii și riuri, cu un bogat potențial hidroenergetic. Subsolul guyanez adăpostește mari bogății naturale, intre care și unele dintre cele mai mari zăcăminte de bauxită din lume. In perioada care a trecut de la proclamarea independenței, și apoi a republicii, autoritățile guyaneze au avut drept principală orientare mai buna valorificare a avuțiilor naționale, trecerea sub controlul statului . a unor sectoare-cheie ale economiei. Au fost astfel etatizate întreprinderile de exploatare și prelucrare a bauxitei, Guyana devenind una dintre principalele țări producătoare de aluminiu din lume. De asemenea, statul a preluat controlul asupra plantațiilor de trestie de zahăr și unităților producătoare de zahăr, ca și asupra întregului comerț exterior al țării.In ultimii ani au fost inițiate o 

clarație făcută presei, primul ministru al Sudanului, Sqdik El Mahdi, a arătat că, în următoarele zile, un reprezentant a.l guvernului său va pleca la Addis Abeba. unde va avea convorbiri cu o- ficialități ale Etiopiei asupra mijloacelor de a se întrona pacea în Cornul Africii.TÎRGUL INTERNAȚIONAL DE LA FRANKFURT PE MAIN. In localitatea vest-germană Frankfurt pe Main s-a deschis Tirgul internațional de bunuri de larg consum. România este prezentă cu produse de sticlărie, cristal, ceramică, tricotaje, confecții și produse ale industriei mici și cooperației meșteșugărești.ÎNTREVEDERE LA SOFIA. Miercuri a avut loc o întrevedere 'intre Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, și Taha Yassin Ramadhan, prim viceprim-ministru al Irakului, aflat intr-o vizită oficială de prietenie în capitala bulgară.APLICAREA ACORDURILOR TRIPARTITE ÎN ANGOLA. Potrivit declarației generalului brazilian Pericles Ferreira Gomes, comandantul Misiunii Națiunilor Unite de Verificare în Angola (U.N.A.V.E.M.), aproape 5 000 de soldați cubanezi au părăsit teritoriul Ângolei. conform programului de retragere fixat prin acordurile tripartite de pace — informează agenția de știri portugheză Lusa.GREVA LA PARIS. Circa 700 dintre cei 1 000 de salariați care a-

Falsa clementă
Timp de 16 ani după terminarea 

războiului, Heinrich Bunke și 
Aquilin Ullrich au practicat medi
cina. Primul in orașul Celle, al doi
lea la Stuttgart. Nimeni nu s-a gin- 
dit să cerceteze cu ce s-au ocupat 
mai înainte cei doi discipoli ai lui 
Hipocrat. Liniștea le-a fost tulbu
rată abia pe la începutul anilor ’60. 
Ce se intimplase ? S-a descoperit, 
cum scrie revista „Der Spiegel". că 
cei doi medici au trimis la moar
te. in timpul regimului nazist, 
mii de bolnavi psihici. în „fabricile 
morții" de la Bernburg și Bran
denburg, ei supravegheau opera
țiile de exterminare in masă ; mai 
precis, acționau robinetele camere
lor de gazare și redactau apoi bu
letine medicale trimise rudelor, cu 
date falsificate privind cauzele de
ceselor.

Trei procese s-au desfășurat in 
ultimii aproape 30 de ani împotriva 
lui Bunke și Ullrich, acuzați, îm
preună cu alți doi complici, de par
ticipare la uciderea a peste 15 000 
de persoane cu tulburări psihice. 
După cum reamintește agenția 
D.P.A., potrivit unui ordin al lui 
Hitler, medicii erau împuterniciți 
să dea „un ajutor activ” la exter
minarea bolnavilor psihici. Statis
ticile naziste au consemnat un nu
măr de 70 273 „vieți fără valoare" 
lichidate prin gazare în lagărele 
morții. Bunke are pe conștiință 
9 200 de cazuri, Ullrich — 2 340.

„Morile justiției macină atit de 
încet, notează D.P.A., incit ajung 
citeodată să stea pe loc". Așa se 
face că repetatele acțiuni judiciare 
desfășurate intre 1972—1985 împo
triva celor doi acuzați n-au fost 

serie de proiecte vizînd diversificarea peisajului economic, prin construirea unor noi obiective industriale, concomitent cu dezvoltarea agriculturii și pisciculturii. Toate aceste măsuri au avut ca rezultat o creștere a standardului de viață, îmbunătățirea asistenței sanitare, extinderea rețelei de învățămînt.Pe plan extern, Guyana promovează o politică de pace și colaborare, militînd, ca membră a „Grupului celor 77“ și a mișcării de nealiniere, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale.Legăturile de prietenie și colaborare statornicite între România și Guyana o dată cu stabilirea relațiilor diplomatice, în 1973, au cunoscut un curs ascendent, înteme- indu-se'1 pe principiile egalității, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne si avantajului reciproc. Un moment de o importanță deosebită în evoluția raporturilor bilaterale l-a reprezentat dialogul la nivel înalt româno-guyanez de la București, din 1975, care a creat un cadru favorabil lărgirii conlucrării in diverse domenii de activitate. în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și progresului în lume.
sigură curățenia metroului din Paris se află în grevă de cîteva zile. Greviștii revendică îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață. De asemenea, ei reclamă măsuri de securitate împotriva criminalității, fenomen foarte răspîndit în stațiile de metrou. Recent un salariat til metroului parizian a fost asasinatREUNIUNE CONSACRATA PROBLEMEI KAMPUCHIENE. La Jakarta s-a încheiat reuniunea neoficială consacrată situației în Kam- puchia, la care au luat parte reprezentanții părților kampuchiene implicate în conflict, miniștrii de externe ai Vietnamului și Laosu- lui, precum și miniștrii de externe ai țărilor A.S.E.A.N. Părțile kampuchiene au convenit să-și continue consultările, informează a- gențiile T.A.S.S. și China Nouă.VIE CONDAMNARE A ACTIVITĂȚILOR NEONAZISTE. Mai multe sute de antifasciști, între care sindicaliști, comuniști, soctai+demo- crați și membri ai unor organizații obștești, au protestat la Koln împotriva ținerii in această localitate a unei reuniuni a formațiunii neonaziste „Republicanii". Pe pancartele purtate de demonstranți se putea citi : „Aici nu este loc pentru neonaziști !“.PROTESTELE DEȚINUȚILOR POLITICI DIN R.S.A. Sub presiunea unor ample mișcări de protest ale opiniei publice siid-afri- cane și a îndelungatei greve a foamei declanșate de 300 de deținuți politici, fapt fără precedent în istoria țării, regimul rasist de la Pretoria a fost nevoit să elibereze încă un grup de 50 de deținuți politici. După cum s-a anunțat, săptămina trecută au fost eliberați 300 de 'deținuți, dintre care 21 au fost spitalizați. Potrivit datelor comunicate de organizațiile anti- rasiste, în închisorile sud-ăfricane se mai află circa 1 500 deținuți.

finalizate. Abia zilele trecute, un 
tribunal vest-german i-a condam
nat la o pedeapsă minimă : priva
rea de libertate pe timp de trei ani. 
D.P.A. exprimă îndoieli că această 
pedeapsă va fi pină la urmă ispă
șită. Iar revista „Der Spiegel" 
adaugă la cele intimplate si un alt 
caz revoltător : „Lotte A., doctor 
in medicină, care a recunoscut că 
a omorît, în timpul regimului na
zist. 14 copii, a fost scoasă de sub 
urmărire. Sentința a fost pronun
țată de un judecător fost lider al 
organizației raionale Bielefeld a 
partidului nazist. Lotte A. a practi
cat medicina pînă în 1986".

„Făptașii de odinioară — scrie 
«Der Spiegel» intr-o prezentare a 
stadiului elaborat de psihanalistul 
american R. J. Lifton — au ajuns 
după război să practice medicina 
în cabinete și clinici particulare 
prospere. Mulți dintre ei iși trăiesc 
viața de pensionari pe țărmurile 
Mediteranei. Cum au putut acești 
oameni, se întreabă Lifton, să se 
transforme din tămăduitori în uci
gași 7 Cum pot trăi impovărați de 
o asemenea vină ?“ Și, mai ales, 
cum este posibil ca justiția vest- 
germană să manifeste o asemenea 
clemență față de crimele comise ?

întrebări care iși așteaptă încă 
răspuns. Deoarece, la atiția ani de 
la prăbușirea Reich-ului hitlerist, 
procesul de evaluare a fărădelegi
lor comise străbate incă o cale pre
sărată de multe opreliști. Apelurile 
la clemență in aceste cazuri sună 
ca o sfidare la adresa memoriei 
milioanelor de victime ale terorii 
naziste.

P. STĂNCESCU
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MANILA 22 (Agerpres). — Senatorul filipinez Juan Ponce Enrile a declarat că Fiilipinele nu ar trebui să permită menținerea bazelor militare ale S.U.A. pe teritoriul țării după anul 1991. în cazul in care guvernul filipinez va permite, totuși, răminerea celor două baze militare

Cu treisprezece luni înainte de a-și încheia mandatul și cu zece înaintea alegerilor in care urmează să fie desemnat succesorul său, președintele Braziliei, Jose Sarney, a procedat la masuri drastice in vederea combaterii inflației, ca un pas socotit indispensabil pentru depășirea dificultăților economice. Este vorba de un plan cuprinzind deopotrivă măsuri „clasice", ca reducerea cheltuielilor publice sau scumpirea nominală a monedei, precum și altele noi, la care nu s-a recurs pînă acum, și anume înghețarea prețurilor și a salariilor, prin toate acestea inițiindu-se o amplă acțiune menită să pună sub control procesul inflaționist de dimensiuni mai mult decît Îngrijorătoare (anul trecut, rata inflației a fost de aproape o mie la sută). Președintele însuși a recunoscut că planul amintit conține ca una din orientări „politica fiscală cea mai dură pe care a cunoscut-o cîndva Brazilia". El a anunțat, totodată, o reformă administrativă, prevăzînd desființarea a cinci ministere și fuzionarea altora, eliminarea unor organisme autonome și fundații de stat, privatizarea a 14 întreprinderi in care statul era principalul acționar și a părții din acțiuni deținute in alte întreprinderi. Această măsură, urmînd să fie aplicată treptat, implică și concedierea a circa 60 000 de funcționari ce nu beneficiază de garanții de stabilitate (cei angajați în ultimii cinci ani), intr-o țară cu un aparat birocratic de aproape un milion și jumătate de persoane.Titularul Ministerului de Finanțe a făcut cunoscut că dobînzile bancare vor fi înalte, ca formă de stimulare a economiilor și de reducere a consumului.înghețarea salariilor — deocamdată fără fixarea unui termen precis — a provocat reacții imediate de îngrijorare in rindul sindicatelor, mai ales că, așa cum s-a a- nunțat, pe viitor guvernul nu va mai stabili o politică salarială, lă- sind acest lucru in seama negocierilor dintre patroni și muncitori, în cadrul stabilit prin „pactul social". Spre a evita posibile rezistențe din partea sindicatelor, care amenință


