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UN AMPLU Șl MOBILIZATOR PROGRAM
DE MUNCA PENTRU ÎNFĂPTUIREA PLANULUI

PE ANUL 1987, PE ÎNTREGUL CINCINAL
„Să facem totul pentru a înfăptui planul, hotărîrile Congresului și 

Programul partidului - pentru că numai așa partidul nostru, cadrele 
de partid și de stat vor demonstra că își îndeplinesc în mod corespun
zător rolul pe care îl au în societatea noastră !“

NICOLAE CEAUȘESCURecent a avut loc ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — care a examinat și aprobat Raportul și Comunicatul cu privire la îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1986. Luind cuvîntul in cadrul ședinței, tovarășul Nicolae' Ceaușescu a făcut o analiză profundă, intr-un spirit de înaltă exigență comunistă, a modului în care s-a acționat pen,- tru îndeplinirea planului pe primul an al cincinalului și a jalonat direcțiile de acțiune, măsurile ce trebuie luate pentru infăptuirea prevederilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal.Recenta cuvîntare a Nicolae Ceaușescu se marea operă teoretică și secretarului general al consacrată făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism. Cu prir lejul recentei ședințe, Comitetul Politic Executiv a dat o inaită apreciere contribuției hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și infăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare multilaterală a țării, la perfecționarea organizării și conducerii societății,, a întregii vieți sociale, la adipcirea democrației muncitorești revoluționare, la mobilizarea energiilor creatoare 
ale națiunii în vederea realizării in cele mai bune condiții a obiectivelor stabilite pentru actualul cincinal. 
Avind în vedere importanța cu totul 
excepțională a rițyintăfii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetul Politic 
Executiv a hotărit ca acest document 
programatic să fie dezbătui in în
tregul nostru partid, insușit de toți 
comuniștii, de toți oamenii muncii. 
Importantele teze și orientări cu
prinse in cuvîntare vor trebui să stea 
ia baza' activității viitoare, să con
stituie un mobilizator program de 
muncă și acțiune al întregului popor 
in intimpinarea Conferinței Națio
nale a partidului din acest an. pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcini
lor de plan pe anul 1987, a obiecti
velor stabilite de Congresul 
XIH-Iea al P.C.R.Analizînd fenomenele vieții nomico-sociale în dialectica lor, ți- nind seama de obiectivele concrete ale prezentului și de perspectivă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reliefat atit rezultatele bune obținute in îndeplinirea planului pe anul 1986 —

tovarășului înscrie țn practică a partidului

primul an al celui de-al 8-lea cincinal — cit și neajunsurile manifestate în unele sectoare de activitate. Așa cum a precizat secretarul general al partidului, ritmul de 7,7 la sută de creștere a producției- marfă industriale și de 12.8 la sută a producției globale agricole, creșterea, cu 7,3 la sută a venitului național,, sporirea cu 7,4 la sută a productivității muncii pe o persoană în industria republicană (calculată pe baza producției-marfă) și a altor indicatori față de anul trecut constituie un bun început pentru actualul cincinal, deși ele nu sint pe deplin ■ la nivelul cerințelor, al programelor stabilite privind modernizarea și dezvoltarea mai puternică lor sectoare de activitate.In spiritul sarcinilor țărilor subliniate de
a diferite-și orlen- tovarășul Nicolae Ceaușescu se impune să se

tragă toate învățămintele necesare din activitatea desfășurată anul trecut și in prima lună a acestui an și să se treacă neintirziat, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi, a centralelor și ministerelor, la eliminarea tuturor neajunsurilor manifestate. Ia perfecționarea rapidă a activității productive, a conducerii și planificării tuturor sectoarelor de activitate, astfel incit să se asigure toate condițiile necesare pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal. In mod special este necesar să se acționeze pentru lichidarea lipsurilor mari, foarte serioase existente în industria extractivă și domeniul energetic. De fapt, aceste două sectoare — așa cum a apreciat secretarul general al partidului — creează la ora actuală

cele mai mari greutăți în dezvoltarea economico-socială.lată de ce analiza activității desfășurate anul trecut constituie cei mai bun prilej pentru a stabili măsurile necesare in vederea lichidării rapide a tuturor răminerilor in urmă înregistrate in realizarea planului la producția fizică, și în special la export, in reducerea consumurilor materiale și de energie, în creșterea productivității muncii și a eficienței economice. După cum se știe, în a- ceastă perioadă se. desfășoară adunările generale ale oamenilor muncii, care trebuie să analizeze cu.m s-a realizat planul pe anul trecut, dar, totodată, trebuie să dezbată temeinic planul, programele pe acest an și să stabilească măsurile necesare in vederea înfăptuirii lor neabătute.
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REVOLUȚIONAR
izvor al marilor prefaceri înnoitoare, socialisteLumea, în totalitatea ei, a pășit într-o nouă etapă a dezvoltării, a progresului și civilizației. Societatea omenească are acum, in actuala etapă, de rezolvat noi probleme cu privire la căile dezvoltării forțelor de producție, la diviziunea internațională a munții, la raporturile economice intre națiuni. Se afirmă, totodată, pe plan mondial, o nouă revoluție tehnico- științifică. Desigur, acest proces, al dezvoltării in continuare a societății omenești, este revoluționar. Așa 

cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cuvin- 
tarea rostită la solemnitatea prilejuită de aniversarea 
zilei sale de naștere și omagierea îndelungatei sale 
activități revoluționare, procesul marilor transformări 
revoluționare nu s-a încheiat și, practic, nu se va 
încheia niciodată. Pentru că omenirea, întotdeauna - preciza secretarul general al partidului nostru - „va 
trece Io noi și noi etape ale procesului sau ale di
verselor procese revoluționare concepute intr-un pro
ces unic revoluționar, de progres continuu al întregii 
sccietăți omenești, al fiecărui popor".in acest context cunoaște noi impliniri, se dezvoltă ascendent orinduirea socialistă. Din punctul de vedere al'forțelor de producție, al științei și culturii, pe scurt al vieții materiale și spirituale, țările care edifică noua orinduire au pășit intr-o nouă etapă. Viața, istoria au dovedit că în societatea socialistă au fost înfăptuite progrese de neconceput in alte orînduiri. Se impune acum, in noua etapă, în temeiul acumulărilor dobindite, al legităților dezvoltării sociale, să fie intensificate înnoirile socialiste, să se asigure perfecționarea in continuare a societății cale revoluționară, pe socialismului științific.. înseși aceste principii, și practicii construcției luptei revoluționare a multilateral, generind o nouă calitate în toate domeniile.In România, trecerea la înfăptuirea obiectivelor noii etape a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism evidențiază, cu și mai multă forță, actualitatea concepției novatoare, profund științifice a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
despre continuitatea procesului revoluționar. Dacă azi România se mindrește cu o industrie modernă, cu o agricultură înaintată, cu progresul fără precedent, în întreaga noastră istorie, al științei, învățămîntului și

socialiste, pe temelia trainică a principiilor In același timp, se dezvoltă uriașele cuceriri ale științei socialiste din fiecare țară, ale popoarelor stimulind progresul

culturii, cu edificii impunătoare, ce înscriu în memoria timpului marile prefaceri înnoitoare din anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", toate acestea s-au produs prin munca rodnică a întregului nostru popor, sub clarvăzătoarea conducere a Partidului Comunist Român, intr-un complex proces revoluționar. Iar drumul spre 
viitor este luminat de cerința continuității procesului 
revoluționar, a amplificării lui, a manifestării lui in 
gindire, in acțiunea practică de edificare a noii socie
tăți, in întreaga viața economico-socială a țării. Rolul 
de generator al ideilor revoluționare, al faptelor re
voluționare îl are partidul nostru comunist ; el este 
centrul vital al întregii națiuni. De la el emană și trebuie să emane întotdeauna clarviziunea în elaborarea programelor de dezvoltare economică și socială a țării, atit în prezent, cit și in viitor, in activitatea practică pentru îndeplinirea lor exemplară. El dinamizează forțele creatoare ale poporului, „in acest pro
ces larg revoluționar, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
își are locul și se afiimă cu putere forța partidului - 
de conducător politic al întregii activități". Acest larg proces revoluționar îi cuprinde pe toți membrii partidului, cuprinde întregul popor, cărora le revine îndatorirea istorică de a avea o contribuție tot mai activă la dezvoltarea generală a societății noastre socialiste.Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu și la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. consacrată examinării și aprobării „Raportului și Comunicatului cu privire la îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1986" - toate domeniile muncii și vieții poporului, industria, agricultura, întreaga economie națională, știința, invățămîntul și cultura, activitatea generală de dezvoltare a țării se află și trebuie să se afle sub semnul amplului proces revoluționar, al trecerii la un nou stadiu istoric. Participarea poporului la conducerea societății se integrează în ocest vast proces constructiv, realitatea unei astfel de participări fiind garantată de sistemul democrației socialiste, revoluționare. însuși omul, cu modul lui da a gindi, de a munci, conștiința lui se dezvoltă pe cale revoluționară. Secretarul general al partidului sublinia că, in noua etapă, este nevoie de revoluționari care să-și însușească temeinic uriașele cuceriri ale științei, ale tehnicii. De oameni cu o înaltă concepție revoluționară, cu spirit de răspundere pentru prezentul și viitorul patriei.

CONCEPȚIA ÎNAINTATĂ, PROFUND ȘTIINȚIFICA A TOVARAȘU 
NICOLAE CEAUȘESCU despre continuitatea procesului revoluționar constituie 
dezbaterii pe care o publicăm în pagina a lll-a.
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SLOBOZIA:

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
(pe o persoană, in industria republicană, calculată pe baza 

producției-marfă)
- în procente -

REALIZĂRILE DIN PRIMUL AN AL 
argumente ale puterii creatoare a poporului, bază trainică pentru

CINCINALULUI 
înfăptuiri si mai mari in acest an Instalație 

modernă

CREȘTEREA VALORII 
PRODUCȚIEI-MARFĂ INDUSTRIALE

- în procente -

CREȘTEREA VALORII 
PRODUCȚIEI GLOBALE AGRICOLE

- în procente -

Muncitorii și specialiștii de pe platforma Combinatului de îngrășăminte chimice Slobozia, ctitorie a epocii care poartă numele secretarului general al partidului, raportează intrarea in funcțiune a unei complexă instalații și producerea primelor cantități de azot, oxigen lichid și gazos. Zilnic vor fi puse la dispoziția unităților economice din județul Ialomița pește 200 tuburi de oxigen, produs pentru care pînă acum se făceau importante cheltuieli și imobilizarea multor mijloace de transport. Demn de reținut este faptul că noua instalație asigură condiții sporite de siguranță în exploatarea celorlalte instalații de pe platforma Combinatului de îngrășăminte chimice Slobozia. La realizarea el au contribuit brigada Slobozia din cadrul Trustului de montaj utilaj chimic București, Antrepriza de construcții industriale Slobozia și Trustul de instalații București. (Mihai Vișoiu).
Legea-i lege pentru toți!
IN DEZBATEREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII 

DIN AGRICULTURĂ - PROBLEMELE DISCIPLINEI, ALE RESPECTĂRII 
RIGUROASE A HOTĂRÎRILOR Șl INDICATORILOR DE PLAN

Activitatea tn agricultură, ca și în toate celelalte domenii ale vieții economico-sociale, este precis reglementată prin legi și alte acte normative, astfel incit în acesț complex sector al economiei naționale să se pbalâ exercita cu eficiență toate îndatoririle și drepturile ce revin unităților și celor ce participă la realizarea producțiilor vegetale și zootehnice. Agricultura este unul din domeniile care au beneficiat in anii din urmă de o atenție deosebită pentru așezarea pe baze științifice a organizării muncii și producției, a conducerii întregii activități. Respectarea tuturor legilor și îndeplinirea riguroasă a hotărîrilor adoptate pentru dezvoltarea acestui 
sector — așa cum sublinia cu limpe
zime tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
cuvîntarea rostită la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. — trebuie să constituie o preocupare de primă însemnătate a cadrelor de conducere din unități, a forurilor care coordonează activitatea din agricultură, a organelor și organizațiilor de partid de la sate. Este deosebit de important ca in acest cadru legal și organizatoric in care se desfășoară activitatea din agricultură să fie bine valorificate inițiativa și priceperea celor ce participă direct la realizarea producției agricole, să fie întărită răspunderea tuturor și a fiecăruia in parte pentru buna gospodărire a avuției obștești.O privire atentă asupra activității unităților care obțin rezultate bune și foarte bune arată că unul din elementele-cheie ale drumului parcurs spre asemenea niveluri este tocmai statornicirea unui climat de ordine, de bună organizare, de disciplină, de respect pentru legi și pentru hotărîrile adoptate. Adică exact climatul care asigură îndeplinirea Întocmai a programelor de

realizare a producțiilor mari prevăzute.Respectarea strictă a prevederilor planului de producție, a celorlalte hotăriri care vizează dezvoltarea economico-socială a cooperativelor agricole sau a altor unități agricole trebuie să devină pretutindeni lege de la care nimeni să nu se abată. Făcind această subliniere, trebuie spus că în decursul anilor, chiar in cursul anului trecut, s-au constatat nu puține abateri de la obligațiile legale ce revin unor organe și uni-; tați agricole, consilii populare și consilii agroindustriale privind îndeplinirea întocmai a planului de producție, respectarea normelor care reglementează desfășurarea activității în agricultură. S-au constatat deficiente in ce privește îndatorirea de a cultiva în cele mai bune condiții întreaga suprafață de teren, abateri în ce privește destinația dată unor terenuri și a producției obținute de pe acestea, nerespec- tarea unor reguli agrotehnice și norme de organizare a producției și a muncii. Și anul trecut au fost frecvente situațiile, cînd în unele unități nu s-a respectat structura planificată a culturilor, aprobată de fapt și de către adunările generale : lucrările n-au fost executate la timpul optim sau au fost de slabă calitate ; neajunsuri în Întreținerea culturilor și ingrijirea animalelor, folosirea unor hibrizi necorespunzători pentru zona și solul respectiv, nerespec- tarea normelor tehnice cu privire la densitate, deficiențe in desfășurarea programelor de chimizare și de irigații. neaplicarea corectă a acordului global și a altor pirghii de cointeresare materială in general. Sint deficiente ce pun în evidență atitudinea de suficientă, lipsa de răspundere a unor cadre de conducere și specialiști care nu au ajuns incă la înțelegerea răspunderilor pe care

le au în acest vast proces al transformărilor innoitoare pe care 11 presupune infăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare. Tot atit de adevărat este și faptul că lipsurile la care ne refeream se datoresc și controlului defectuos exercitat de cei datori să vegheze la aplicarea strictă a legii, a hotărîrilor adoptate. Și aceasta pentru că. uneori, actele normative care reglementează activitatea de ansamblu din agricultură nu sint cunoscute și aplicate corespunzător nici chiar de cadrele puse să îndrume și să controleze activitatea unităților agricole. Cum altfel pot fi explicate acele grave anomalii ce s-au manifestat anul trecut in sistemul de valorificare a legumelor ? Sau acele manifestări de voluntarism ce au făcut ca o parte insemnată din producția de sfeclă de zahăr să capete cu totul altă destinație decit era prevăzut prin planul de stat, dacă nu prin indisciplină, prin lipsă de răspundere fată de recoltă, prin lipsă de fermitate din partea forurilor ierarhice în adoptarea acelor decizii ce se impuneau in mod obligatoriu in conformitate cu prevederile legale.Tot atit de dăunătoare este insă și cealaltă fațetă a lucrurilor, și a- nume, măsurile arbitrare luate fie de organele agricole, fie de unele persoane care duc la schimbarea parțială sau chiar la anularea totală a unor hotăriri, a unor programe sau unor măsuri stabilite de adunările generale și ale căror consecințe pe planul activității de producție. pe plan economic, pe planul organizării muncii sint deosebit de păgubitoare. O cooperativă agricolă de producție — și exemplul este o reflectare a unor practici repetate —
Iosif POP
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ROMANTISMUL

REALISMUL 
FAPTEI

NĂZUINȚEISă fi pornit totul de la faimoasa „linie de demarcație" ? In ce il privește, ori de cite ori vine vorba despre împrejurarea aceea care i-a schimbat intr-un fel viața, Petru Treta e absolut convins că întreaga poveste a început tocmai de la acel nefiresc hotar din marginea satului. Ani la rind, mai ales la vremea cind se coceau grinele, l-a Urmărit (și nu numai pe el !) imaginea contrastantă dintre holdele bogate, unduioase și lanurile rare, pipernicite, crescute din același sol bănățean generos, și pe care nu le despărțea decit palma de pămînt a unui hotar ingust. Avea toate motivele să fie mindru de holdele cele grele de rod (erau ale fermei I.A.S. Petroman pe care o conducea el), dar bucuria ceasului de seceriș, în care se adunau truda și speranța unui an întreg, era adumbrită de puținătatea din lanurile învecinate. ale cooperatorilor din Ciacova. Un ochi, cel de agronom, ridea ; celălalt, de om născut-crescut pe aceste locuri, plîngea...Și totuși, cind l-au chemat la județeană de partid și i-au cerut să șteargă „linia de demarcație" („mergi inginer-șef la C.A.P. ca să realizezi acolo pe 6 000 de hectare ceea ce ai făcut pe 1 500 la I.A.S."), primul impuls a fost să spună „nu". Să părăsească o unitate pe care o scosese din pierderi și o adusese la beneficii de milioane, ca să ia din nou totul de la capăt ? Ca om al locului, știa cit de grele și de in- cîlcite erau treburile cooperativei care de prea multă vreme batea pasul pe loc. Să se înhame ? Și dacă nu va reuși, acolo unde și alții nu reușiseră ? Uite, o să zică amărui oamenii, l-au adus pe marele specialist și el ce-a făcut ? ! N-o să-l ierte. Da, ești al satului.

piinea asta ai mîncat-o, de-aici ai plecat și ai ajuns agronom, e firesc ca ai tăi să te judece mai aspru... Dar tocmai fiindcă ești al satului, cum să spui, intr-un asemenea moment de cumpănă, „nu" ? Ce poți răspunde ? Că te sperie necunoscutul, dificultățile, bătăliile care te așteaptă ? Parcă ghicindu-i gindu- rile, primul-secretar al județului i-a oferit o alternativă : „Te-am chemat avind încredere In dumneata, ca specialist comunist. Dar dacă, să zicem după un an, vezi că nu poți face față, să știi că ți se găsește oriunde post de agronom în Timiș". Treta a înțeles exact ce era de înțeles. Că pentru el, pentru răspunderea și demnitatea lui, nu putea exista alt post decit cel în care fusese chemat.Cu ce trebuia inceput ? Cu toate...Cu pămîntul. Datorită încălcării științei agrotehnice de către unii, în goană după rezultate conjunctu- rale, pămîntul cooperativei se „fă- rimițase" (cite 4—5 culturi pe o solă) și obosise sub uzura asola- mentelor făcute la întîmplare. Treta și-a asumat riscul de a face ordine „in mers", propunîndu-și, cu orice preț, de a pune o singură cultură pe fiecare solă, pentru a se putea desfășura mecanizarea, administrarea îngrășămintelor, cultivarea plantelor premergătoare. Totodată a reușit să convingă în favoarea însănătoșirii pămîntului prin lucrări de scarificare, prin afînări adinei.Cu știința. Apelind la colaborarea cu Institutul agronomic din Timișoara și cu Stațiunea de la Lo- vrin, invitind la fața locului oameni din cercetare, a barat calea soiurilor neproductive și a semințelor acceptate pină atunci la grămadă, cu ochii închiși (au acum propria lor

fermă seminceră), și a Introdus soiuri elită șl superelită, slujita de tehnologii moderne.Cu baza furajeră. Cooperativa cheltuia milioane de lei pentru a cumpăra furaje de la alții, se îndatorase din greu, dar animalele erau tot slab hrănite și, în consecință, datorită producțiilor mici, nu se alegea cîștigul din pagubă... Cînd ai o moșie de peste 6 000 de hectare e nepermis, a spus agronomul în adunarea generală, să nu-ți poți hrăni cum se cuvine șeptelul ; și a inițiat măsuri imediate pentru asigurarea culturilor duble, pentru extinderea suprafeței de lucernă. Cu șprijinul Institutului agronomic, care și-a organizat aici o stație- pilot, s-a purces la furajarea științifică cu adaos de microelementa (seleniu, calciu, săruri minerale).Firește, sumara „fișă tehnică" da mai sus nu-și poate propune mai mult decit să atragă atenția asupra unei experiențe valoroase, nu atit ca performanță agricolă, cit ca o posibilă cale de urmat pentru alte unități preocupate de a ieși din mediocritate și anonimat. Pentru cei interesați — detaliile „de specialitate" la fața locului. Merită, în schimb, să stăruim asupra unor implicații de ordin uman. Petru Treta ne-a mărturisit cit de mult l-au impresionat desele, substanțialele referiri ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la rolul și locul specialistului agricol în infăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare. Ele, aceste stimulatoare aprecieri și orientări, i-au dat curajul de a pune în practică și de a duce pină la capăt strategia redresării cooperativei. în ele a găsit forța de a birui unele mentalități defetiste, de a reaprinde seînteia

încrederii și ambiției în oamenii vrednici, de a înfrunta practici birocratice. vetuste, păgubitoare. La capătul experienței prin care a trecut, al bătăliei pe care a purtat-o timp de peste patru ani, Treta e îndreptățit să spună : „Poți să fii un specialist bun, conștiincios, dar dacă te mulțumești în postura de simplu executant, dacă nu-ți asumi răspunderi, deci dacă nu ai idei practice și nu te bați pentru a le vedea rodind pe ogoare, riști să nu lași mare lucru în urma ta".O bătălie pentru nou, pentru eficiență, în care, prin exemplul lor personal de muncă dăruită, tenace, soții Treta au Izbutit să-i cîștige pe oameni, scoțindu-i din resemnarea lui „atita putem, atita facem" și insuflindu-le conștiința reușitei. Fiindcă, e locul s-o spunem, în această ofensivă a înnoirii, ideile, acțiunile inițiate de inginerul agronom și-au găsit cel mai fidel susținător în persoana noului președinte al cooperativei — soția sa, economista Dora Treta. Născută și ea in Ciacova, această femeie energică și pricepută, care i-a fost colaboratoare în unitățile prin care au trecut, împreună, și la bine, și la greu, incă de la primii lor pași tn profesie, a îmbrățișat fără rezerva cauza redresării cooperativei din comuna natală. Șl pentru că s-au angajat în muncă, amîndol, cu dăruire, au antrenat toate energiile de aici și au reușit îndeplinirea obiectivului propus.— Care a fost. în toată această bătălie, lucrul cel mai greu ?Soții Treta se consultă, scurt, din
Victor Vz\NTU 
Cezar IOANA

(Continuare in pag. a V-a)
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ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ

A SARCINILOR DE PLAN
- măsura responsabilității muncitoresti-rerolutionare

Contraste din care se desprinde o singură concluzie

EXPERIENȚA BUNĂ 
TREBUIE URGENT EXTINSĂPrima lună a celui de-al doilea an al actualului cincinal s-a încheiat în multe, in foarte multe unități din toate sectoarele de activitate și județele țării cu rezultate superioare în producție, ceea ce dovedește, pe de o parte, realismul sarcinilor de plan, iar, pe de alta, deplina angajare a clasei noastre muncitoare, a întregului popor, strîns unit in jurul partidului, al secretarului său general, pentru îndeplinirea neabătută a obiectivelor de dezvoltare multilaterală, intensivă a economiei naționale.Faptele atestă cu puterea lor de netăgăduit că, așa cum a apreciat tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., dispunem de tot ce este necesar pentru înfăptuirea, Ia un înalt nivel dc calitate și eficientă, a prevederilor de plan, a obiectivelor pe care ni le-am propus în actualul cincinal. Mărturie stau în acest sens atît rezultatele obținute anul trecut, cit și în prima lună din acest an. Astfel, combinatele miniere Rovinari și Ploiești, alte unități miniere au extras și livrat suplimentar termocentralelor în luna ianuarie însemnate cantități de cărbune energetic. Sarcinile de plan au fost depășite și de oamenii muncii de la schelele de producție petrolieră Drăgășani (județul Vîlcea), Țicleni (județul Gorj), Modîrzău (județul Bacău), de la întreprinderea de utilaj greu pentru construcții din Galați, întreprinderea chimică Turda, întreprinderea „Electrotimiș" din Timișoara și multe altele. în acest context se cuvine remarcat faptul că, în cele mai multe unități economice, sporurile de producție s-au obținut practic numai pe seama creșterii productivității muncii și în condițiile reducerii consumurilor materiale și de energie. La întreprinderea metalurgică din Aiud, de pildă, unde planul la producția fizică a fost îndeplinit integral, consumul de energie electrică s-a redus față de prevederi cu circa 30 la sută la turnătoria de fontă și cu 20 la sută în sectoarele de prelucrare și tratament termic.Am consemnat aceste rezultate pentru a ilustra faptul că în acele întreprinderi și sectoare de activitate unde munca este bine organizată, unde s-au luat din timp măsuri pentru o bună aprovizionare tehnico-ma- terială, prevederile de plan pot fi îndeplinite ritmic, integral și chiar depășite. După cum nu putem să nu amintim că, încă din prima lună a anului, lntr-o serie de unități economice au șl început să se înregistreze ră- mîneri în urmă, în special în realizarea prevederilor la producția fizică. Fără îndoială, în această perioadă, rigorile Iernii își pun în mod inevitabil amprenta asupra desfășurării activității productive. în carierele de extracție la suprafață a lignitului, munca este mai dificilă. Nici în termocentrale activitatea nu se desfășoară în condiții normale și tocmai de aceea repartițiile de energie electrică trebuie riguros respectate în toate întreprinderile, județele și sectoarele de activitate.Deci cu atît mai mult se impune ca experiența unităților care în prima lună a anului au îndeplinit și chiar depășit prevederile de plan să fie cunoscută și generalizată. în spiritul indicațiilor secretarului general al partidului, este necesar ca în fiecare Întreprindere să se acționeze cu mai multă răspundere și exigență revoluționară în buna organizare și desfășurare a întregii activități, colectivele de oameni ai muncii fiind chemate să facă totul pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului, a programelor de dezvoltare economico-socială.Cum se acționează în această privință în unitățile industriale ? Este tema anchetei întreprinse în trei județe ale țării.

ÎNNOIREA si modernizarea
PRODUSELOR ISI DEMONSTREAZĂ

de perfecționare a 
Nicolae Ceaușescu 
Executiv al C.C. al

organizârii șl moderni- 
a subliniat la recenta 
P.C.R. cerința de a se 
programelor de măsuri

Referindu-se la acțiunea zare a producției, tovarășul 
ședință a Comitetului Politic 
urmări cu toată hotărirea îndeplinirea la timp a . _stabilite. Anul 1987 reprezintă, așa cum a arătat secretarul general al partidului, un an hotărîtor și pentru realizarea programelor de modernizare. lată de ce trebuie să se acționeze cu mai multă fermitate pentru înfăptuirea obiectivelor propuse.In județul Prahova, după cum a rezultat și din ancheta publicată In „Scinteia" nr. 13 823, din 30 ianuarie, cele mai bune rezultate in 
acțiunea de modernizare s-au obținut in acele unități unde problemele 
perfecționării au fost tratate in mod unitar, sistematic, cel puțin la nivelul 
unor intregi secții de producție, urmărindu-se rezolvarea - desigur, eșa
lonată, pe baza unei concepții clare, de perspectivă - a principalelor 
aspecte privind organizarea și modernizarea proceselor de producție.

nr.

AVANTAJELEîntreprinderea mecanică Timișoara •re de realizat în acest an un volum de utilaje miniere mai mare cu 2 000 tone față de 1986, creșteri importante înregistrlndu-se și la producția de utilaje metalurgice, energetice, de ridicat șl transportat, precum și la capitolul piese de schimb pentru toate aceste domenii. La sfîrșitul lunii Ianuarie, perioadă în care activitatea productivă s-a desfășurat încă din primele zile sub semnul unei puternice mobilizări pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan la producția fizică, bilanțul este pozitiv. Au fost livrate beneficiarilor jprlmqle mecanisme .de marș și dfl ridicat pentru mașina de haldat de 6 500 tone pe prinși ȘU Jfoșt lansate . în -fabricație We^jș^bgns^blț'.iW.'?® tru excavatorul • cu rotor, port-cupa . ESRC-1 400, prevăzut să intre în dotarea minerilor de la Rovinari. Concomitent a început și realizarea excavatorului cu rotor port-cupe ESRC-470, în variantă modernizată, pentru cariera Horezu, agregat la care lucrările de reproiectare șl pregătire a fabricației s-au efectuat în- tr-un timp mult mai scurt decît se prevăzuse Inițial. Tot in luna ianuarie, colectivul întreprinderii a început fabricația automacaralelor cu mare capacitate de ridicare, îndeplinind astfel în mod exemplar indicația secretarului general al partidului de a devansa cu un an realizarea acestor utilaje deosebit de solicitate de economia naționali, care pfnă acum se importau.Faptul că în luna Ianuarie s-a lucrat la nivelul capacităților de producție, utilizîndu-se eficient forța da muncă, se datorește, pe de o parte, contractării aproape integrale a producției ia nivelul sarcinilor de plan pe întregul an atît cu beneficiarii interni, cit și cu partenerii de peste hotare, iar, pe de altă parte, aplicării ferme încă din trimestrele 3 și 4 ale anului trecut — avînd în vedere ciclul lung de fabricație al unor utilaje — a măsurilor organizatorice și tehnice menite să asigure o temeinică pregătire pentru producția din 1987.— în toate secțiile șl atelierele, ne •pune maistrul loan Stube, secretar adjunct al comitetului de partid din Întreprindere, urmărim zilnic, pe ore, desfășurarea procesului de producție in vederea realizării ritmice a planului. Sarcinile au fost defalcate pe formații și oameni, întocmindu-se grafice cu termene de execuție și de

livrare pentru fiecare reper și sub- ansamblu in parte. Prin organizațiile de partid am acționat permanent pentru întronarea unui climat de ordine și disciplină, de responsabilitate la fiecare loc de muncă.în legătură cu concluziile desprinse după prima lună de activitate din acest an, ing. Nicolae Popescu, directorul tehnic al întreprinderii, sublinia că la baza acoperirii cu contracte-a producției, condiție esențială pentru desfășurarea unei activități normale, la nivelul planului, a .stat înnoirea și modernizarea produselor.— Aceasta este o componentă de ■bază a impunerii produselor pe caro le realizăm atît. pe . piața internă, a cit și la'export, ne-a spus interlocutorul. Trebuie să recunoaștem că, in- tr-o perioadă cînd utilajele fabricate la I.M.T. prezentau caracteristici tehnico-economice de calitate și fiabilitate sub nivelul cerințelor beneficiarilor, am întîmpinat serioase dificultăți în realizarea producției planificate. Alta e situația acum. Excavatorul ESRC-470 modernizat, pe care-1 fabricăm în acest an, prezintă față de tipul anterior avantaje economice evidente : creșterea producției medii orare cu 47 la sută, reducerea consumului de energie electrică cu 20 la sută, creșterea coeficientului de disponibilitate la 0,86. reducerea timpului de reparații cu 65 de ore pe an, creșterea gradului de automatizare cu 25 la sută (prin automatizarea mișcărilor de rotire si avans), reducerea cheltuielilor de Întreținere cu 38 Ia sută, reducerea personalului de comandă și de serviciu cu 40 la sută, autonomie deplină față de rețeaua electrică prin dotarea sa cu grup motor-generator propriu. Și toate acestea în condițiile în care greutatea totală a excavatorului s-a redus cu o treime. Performanțe care fac ca produsele pe care le. realizăm să fie tot mai mult solicitate. Acționind ferm pentru transpunerea neabătută în practică a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., colectivul nostru va trage toate concluziile din activitatea de pînă acum, atit din ceea ce am realizat bun, cît și din neajunsurile care s-au manifestat, și va face totul pentru onorarea exemplară a sarcinilor ce ne revin în acest an.
Cezar IOANAcorespondentul „Scînteii*

.Oamenii muncii de Ia întreprinderea mecanica din Alba lulia acționează intens in aceste zile pentru îndeplinirea în cit mai bune condiții a sarcinilor de planFoto : S. Cristian
tone de zgură. Indicele de extracție a metalului din minereu sporește în felul acesta la peste 88 la sută, înre- gistrînd unul din cele mai înalte procente de folosire a minereului de mangan din lume. O dată cu creșterea productivității, pe fiecare cuptor a. scăzut și consumul de energie plec-.-.- trică. — l *, tfV;De asemenea, încă din luna decembrie a anului trecut au fost luate » serie de măsuri care vizau diminuarea consumului energetic neproductiv. Iluminatul in halele de producție, de exemplu, a fost redus la jumătate. Prin reamplasarea corpurilor de iluminat, în funcție de necesitățile productive, mai aproape de locurile de muncă, 50 la sută din lămpile de iluminat au fost scoase din funcțiune. Totodată, au fost montate la toate instalațiile electrice de sudură și la stațiile de pompare limi- tatoare de mers în gol, ceea ce a condus la diminuarea consumului de energie electrică.Specialiștii din combinat apreciază însă că există încă rezerve de diminuare a consumului de energie electrică. Pentru punerea în valoare a acestora și economisirea severă a energiei, în spiritul exigențelor formulate la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., s-a hotărît ca experiența dobîndită la secția nr. 1 de feroaliaje, privind modernizarea cuptoarelor și a instalațiilor, să fie generalizată la nivelul combinatului. Astfel, o dată cu lucrările de reparații, se vor efectua și modernizările respective, în atelierul mecanic, activitatea se va desfășura în afara orelor cînd consumul de energie electrică este maxim. în lunile viitoare vor fi aplicate încă cinci tehnologii noi, care vizează reducerea consumului energetic pe tona de feroaliaje cu aproximativ 3 la sută. Sînt măsuri care asigură nu doar încadrarea în normele de consum energetic, ci și reducerea continuă a acestora.

REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE 
ELECTRICĂ - IN ATENȚIA ÎNTREGULUI ■

Neculai AMIHULESElcorespondentul „Scînteii"

Nimic nu este dificil cînd 
există inițiativă și bună or
ganizare La întreprinderea „1 Mai" din Ploiești, da pildă, sa conturează de acum o experiență cu totul deosebită. Analizat în mai multe rînduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu, programul de modernizare a intreprinderii — îmbunătățit pe baza indicațiilor date de secretarul general al partidului — a dobindit un caracter cuprinzător, unitar în complexitatea lui, de mare perspectivă și eficiență.Organizarea întregii acțiuni de modernizare a ținut seama de tehnicitatea și complexitatea producției din această unitate și a fost adaptată obiectivelor propuse. Astfel, au fost ’ create colective de specialiști atît la nivelul intreprinderii, cît și al secțiilor de fabricație, care au analizat direcțiile de acțiune pentru înfăptuirea programului de modernizare. Fără îndoială, asemenea colective s-au înființat și în alte unități. Esențial este însă faptul că, in cazul întreprinderii „1 Mai", sarcinile acestor colective nu s-au suprapus și nici nu au fost rupte unele de altele, ci s-au stabilit in funcție de nivelul lor de competență. în felul acesta, după cum ne-a precizat tovarășul Nicolae Bucura, secretarul comitetului de partid pe întreprindere, toate măsurile luate atît anul trecut, cît și in prezent se corelează cu sarcinile ce trebuie realizate pînă în anul 1990.La fabrica de sape de foraj cu role, de exemplu, deși acțiunea de modernizare este în plină desfășurare, procesul de producție cunoaște de acum schimbări esențiale. La forje, unul din fostele „locuri înguste" de pe fluxul tehnologic, s-au modernizat și extins capacitățile de matrițare pentru conurile și fălcile sapelor de foraj. Transportarea de la depozitul de bitare, Încălzire, vurare și pînă la se face mecanizat, an al cincinalului acum ritmul de lucru, alta este productivitatea muncii, altul este chiar și aspectul secțiilor de fabricație.• într-un timp record și fără să se Întrerupă producția au fost complet reorganizate șl' flpxurile tehnologice de prelucrări mecanice. In ,urmă cu numai un ari de zile, in halele unde acum lucrează mașini-unelte cu comandă numerică de înalt randament mai era încă vechea oțel a vesti ții (halele singur lite de puri de utilaje au fost proiectate la I.C.S.I.T. „Titan", executate ia întreprinderea de mașini-unelte „înfrățirea" din Oradea, montate în halele renovate ale fostei turnătorii și au început să lucreze. Un adevărat record, care dincolo de valoarea lui în sine pune în evidență marele potențial de creație, de modernizare a economiei noastre naționale, atunci cînd muncitorii și specialiștii din diferite unități și sectoare de activitate, din cercetare și proiectare își unesc eforturile pentru realizarea unor obiective bine fundamentate, oricît ar fi acestea de dificile la un moment dat.Esențial este că, aici, așa cum a fost conceput și cum se înfăptuiește, procesul de perfecționare a organizării și modernizare a procesului de fabricație contribuie în mod real la sporirea producției și a eficienței economice, la ridicarea și menținerea în continuare a calității instalațiilor de foraj la nivelul celor mai bune performanțe atinse pe plan mondial.

în biroul directorului pro
gramele arată frumos, în 
realitate însă... FaPtul că> duPă prima etapă de modernizare, la întreprinderea de produse refractare din Pleașa s-a raportat aplicarea tuturor celor 57 de măsuri stabilite nu poate fi decît îmbucurător. Aceasta cu atît mai mult cu cît obiectivele propuse au fost destul de ambițioase : amenajarea fluxului de transport în depozitul de materii prime,

mecanizarea unui mare număr de operații, printre care și cele de alimentare a concasorului cu fălci din secția de betoane termoizolatoare și multe altele. Ascultîndu-1 pe directorul intreprinderii, tovarășul Victor Bertalan, vorbindu-ne cu real interes despre eforturile care se fac pentru introducerea în acest an a primilor roboți industriali pe fluxul tehnologic, parcă și vedeam noua imagine a halelor de producție, în care se manipulează un mare volum de materii prime și unde acum cele mal

renta dintre ceea ce trebuia și ceea ce s-a făcut în întreprindere pentru modernizarea producției și, fapt de reținut, pentru care s-au alocat fondurile de investiții necesare.Numai că fondurile s-au cheltuit, Iar transportul materiilor prime „nu prea" s-a modernizat, ca să folosim una din expresiile auzite cam des în întreprindere. Și aceasta deoarece „nu prea" s-au schimbat nici alte lucruri în unele secții de producție. Greu de descris drumul parcurs de la birourile administrative ale unității și pînă la secția nr. 2. în una din halele de fabricație, apa care s-a infiltrat prin plafon a format o baltă în toată puterea cuvîntului, peste care nu se poate trece decît făcînd o adevărată echilibristică peste un rînd de cărămizi (presupunem refractare, dacă ne gindim la profilul întreprinderii) aruncate din loc în loc. Voiam să ajungem la secția nr. 2 pentru a vedea la lucru (potrivit programului de măsuri) cele 5 manipulatoare care preiau și stivuiesc mecanizat calupii de șamotă presați. Manipulatoarele le-am văzut, numai că din cele 5 înscrise în program sînt montate numai 3, din care, după cum ni s-a spus, au funcționat două un timp.
—
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semifabricatelor materiale la de- matrițare, deba- tratament termic Față de ultimul trecut, altul este

turnătorie de întreprinderii. Deci fără, in- neproductive suplimentare sînt practic aceleași), într-un an — pe baza temelor stabi- tehnologii uzinei — noile ti-
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Ce relevă ancheta „Scînteii“ 
în întreprinderi din județul Prahova

multe operații sînt mecanizate, iar munca se desfășoară într-o deplină ordine și disciplină, cu înalt randament.Dacă ne-am fi încheiat documentarea în biroul directorului am fi rămas probabil și acum cu această impresie. Totuși, atenția ne-a fost atrasă de cîteva din măsurile înscrise in prima etapă a programului de modernizare. Printre altele, se menționa că,în ^nul ,1986 va fi pusă în. funcțiune instalația de descărcare șl transportare a calcarului prin vacuum. Deci instalația exista, dar-np, funcționa.- Ntf am' insistat asupra rățiftnil'1 introducerii unei asemenea măsuri în programul de modernizare, dar am pus în mod firesc întrebarea : și acum instalația funcționează ? Răspunsul a fost cu totul surprinzător : nu.O excepție ? Un accident ? O în- tîmplare ? Din păcate, nici una din aceste presupuneri. Instalația nu funcționează deoarece geometria preseparatorului este greșită, iar cei de la întreprinderea „Electrometal" din Timișoara (constructorul instalației) nu și-au putut face timp în- tr-un an de zile să îndrepte ceea ce nu au făcut bine de la început. Consecințele : 1) transportul filerului de calcar se face în continuare în saci din folie de polietilenă, care s-au adunat în cantități impresionante de-a lungul stației de cale ferată de descărcare a întreprinderii ; 2) nu se pot utiliza vagoanele de cale ferată special construite, care se descarcă numai cu instalația de vacuum ; 3) se folosesc mulți oameni la descărcarea sacilor din vagoane, se pierde timp ; 4) transportul sacilor de la stația de cale ferată la secția nr. 2 se face cu autocamioane, consumîn- du-se inutil motorină ; 5) o întreagă instalație stă nefolosită, iar în secția nr. 2 încărcarea buncărului de consum se face tot manual.Nu am insista atît de mult asupra acestui exemplu (vom da și altele), dar trebuie să se înțeleagă limpede cîtă risipă se face, cîți oameni și autovehicule se folosesc, ce agitație se produce prin curtea întreprinderii (cu toate consecințele de ordin mai general asupra disciplinei ce decurg de aici), cînd se descarcă fie și un singur vagon cu saci de calcar, operație care ar putea fi executată (instalația există) într-o ordine de- săvîrșită, prlntr-o simplă apăsare de buton. Aceasta este, de fapt, una din unitățile de măsură care exprimă poate mai plastic, dar exact, dife-

Pot fi date multe asemenea exemple. Numai că acțiunea de modernizare a început invers decît trebuia, adică de la secțiile de prelucrări mecanice și montaj, neglijindu-se tocmai turnătoria care asigură semifabricatele pentru intrcgul flux tehnologic. „într-adevăr, ne spunea tovarășul Adrian Seranu, inginerul-șef cu producția al unității, modernizarea ar fi trebuit să înceapă de la sectoarele calde și în primul rînd de la turnătorie". Cauzele și explicațiile au acum mai puțină importanță. Cert este că, la ora actuală, turnătoria nu corespunde cerințelor producției, e rămasă in urmă din punct de vedere tehnologic și, nu de puține ori, creează greutăți în desfășurarea normală' a activității în celelalte secții de fabricație.Sigur, lucrurile se pot îndrepta, și în acest an se vor aplica o serie de măsuri pentru perfecționarea activității in turnătorie, printre care organizarea depozitului de nisip ; modernizarea fluxurilor tehnologice de formare, miezuire și curățire a pieselor ; introducerea modelelor de turnare din polistern la producția de unicate ș.a. Totuși, turnătoria va rămîne încă o bună perioadă una din „cenușăresele" procesului de producție, ceea ce va diminua într-un anume fel eficiența măsurilor luate in tot acest interval de timp.
Se reorganizează ceea ce 

abia s-a organizat. Din ,cert unghi de vedere, lucrurile Iau chiar proporții neașteptate la întreprinderea „Neptun" Cîmpina. Nu fără surprindere am reținut replica tovarășului Florin Vișa, inginerul-șef al unității, care ne-a spus că „pentru prima etapă a acțiunii de modernizare nu ne-am propus lucruri deosebite" — așa cum s-a exprimat exact interlocutorul. La care nu putem să adăugăm decît că, după „rezultatele" obținute, are perfectă dreptate. Să amintim în acest sens că o serie de utilaje (mașina de turnat sub presiune aliaje din aluminiu, cuptorul de topit prin inducție aliaje neferoase, mașina de honuit vertical ș.a.) nu au fost puse In funcțiune, la termenele prevăzute, că indicele lucru al zut față aplicate nologii proiectare din întreprindere, ceea ce a avut consecințe negative asupra realizării planului de producție ți în special asupra îndeplinirii sarcinii de creștere a productivității muncii.Totuși, unitatea a raportat că In anul 1986 a aplicat peste 100 de măsuri din programul de modernizare, (e adevărat unele dintre ele preluate în. mod mecanic din programul de fundamentare a indicatorilor de plan). Care este a- tunci eficiența acestor măsuri ? întrebarea aproape că nici hu mal are sens din moment -ce In acest an se prevede reorganizarea completă a principalelor secții de fabricație. Nu este cazul să apreciem noi ce eficiență va avea reorganizarea producției ; facem în orice caz precizarea că principiile călăuzitoare (trecerea la organizarea de secții specializate în fabricarea de repere) sint exact inverse decît cele după care se face acum reorganizarea producției la întreprinderea de utilaj minier Fili- peștii de Pădure (organizarea de secții integrate, specializate în realizarea anumitor tipuri de produse). Rezultă însă limpede că, practic, în felul acesta se anulează cele mai multe din măsurile luate în 1986. Deci un an pierdut, care camdată este greu de spus cînd, și dacă va putea fi recuperat

de folosire a timpului da personalului muncitor a scă- de anul 1985, că nu au fost în producție nici unele teh- elaborate de atelierele deiar în ziua documentării noastre nici unul. Și din nou, consecințele : în locul manipulatoarelor care nu funcționează se folosesc 25 oameni care fac o muncă necalificată, obositoare și neeficientă.
Unii au început cu... sfîr

șitul Acțiunea de modernizare nu își poate pune în valoare valențele, nu are eficiența scontată și deoarece în unele unități nu s-a ținut seama de ordinea logică, firească în care trebuie făcută perfecționarea fluxurilor ; tehnologice. După cum ne spunea tovarășul Vasile Crăciun, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de utilaj minier Filipeștii de Pădure, s-a făcut cite ceva șl pentru organizarea muncii, și pentru îmbunătățirea transportului in- teruzinal al semifabricatelor, și pentru perfecționarea fluxurilor tehnologice. Deci, din toate cite puțin. Deși, am adăuga noi, în unele sectoare s-au făcut chiar o serie de lucruri foarte bune. Astfel, s-au organizat fluxuri tehnologice specializate pentru execuția diferitelor tipuri de complexe mecanizate de abataj și s-au realizat prin autouti- lare o serie de instalații absolut necesare pentru îmbunătățirea calității producției.
Citeva concluzii

• Intr-un țir de unități din Industria județului Prahova - întreprinderea 
de utilaj petrolier „1 Mai*, intreprinderea de utilaj chimic, întreprinderea 
textilă „Dorobanțul* ș.a. - activitatea de modernizare a producției este 
bine coordonată atit in ansamblu, cit și in aspectele de „amănunt*, 
avind de acum efecte certe.

• Există însă unele unități - întreprinderea de produse refractare din 
Pleașa, „Neptun" Cimpina, Schela de producție petrolieră Boldești, 
întreprinderea de geamuri Scăeni, Combinatul de îngrășăminte chimice 
Valea Călugărească ș.a. - in care acțiunea de modernizare are „efici
ență" mai mult pe hirtie, in realitate menținindu-se neajunsuri vechi : 
slabă organizare a muncii, tehnologii depășite, indici de folosire a 
timpului de lucru și a utilajelor scăzuți - care diminuează in bună parte 
eficiența măsurilor aplicate.

• Din analizele efectuate rezultă că nici unele centrale industriale șl 
ministere nu au privit cu răspundere maximă modul cum sint concepute 
și aplicate programele de modernizare, eficacitatea și oportunitatea unor 
restructurări tehnice și organizatorice. După cum am arătat și in ancheta 
noastră, unele intreprinderi care au o organizare corespunzătoare iși 
propun acum refacerea aproape completă a structurilor 
neglijind însă unele probleme elementare ale producției.

• Pretutindeni, organele locale și organizațiile de 
oamenilor muncii trebuie să înțeleagă limpede că sint 
toare de întreaga desfășurare a acțiunii de modernizare a producției, de 
modul cum sint gindite și aplicate programele speciale intocmite.

Ion TEODOR

anul 
deo- 
cum

organizatorice,

partid, coniiliila 
direct răspunză-

COLECTIVîn prima lună a acestui an, oamenii muncii de la Combinatul metalurgic din Tulcea s-au confruntat cu unele greutăți în asigurarea minereului de mangan și de crom și a energiei electrice. Acum, dificultățile respective au fost depășite și s-au realizat chiar suplimentar aproape 200 tone de feromangan afinat, fe- rosiliciu și siliciu tehnic.— Aceste sporuri de producție — ne spunea inginerul Cristian Boiangiu, directorul combinatului — au fost obținute în condițiile încadrării stricte în normele de consum și în cotele de energie electrică repartizate. Reducerea consumului de energie electrică cu aproape 5 la sută pe tona de feroaliaje ne-a permis să producem, pe baza unor comenzi supli- . mentare, cantitățile respective de feroaliaje de Înaltă valoare metalur- '' gică.Cum s-a acționat pentru realizarea producției de feroaliaje cu consumuri energetice tot mai reduse ?„In primele zile ale anului, la unele cuptoare au apărut depășiri la consumul de energie — ne spune inginera Dumitra Șucurina. Practic, cuptoarele, indiferent de producția pe care o realizau, consumau energia repartizată. A fost nevoie să fie reconsiderată activitatea dispeceratului energetic din combinat, care urmărea consumul de energie doar pe global. Acum, prin repartizarea oamenilor pe cuptoare, se urmărește 

permanent consumul pe fiecare utilaj și producția obținută, iar acolo unde nu se obțin parametrii productivi planificați, dispecerul energetic, împreună cu cel de la compartimentul producție scot din funcțiune instalațiile respective. In felul acesta, sint menținute in stare de funcționare numai cuptoarele care dau randamente maxime, in condițiile realizării unor consumuri energetice minime".O atenție mai mare s-a acordat modernizării cuptoarelor și instalațiilor, în scopul creșterii duratei de funcționare între două reparații și reducerii consumului de energie. La secția nr. 1, de exemplu, au fost modificate instalațiile de alimentare și de dozare și s-au îmbunătățit etan- șările. După efectuarea acestor lucrări, randamentul cuptoarelor a crescut cu aproape 10 la sută. Acțiuni deosebite au fost întreprinse și pentru modernizarea tehnologiilor de producție. Numai in luna ianuarie, cadrele tehnice din combinat au aplicat trei tehnologii noi de producere a feroaliajelor cu valoare metalurgică ridicată. Este vorba de obținerea ferocromului afinat, producerea siliciului tehnjc de înaltă puritate pentru industriile electrotehnică și electronică, realizarea feromanganu- lui, folosind ca materie primă zgura, Aplicînd noua tehnologie de producere a feromanganului s-au reintrodus in. .circuitul productiv peste 3 000

(Urmare din pag. I)Ca adevărați proprietari, producători și beneficiari, oamenii muncii din industria metalurgică și de utilaj greu, din chimie și petrochimie, din toate sectoarele de activitate au prin urmare datoria — dispun de cadrul necesar — de a-și spune răspicat cuvîntul, în spirit critic și autocritic, de a arăta deschis ceea ce s-a făcut bine, dar și unde s-a greșit. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie ca organele de conducere colectivă, consiliile de conducere să raporteze și să răspundă în fața adunărilor generale de felul cum și-au îndeplinit obligațiile. „Spiritul revoluționar, comunist — preciza secretarul general al partidului — trebuie să se manifeste nu teoretic, ci in felul în care fiecare iși îndeplinește, în cele mai bune condiții, sarcinile încredințate 1“Cu toată exigența trebuie să se analizeze în fiecare întreprindere, în fiecare județ, în fiecare ramură activitatea de comerț exterior. Dună cum se știe, realizarea exemplară a planului la export reprezintă una din condițiile esențiale pentru dezvoltarea de ansamblu a economici naționale, pentru asigurarea resurselor valutare necesare in vederea efectuării importurilor prevăzute și a lichidării datoriei, externe. Ți- nind seama de aceste cerințe, reducerea cu 11,6 la sută a exportului în anul 1986, față de 1985, apare ca o 

situație cu totul nesatisfăcătoare, care nu poate fi justificată numai prin evoluția prețurilor pe piața externă și a conjuncturii economice mondiale. Este adevărat, scăderea prețurilor la petrol, la o serie de produse petroliere, care au o pondere mare în exportul general al tării noastre, au influențat dinamica
Un amplu și mobilizator 

program de muncă
activității de comerț exterior. Reducerea exportului are însă și alte explicații.Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, situația creată se datorează și unei tendințe de creștere exagerată a consumurilor interne, care este în contradicție cu ho- tărîrile Congresului și cu politica generală a partidului. în condițiile în care anul trecut s-au înregistrat o creștere a producției industriale de peste 80 miliarde lei și un spor important al producției agricole, în mod normal — cu toate tendințele manifestate pe piața externă — trebuia ca valoarea exportului să fie mai mare decît în anul 1985. Iată de ce este absolut necesar să se combată 

tendința de creștere nejustificată a consumurilor interne și să se ia neîntîrziat măsuri pentru valorificarea corespunzătoare a mijloacelor materiale, a muncii poporului, pentru realizarea unor produse de înaltă calitate, care să răspundă cerințelor și exigențelor pe plan mondial și să asigure obținerea unor prețuri mai 

bune la export. Practic, așa cum a precizat tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să se stabilească norma obligatorie ca cel puțin 50 la sută din creșterea producției anuale să fie destinată exportului.Anul 1987 trebuie să marcheze de altfel o îmbunătățire radicală in toate domeniile de activitate, în realizarea programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției, în întărirea conducerii colective, în domeniul normării financiare, in aplicarea fermă a noului mecanism economic, a autoconducerii și autogestiunii, a principiului de retribuție în acord global, a principiilor socialiste de retribuire în raport de munca și calitatea muncii 

fiecăruia. „Putem spune — a subliniat secretarul generai al partidului — că anul acesta este hotărîtor pentru înfăptuirea întregului plan cincinal, pentru realizarea tuturor programelor de modernizare, de normare, de organizare, inclusiv de aplicare a autoconducerii și a noului mecanism economico-financiar.

Să acționăm în așa fel fncît, realmente, să punem ordine și disciplină in toate sectoarele de activitate I".în această ordine de idei, o atenție cu totul deosebită trebuie acordată perfecționării activității organelor și organizațiilor de partid, întăririi rolului lor conducător in înfăptuirea prevederilor de plan și a programelor stabilite. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, lipsurile manifestate in diferite sectoare sînt, in același timp, o parte a lipsurilor ce se manifestă în munca organizațiilor și organelor de partid. Munca de partid trebuie să fie apreciată nu după generalități, ci după realizarea programului partidului de dezvoltare economico-socială a țării, 

in care se cuprinde și dezvoltarea științei, învățămîntului, culturii, deci și ridicarea generală a nivelului de pregătire și de cunoștințe al tuturor oamenilor muncii, al întregului popor. Se impune, așadar, să se ia măsuri hotărite pentru perfecționarea și creșterea răspunderii organelor de partid, pentru întărirea controlului, dar mai cu seamă a activității de organizare și unire a eforturilor tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor, inclusiv a bunel funcționări a organismelor democratice.Rezultatele bune obținute anul trecut in multe întreprinderi, ramuri și județe demonstrează că dispunem de tot ce este necesar pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor de plan, pentru progresul necontenit al patriei noastre socialiste, pentru înfăptuirea programului partidului. Sint asigurate condițiile tehnico-ma- teriale necesare și stă în puterea oamenilor muncii, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, ca printr-o amplă mobilizare de forte să înfăptuiască neabătut hotărîrile Congresului al XHI-lea al partidului, spre binele și fericirea întregului popor. Important este acum ca în fiecare unitate, în fiecare județ să se treacă cu răspundere și spirit revoluționar la transpunerea in practică a tuturor măsurilor stabilite, să se acționeze ferm pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan și a programelor de dezvoltare economico-socială a țării.
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IDEI, TEZE, ORIENTĂRI DIN GINDIREA NIJV/ITOARE A PflRTIDUEUl A TUVARASIJLUI NUME CEAUSESCU

CONTINUITATEA PROCESULUÎ REVOLUȚIONAR
- izvor al marilor prefaceri înnoitoare, socialiste

Trebuie să acționăm în așa fel încît să se înțeleagă bine că procesul 
marilor transformări revoluționare nu s-a încheiat și, practic, nu se va 
încheia niciodată!

NICOLAE CEAUȘESCU

Revoluția continuă I Societatea socialistă românească ți-a Impus un ritm Intens de profunde înnoiri. Un astfel de ritm constituie o cerință obiectivă, o condiție fundamentală pentru progresul multilateral al patriei in actualul cincinal și în perspectivă, pînă în anul 2000, așa cum a hotărît Congresul al Xlll-lea al partidului.
Revoluția continuă I Mobilizatoarele obiective trasate de partid, de secretarul său general pentru prezentul și viitorul patriei nu se vor îndeplini de la sine, întregul popor trebuie să muncească, să învețe, să desfășoare o intensă activitate», revoluționară. Și in etapele precedente, toate marile realizări ale poporului român au cerut muncă, învățătură, activitate revoluționară. „Mulți încep să considere, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvintarea rostită la 26 ianuarie, că s-a cam 

terminat lupta revoluționară, că este timpul să trăim mai liniștiți, mai comod, că 
doar de aceea am făcut revoluția și am făcut socialismul". A gîndi așa, preciza secretarul general al partidului, constituie un pericol. .Pentru că o astfel de concepție este în contradicție cu legitățile dezvoltării sociale, cu cerințele obiective ale dezvoltării in continuare a țării. Numai continuitatea procesului revoluționar va asigura înfăptuirea prefacerilor fundamentale, de structură, ce trebuie să se producă, în actuala etapă, in conținutul întregii activități economico-sociale din cadrul societății noastre socialiste, în construcția umană.

Revoluția continuă I Desigur, procesul revoluționar se află, in actuala etapă, în fața unor noi cerințe și exigențe. Dezvoltarea lui nu se rezumă la extrapolarea formelor și modalităților din etapele precedente. Condițiile noi impun noi modalități de activitate revoluționară.Care este specificul noii etape ? Pe ce fel de coordonate se înscriu, în această etapă, gîndirea revoluționară, acțiunea revoluționară ? La aceste întrebări își propun să răspundă participanții la dezbaterea pe care o publicăm in pagina de față. 1
Permanența idealurilor comuniste 

in lupta pentru progres

Cont. univ. dr. EMIL PĂUN : „Dintot- deauna revoluțiile s-au dovedit a fi momente fundamentale, de vîrf ale spiralei istoriei. Sub impulsul lor, timpul a devenit mai dens, viața și-a schimbat în mod e- sențial cursul. Progresul omenirii este rezultatul mai multor revoluții. Unele au acționat asupra forțelor de producție, înce- pînd cu descoperirea focului, care a fost un act revoluționar, cu revoluția agricolă, în neolitic, și continuînd, către sfîrșitul secolului al XVIII-lea, cu revoluția industrială ; în zilele noastre se desfășoară, pe plan mpnțiial, o pouă revoluție tehnico- științifică. Altele au produs transformări profunde în însăși structura societății omenești. Pe acest plan, revoluția socialistă 
și-a afirmat superioritatea asupra tuturor 
tipurilor de revoluții sociale. Pentru că aceasta este singura cale către o societate a echității și dreptății, a demnității omului. Popoare întregi au fost cuprinse în procesul acestor revoluții, animate de mari idealuri, de țeluri înalte șl idei înaintate, ele insele de esență revoluționară. Desigur, problema fundamentală a revoluției socialiste, ca de altfel a tuturor revoluțiilor sociale, este cucerirea puterii politice. Și la noi în țară, cucerirea puterii politice s-a dovedit a fi un moment deosebit de important al procesului revoluționar, inaugurat de actul istoric de la 23 August 1944. Au fost clădite astfel temeliile unei ere noi, de mari prefaceri înnoitoare. Dar revoluția s-a încheiat în acel moment ? Practica edificării noii societăți in România dovedește că ea se desfășoară în continuare. După Congresul al IX-lea al partidului s-au produs profunde transformări revoluționare, de ordin economic, politic și social, fără precedent în istoria poporului nostru. Secretarul general al partidului a arătat cu o deosebită clarviziune că procesul revoluționar nu se 
identifică numai cu momentul istorio al cuceririi puterii ; că nu pot fi două procese distincte, unul revoluționar, tumultuos, și altul de construcție calmă, în care conflictele se sting. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat teza de c- 
sență științifică și novatoare a continuității revoluției. Această concepție înaintată a permanenței procesului revoluționar, a acțiunii neîncetate a spiritului revoluționar ca factor de înnoire, de regenerare socială are o însemnătate fundamentală atît pentru dezvoltarea societății, cît și pentru progresul omului. Azi, munca, întreaga viață a poporului se desfășoară sub semnul revoluției. Al unei revoluții in industrie, in agricultură, In știință, învă- țămint și cultură, in dezvoltarea generală a patriei. Al unei revoluții în gîndirea oamenilor, in modul de acțiune, în comportamentul lor social. Desigur, în etapele precedente s-a îmbogățit experiența revoluționară, au fost perfecționate conceptele teoretice și modalitățile de acțiune practică, s-a dezvoltat o atitudine nouă, Înaintată față de muncă, o înțelegere superioară a răspunderilor In societate, a relațiilor interumane. învățămintele dobin- dite, experiența acumulată contribuie — așa cum a arătat secretarul general al partidului, in cuvintarea rostită la solemnitatea omagială de la 26 ianuarie, așa cum a subliniat din nou la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — Ia perfecționarea acestui proces. Tovarășul Nicolae Ceaușescu atrăgea în mod științific atenția asupra faptului că revoluția își încorporează, in același 
timp, trăsături noi, neintilnite in etapele precedente, ce sint determinate de generalizarea noii calității a muncii și a vieții, de noile cerințe ale dezvoltării calitativ-in- tensive. La această realitate se referă conducătorul partidului și statului cînd afirmă că „este continuu nevoie de revo
luționari cu noi și noi cunoștințe, in fața 
cărora se ridică noi și noi cerințe, unele 
incomparabil mai mari decit în trecut".

CONSTANTIN BOTORAN, doctor în ști
ințe istorice: „Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit pe larg, în cuvintarea sa, la cerințele luptei revoluționare in anii ilegalității. Și a arătat că, in trecut, să fii revoluționar era foarte greu. Lupta revoluționară cerea spirit de sacrificiu, cerea să-ți dai chiar viața. Nu este o concluzie desprinsă din cărți, ei din propria experiență, din participarea sa, într-o deplină continuitate, încă din tinerețe, an de an, zi de zi, timp de peste o jumătate de veac, la dinamizarea procesului revoluționar din România. Dar lumea se schimbă — sublinia secretarul general al partidului. Generațiile revoluționare din trecut, cei care au pus bazele dezvoltării socialiste, încep să dispară. Apar generații noi, care nu cunosc decît din cărți ce a fost în acei ani eroici. Și nu sînt încă suficiente cărți care 
să înfățișeze trecutul de luptă al partidu

lui, al poporului. Iar unii nu citesc nici cărțile existente. A acționa, așa cum cere tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru o temeinică înțelegere a adevărului că procesul marilor transformări revoluționare nu s-a încheiat și nu se va încheia niciodată înseamnă a aprofunda istoria, a asigura 
însușirea de către membrii partidului, de 
către întregul popor a concluziilor ce se 
desprind din analiza trecutului. A trecutului înțeles nu ca un depozit de amintiri, ci ca o sursă de învățăminte pentru prezent și pentru viitor. Pentru că și azi, ca și în trecut, revoluționarului 1 se cere spirit de sacrificiu, dăruire, abnegație. Șl azi, ca și în trecut, 1 se cere să determine importante schimbări în cadrul societății, să lupte pentru a impune o realitate nouă, superioară. Și azi, ca și tn trecut, trebuie să facă dovada unor alese calități umane. Dar azi, față de trecut, el se confruntă cu probleme mult mai complexe, pe care le va soluționa numai în temeiul Însușirii celor mai înalte cureriri ale științei și culturii, ale cunoașteri umane".Azi, mai mult decît în oricare altă etapă, spiritul revoluționar are carac-

/Vouă calitate a muncii 
la temelia noii calități a vieții

EMIL PĂUN : „România a Intrat tntr-o etapă nouă — etapa creșterilor calitative. Această etapă asigură transformarea într-o nouă calitate, pe cale revoluționară, a acumulărilor cantitative din etapele precedente. De fapt, preocupările pentru creșteri calitative au fost prezente in întregul proces al revoluției și construcției socialiste in patria noastră, încă de la începuturile sale. Au apărut o dată cu făurirea proprietății socialiste unitare — după naționalizarea principalelor mijloace de producție și trecerea la transformarea socialistă a agriculturii — și au fost accentuate în cadrul prefacerilor înnoitoare inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului. S-a format, treptat, o nouă atitudine față 
de muncă, o atitudine revoluționară. S-a dezvoltat o nouă conștiință a muncii. De asemenea revoluționară. Au sporit răspunderile față de îndeplinirea îndatoririlor sociale. Dar, in cei dinții ani ce au urmat evenimentului istoric din vara anului 1965, cele mai mari bătălii revoluționare s-au dat pe tărîmul cantității. Pentru că a fost nevoie să fie construite mii și mii de noi obiective economice. Să fie ridicate noi blocuri de locuințe, noi case în orașe și sate, în care aveau să se mute peste 82 la sută dintre locuitorii țării. Au fost clădite noi edificii sociale, noi lăcașuri pentru instituții științifice, de învățămînt și cultură. A fost modificată însăși geografia economică a României. S-a construit mult in patria noastră. Și a fost posibil să se construiască mult în condițiile In care partidul, secretarul său general au elaborat o politică de investiții profund revoluționară, științifică, întemeiată pe alocarea pentru acumulare a peste 30 la sută din venitul național. S-a constituit în acest fel o puternică bază tehnico-materială a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei. Ritmul accelerat al marilor acumulări cantitative din anii „Epocii Nicolae Ceaușescu" a determinat, în mod legic, saltul revoluționar la înfăptuirea unor tot mal profunde înnoiri calitative în toate domeniile de activitate, dar cu precădere In economie. Tovarășul Nicolae Ceaușescu avea să sublinieze, in decembrie 1977, la Conferința Națională a partidului, că a sosit vremea să transfor
măm cantitatea Intr-o nouă calitate. Sosise Intr-adevăr vremea realizării unui raport nou, de esență revoluționară, Intre cantitate și calitate. Dacă, In primele etape ale procesului revoluționar de edificare a noii societăți în România, predominante erau creșterile extensive, iar apoi s-a asigurat echilibrul intre factorii extensivi șl cei intensivi, actuala etapă se caracterizează prin preponderența factorilor intensivi. In temeiul istoricelor hotărirl ale Congresului al Xlll-lea, partidul, secretarul său general au direcționat noi căi de acțiune revoluționară pentru accelerarea procesu- 

ter constructiv. Cu deosebire In societatea noastră socialistă, construcția devine trăsătură fundamentală a gindirii și faptei revoluționare.
MIHAI LEMNEANU — miner, șef de bri

gadă la mina Baia Sprie din bazinul mi
nier Maramureș : „In trecut, partidul nostru comunist pregătea revoluționari de profesie. Azi, în condiții noi, cere comuniștilor, tuturor oamenilor muncii să manifeste spirit revoluționar in profesie. Revoluția este și acum o luptă. Dar o luptă cu prejudecățile, cu mentalitățile înapoiate ce mai persistă în conștiințe, cu fatalismul ce îmbracă forma lui „nu se poate". O luptă cu formalismul, cu pasivitatea, cu delăsarea. O înfruntare cu noi înșine, cu slăbiciunile noastre. O bătălie pentru o atitudine nouă, înaintată în gîndire, in acțiune. In spiritul concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu despre continuitatea procesului revoluționar, pe care a reafirmat-o în cuvintarea de la 26 ianuarie, in ședința recentă a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., nu declarații și angajamente ne cere partidul. Vorbele nu reprezintă nimic dacă nu sînt acoperite de fapte. Chiar dacă sînt sincere. Pentru că nu este de ajuns să vrei să fii revoluționar. Trebuie să și o dovedești. Trebuie să fii pregătit pentru o astfel de activitate, să înțelegi mersul societății, direcțiile ei de dezvoltare, să acționezi concret în acest sens. Munca mea, bunăoară, aici, în mina Baia Sprie, a tovarășilor mei are caracter revoluționar numai dacă se ridică la Înălțimea vremii noastre, dacă răspunde cerințelor actualei etape, idealurilor economice, politice, sociale, morale ale partidului, ale întregului popor. Șl numai în măsura în care răspunde generoasei idei a secretarului general al partidului despre noua calitate. Am citit cu maximum de interes cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 30 ianuarie a.c. Am reținut că în domeniul mineritului sint multe neajunsuri, neinde- pliniri de plan. Este limpede că în acest caz nu se poate vorbi că s-a acționat pretutindeni tn spirit revoluționar. Căci spiritul revoluționar înseamnă fapta fiecăruia la locul său de muncă, înseamnă răspundere maximă, de la maistru pînă la muncitor, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice, a sarcinilor de plan. S-a investit mult In acest sector, se Investește tn continuare, o dovadă concludentă este gradul superior de Înzestrare tehnică al minei tn care tmi desfășor activitatea. Dar noi trebuie să muncim la Înălțimea acestor Investiții, să dovedim spirit revoluționar în întreaga noastră activitate, prin realizări concrete, corespunzătoare sarcinilor trasate de partid. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu și la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, 
„spiritul revoluționar, comunist trebuie să 
se manifeste nu teoretic, ci in felul in care 
fiecare își îndeplinește, în cele mai bune 
condiții, sarcinile încredințate !“.

Iul de modernizare a producției. Pentru creșterea in ritm susținut a productivității și calității, a eficienței muncii sociale. Pentru folosirea rațională a resurselor țării. Pentru perfecționarea în continuare a conducerii științifice a societății, pe baza planului național unic. Pentru trecerea pe scară largă la mecanizarea, automatizarea și electronizarea proceselor de producție. 
A realiza, in fapt, o nouă calitate a mun
cii și a vieții înseamnă a determina mu
tații profunde, revoluționare in toate do
meniile activității economico-sociale. A asigura perfecționarea organizării muncii și modernizarea producției. A trece la calificarea superioară a oamenilor muncii, pe măsura Înzestrării tehnice a întreprinderilor românești".Procesul transformărilor calitative 

s-a intensificat an de an, cuprinzînd economia, știința, Invățămîntul, cultura ; cuprinzind munca și viața oamenilor. Am cunoscut, cu mal bine de șase ani In urmă, un tînăr muncitor de la întreprinderea de calculatoare din București. Pe atunci îndeplinea funcția de secretar al Comitetului U.T.C. din Întreprindere. L-am lntîlnit In Sala Palatului, In cea de-a opta zi de mai a anului 1981 — o zi dintre acelea care se întipăresc pentru totdeauna în conștiințe. Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la adunarea festivă prilejuită de cea de a 60-a aniversare a Partidului Comunist Român, s-a constituit într-o luminoasă lecție de istorie, cu profunde Învățăminte pentru prezentul și viitorul României. In Sala Palatului, între miile de participant la acea emoționantă adunare, se afla și tînă- rul muncitor Grigore Merișescu. El a ținut să sublinieze : „Noi, tinerii, 
ne-am regăsii in expunerea secretaru
lui general al partidului cu preocupă
rile noastre, cu visurile și aspirațiile 
noastre privind munca, viața, pregă
tirea profesională. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a cerut nouă 
să ne ridicăm necontenit calificarea, 
competența, să ne însușim cele mai 
inalte cuceriri ale cunoașterii umane. 
Și este firesc să ne adreseze astfel de 
cerințe, de îndemnuri, pentru că ge
nerației noastre îi este propriu dialo
gul activ și continuu cu tehnica avan
sată, cu știința și cultura". Era în mai 1981. Au trecut șase ani. Atunci Întreprinderea de calculatoare se afla la începuturile activității sale. Acum se mîndrește cu rezultate bune, apreciate nu numai în țară, ci și peste hotare. S-au schimbat multe în întreprindere, dar și în viața oamenilor. Tinerii de atunci au devenit nu numai 

mal maturi, șî-au îmbogățit nu numai experiența profesională, dar au do- bindit și o nouă concepție despre munca în industrie, despre pregătirea lor profesională. O concepție revoluționară. L-am întilnit pe Grigore Merișescu la puține zile după ce presa publicase cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 26 ianuarie. O citise, o studiase cu deosebită atenție și cu firească emoție. A desprins numeroase învățăminte pentru munca sa de electronist, pentru activitatea pe care o. desfășoară în birou! comitetului de partid din întreprindere.
GRIGORE MERIȘESCU : „Referindu-se la edificarea socialismului, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea 

obiectivă de a dezvolta și întări concepția 
revoluționară a partidului, de a-i conferi noi dimensiuni, de a așeza realizările din toate domeniile pe baza științei revoluționara despre lume, despre viață. Numai avînd mereu o astfel de călăuză clară, științifică, a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, putem asigura mersul ferm înainte. Pentru că fără o astfel de călăuză se poate greși drumul. Poate fi Întrezărit undeva un anumit luminiș, dar bl să nu reprezinte calea dreaptă spre comunism, ci să fie o iluzie, o deformare optică în noianul de furtuni și de transformări din lumea contemporană. Desigur, de o astfel de călăuză revoluționară este nevoie în oricare dintre domeniile de activitate din cadrul societății. Este nevoie și In întreprinderea noastră, ca de altfel in oricare întreprindere sau Instituție, în oricare colectiv de muncă. Iată, întreprinderea noastră are cîțiva ani buni de activitate și mulți dintre noi, cei care fabricăm calculatoare, am dobîndit o bogată experiență. Dar experiența poate fi un cuțit cu două tăișuri. Dacă este înțeleasă In sensul ei adevărat, ca pe ceva care nu este dat o dată pentru totdeauna, ca pe o valoare dinamică, In continuă schimbare, ce se Impune a fi mereu racordată la realitățile dintr-un moment sau altul, mereu dublată de o temeinică pregătire profesională și politică, înseamnă un cîștig enorm. Astfel, experiența dobindește valoare revoluționară șl arată drumul cel drept spre noua calitate a muncii. Dacă, dimpotrivă, este Înțeleasă ca un proces încheiat, ca o unică busolă In muncă, ca un stadiu ce nu mal cere nici un fel de pregătire, atunci 
ea poate fi un luminiș care să arate un drum greșit, datorită iluziei că nu mal este necesară continuarea pregătirii profesionale. O astfel de atitudine ar contraveni spiritului revoluționar. Pentru că, așa 
cum procesul revoluționar nu se încheie 
niciodată, nici procesul pregătirii pentru 
muncă de înaltă calitate nu se încheie 
niciodată. Din această perspectivă, activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale dobindește caracter revoluționar".Iată o Idee cu semnificații multiple nu numai pentru activitatea din industria modernă, ci pentru toate domeniile muncii și vieții poporului. Cu deosebire pentru agricultură. La Mi- hăești, tn județul Olt — județ distins cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare" — anul tn care ne aflăm are Intr-adevăr semne bune. Semănăturile de toamnă s-au dovedit a ti de bună calitate, orzul a atins, tn momentul de față, un stadiu de vegetație foarte bun, griul a răsărit demult, arăturile sint încheiate, iar mari cantități de gunoi de grajd au fost transportate tn cîmp. Președintele cooperativei agricole din localitate, Iulian Ozunu, consideră tnsă că semnul cel mal bun pentru anul ce a intrat tn cea de-a doua lună îl constituie starea de spirit a oamenilor. Neîncrederea tn propriile lor forțe, dominantă cîndva aici, nu mai este acum decît o amintire. Cum numai o amintire a rămas și convingerea că pe pămînturile din raza comunei, lipsite de surse de apă, șl deci de Irigații, nu se pot obține recolte-re- cord. Dar anul 1986, Încheiat nu de mult, a arătat aici, la Mihăiești, ce pot să Înfăptuiască oamenii etnd hărnicia se conjugă cu priceperea, cu Înalte cunoștințe profesionale și cu un mod cutezător de a gindi, de a acționa. Incheiaseră anul 1985, ultimul an al cincinalului trecut, cu rezultate bune. Mulți cooperatori gîndeau — șl și-au rostit cu glas tare acest glnd — că In jurul acestor rezultate se situează potențialul maxim al unității. Dar rezultatele obținute pe unele loturi experimentale conduceau către o altă concluzie. S-a născut, in temeiul acestor rezultate, un alt gind, acela că nu s-a ajuns la capătul puterilor. Tot mal mulți oameni au Început să se convingă de un alt adevăr, acela că sînt, tn cadrul cooperativei, Încă mari rezerve și că se impune ca ele să fia valorificate, întreaga activitate politică din cadrul organizației de partid a fost subordonată acestei idei. Pentru că un astfel de gînd trebuia să Învingă. Și a Învins. Dacă atunci, în toamna lui 1985, cînd se pregăteau recoltele celui dinții an al actualului cincinal, apoi în primăvara anului trecut, cînd se consolidau, mai existau sceptici, rezultatele obținute au destrămat orice Îndoială. Producțiile din 1986, față de 1985, au crescut cu ...200 la sută. Este argumentul hotărîtor, dobîndit prin atitudine revoluționară, ce a întărit în conștiințe Ideea că se poate mai mult. Că se poate mai bine. O astfel de idee este și ea de esență revoluționară. „Anul acesta va fi și mal bun pentru că am muncit în așa fel ca să fie mai bun". Așa gîndesc cei mal tineri cooperatori, proaspeți absolvenți ai liceului agroindustrial, cum sint Marcel Popa, Florian Stanicei, Radu Bleau, Lucian Șerban. Așa gîndesc mai virstnicii lor tovarăși de muncă, cum sînt Ioan Mara, Badea Sîrbu.

Răspunderea, exigența, angajarea
— măsura spiritului revoluționar

GELU MUSTAȚEA — inginer agronom : „Oamenii au dobîndit un mod revoluționar de a gindi și de a munci. Mai mult, au înțeles că ideile, convingerile nu valorează nimic dacă nu sînt subordonate muncii ; dacă nu sînt susținute de rezultate bune în procesul muncii. Am făcut un pas înainte, dar calea este încă lungă. Ne-am' întrecut pe' noi înșine. Sîntem mindri de acest fapt. Dar în județul nostru sînt Încă multe cooperative agricole ale căror rezultate sînt mai. bune decit ale noastre. Gîndul nostru este să le ajungem din urmă și putem s-o facem, prin muncă, prin învățătură. Resortul de propagandă din comitetul de partid a așezat la loc vizibil, pe strada principală, o pancartă scrisă frumos. Cooperatorii care trec pe acolo — și trec cam toți — nu o pot ignora. Privirile Ie sint atrase de ideea subliniată în text : „Noua revoluție agrară înseamnă calitate, productivitate, eficiență". Acestea sînt coordonatele procesului revoluționar tn a- gricultură. Pe aceste coordonate dorim să ne așezăm activitatea. Și să obținem rezultatele de care sîntem tn stare".In industrie, tn agricultură, tn toate domeniile, activitatea revoluționară se 
întemeiază pe știință, pe cele mai îna
intate cuceriri ale cunoașterii umane. Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu desfășoară o laborioasă activitate pentru dezvoltarea continuă a științei românești Intr-un moment in care, pe plan mondial, se afirmă o nouă revoluție tehnico-ști- ințifică, menită să producă mari transformări In structura economiei. In dezvoltarea societății omenești. întreaga omenire pășește tntr-o nouă etapă a procesului revoluționar al dezvoltării sale și poporul român este chemat de partid, de secretarul său general să se angajeze cu toată hotărlrea în cunoașterea profundă a tainelor naturii, să pună cele mai Înalte cunoștințe științifice în folosul bunăstării sale, al progresului multilateral al țării.

IOSIF KAITOR — Inginer, șef de colec
tiv la Institutul de studii și proiectări hi
drotehnice : „Sînt un om de laborator, dar și un om al șantierelor. Teorie fără practică nu se poate face. Fericită este numai combinația lor. Sînt cunoscute realizările românești In domeniul hidrotehnicii, așa că' n-o să vorbesc despre ele. Cîteva idei se cer a fi Insă subliniate. In primul rînd cutezanța politicii partidului, concepția secretarului său general in acest domeniu. Este vorba de cutezanță revoluționară, de o concepție revoluționară. Pentru că au prins rod, în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", gînduri încolțite In mințile unor cercetători români temerari cu peste o sută de ani în urmă. Și a fost posibil să prindă rod astfel de gînduri pentru că a fost făurit, în cadrul industriei românești, aflată în plină dezvoltare și modernizare, un puternic sector specializat tn fabricarea utilajului necesar unor astfel de construcții. Apoi se cuvine a vorbi despre concepția originală, profund științifică a tovarășului Nicolae Ceaușescu în legătură cu amplasarea acestor obiective. Am construit hidrocentrale In munți, pe Înălțimi, unde nu sînt amplasate obiective industriale, dar unde au existat condiții pentru a dura baraje și lacuri de acumulare. Realizările noastre se întemeiază, ca și in toate celelalte domenii, pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Dar avem Încă mult de muncă. Criticile aspre formulate de secretarul general al partidului, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, la adresa sectorului' energetic, afirmația dreaptă că acest sector creează mari greutăți economiei sint receptate și de noi, cei care proiectăm hidrocentralele țării. S-au făcut multe lucruri bune in acest domeniu, dar cerințele sint mari și trebuie să muncim mai bine, ca adevărați revoluționari, să ne ridicăm la Înălțimea încrederii ce ne-o acordă partidul, întregul popor.Programul național de transformare a naturii, care este un program revoluționar, elaborat sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ne oferă un larg cîmp de activitate In vederea valorificării apelor intr-un cadru complex, pentru producerea de energie electrică, pentru irigații, pentru alimentarea cu apă a industriei și a populației, pentru combaterea inundațiilor. A fi revoluționari, in realizarea acestui amplu program, Înseamnă să ne Însușim tot ceea ce este mal avansat in tehnică, In știință și să aplicăm tn mod creator cunoștințele dobîndite, să promovăm noi valori care să contribuie la Îmbogățirea patrimoniului științei universale. Aceasta este una dintre cerințele esențiale subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ce ne va fi călăuză In gindire, în munca practică".

MIHAI GHIȚA — secretar al comitetu
lui de partid din cadrul întreprinderii de 
mecanică fină din București : „Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit pe larg la 
necesitatea de a îmbina. In Întreaga noastră 
activitate, spiritul creator, inițiativa, ome
nia comunistă și exigenta revoluționară. Această Împletire se realizează In mod optim in cadrul democrației socialiste revoProcesul revoluționar continuă. El nu s-a Încheiat șl nu se va încheia niciodată - cum în mod științific a demonstrat tovarășul Nicolae Ceaușescu. La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, secretarul general al partidului a sublimat că unitatea și forța de luptă a partidului, spiritul revoluționar, întărirea unității întregului popor, sub conducerea partidului nostru comunist, constituie garanția realizării in cele mai bune condiții a hotărîrilor Congresului al Xlll-lea, a programelor pentru progresul multilateral al țării. In acest coțjru de creație rodnică, partidul, țara, poporul sint valofile fundamentale ale prezentului nostru socialist. Ale drumului nostru spre viitorul comunist. Unitatea lor de monolit reprezintă filonul de aur al continuității marilor valori ce au fost făurite, de-a lungul unei tumultuoase istorii, in vatra noastră strămoșească. Iar simbolul acestei trainice unități este 

ctitorul României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al cărui luminos exemplu 
de muncă și de viață se integrează cu un profund rol dinamizator in continuitatea 
procesului revoluționar, in mobilizarea activă a intregului nostru popor in făurirea 
măreței opere de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul 
străbun al patriei. Anchetă-dezbatere realizată de Adrian VASILESCU

luționare, sistem ce asigură participarea întregului popor la conducerea societății, a tuturor domeniilor de activitate, a tuturor întreprinderilor și instituțiilor. Desigur, în acest sistem complex și dinamic, un rol de cea mai mare însemnătate revine, așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu și în cuvintarea de la 26 ianuarie, Partidului Comunist Român. Nu se poate concepe socialismul fără o largă democrație revoluționară. Dar nu se poate concepe nici democrația socialistă fără puternica afirmare a rolului conducător al partidului. In sistemul democrației socialiste revoluționare, în activitatea de autoconducere și autogestiune, în munca de conducere colectivă se repartizează sarcini specifice pentru diferite organisme. Este firesc să se procedeze așa, pentru că și în acest cadru diviziunea muncii reprezintă o condiție esențială a eficienței. Dar în unirea eforturilor tuturor acestor organisme, in conducerea activității lor, care nu se poate desfășura la întimplare. rolul hotărîtor revine Partidului Comunist Român, centrul vital al societății noastre. Autoconducerea, autogestiunea înseamnă creșterea răspunderii fiecărui colectiv de oameni ai muncii, așa cum a reafirmat tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ele nu pot fi concepute fără Întărirea rolului conducător al partidului. De aici, importante răspunderi, de cea mai mare Însemnătate, revin organelor 
și organizațiilor de partid. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, trebuie să avem în vedere, într-o șl mai mare măsură, faptul că munca de partid nu poate fi apreciată după generalități, el tn raport cu realizarea sarcinilor economice, a celorlalte sarcini ale dezvoltării țării. Trebuie să crească și mai mult, tn această privință, răspunderea organelor și organizațiilor de partid. în același timp, trebuie să întărim controlul, să intensificăm activitatea de unire a efortului întregului colectiv tri m'ai buna gospodărire a păr*ttV din avuția națională cert este încredințată. 
A conduce împreună cu oamenii muncii, 
pentru oamenii muncii este condiția fun
damentală pentru a asigura dezvoltarea in 
continuare a țării, perfecționarea tuturor 
domeniilor de activitate. Pentru angajarea plenară a tuturor energiilor creatoare ale oamenilor muncii In îndeplinirea integrală 
a sarcinilor prezente și de perspectivă. Pentru valorificarea superioară a resurselor de Inițiativă, de gîndire novatoare, de Înaltă responsabilitate socială a tuturor oamenilor muncii. Iată, în întreprinderea noastră avem de îndeplinit o seamă de sarcini complexe, trasate personal de secretarul general al partidului. Trebuie să realizăm produse care să reprezinte înzestrarea tehnică a uzinei și capacitatea oamenilor de care dispune colectivul nostru. Unele dintre aceste produse trebuie să reprezinte unicate în lume. Pentru realizarea acestei sarcini am apelat Ia colective foarte largi. Desigur, o soluție ar fi fost să mobilizăm cîțiva Inventatori cunoscuți șî cîțiva creatori de excepție, cărora să le cerem să prezinte proiectele de care avem nevoie. Dar nu am procedat așa. Am ales o altă cale — aceea a mobilizării întregului colectiv de muncă. A tuturor inginerilor, specialiștilor, a muncitorilor. Am discutat deschis, în adunarea generală a oamenilor muncii, în consiliul oamenilor muncii, membrii comitetului de partid au inițiat dialoguri cu sute de oameni. Tuturor li s-a cerut să gîndească, să găsească soluții noi, valoroase, în baza cunoștințelor și experienței pe care le au, să aplice în practică soluțiile descoperite. Dar II s-a cerut, tn același timp, să învețe continuu, să dobîndească noi cunoștințe. Desigur, mai avem mult pînă la realizarea a ceea ce ne-am propus. Pentru Îndeplinirea sarcinilor ce ne revin din programele pentru actualul cincinal și pentru viitorul deceniu, pînă Ia sfîrșitul secolului, este nevoie de muncă, de învățătură, de activitate revoluționară. In acest sens, sîntem hotărîți — așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului — să folosim mal bine cadrul democratic de care dispunem, să discutăm deschis, în adunarea generală, despre calitatea muncii noastre și a pregătirii noastre, a tuturor, despre calitatea muncii și pregătirii celor ce au sarcini de conducere, despre răspunderile ce ne revin tuturor și despre modul lh care ne îndeplinim aceste răspunderi.La ședința din 30 Ianuarie a Comitetului Politic Executiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea ca tn toate sectoarele să se acorde atenție sporită bunel întrețineri, funcționării corespunzătoare a utilajelor și mașinilor, realizării reparațiilor mașinilor la timp și In cele mai bune condiții. Trebuie să acționăm energic, cu exigență revoluționară. In cadrul organelor de partid, în organismele democratice pentru a îndeplini exemplar această îndatorire. De buna funcționare a mașinilor, a utilajelor depind în foarte mare măsUră creșterea productivității muncii, ridicarea calității produselor. Și pe această cale se manifestă. In fond, spiritul de răspundere, spiritul revoluționar. Exigenta revoluționară trebuie să se afirme puternic in procesul autoconducerii șl auto- gestiunii, al democrației socialiste".



bGINA 4 SCÂNTEIA - duminică 1 februarie 1987

__________ colocviile Scinteil
• Dezbateri ideologice • literar-artistice • de istorie

OMUL CONTEMPORAN 
ÎN FILMUL ROMÂNESC

MENIREA CLUBULUI MUNCITORESC

Documentarul — o componentă a oelei de-a 7-a arte cu o arie de teme si subiecte largă cit realitatea, cu un foarte cuprinzător evantai problematic.Documentarul — o oglindă a vieții. O ..știință" a captării în priză directă a evenimentelor, fenomenelor ei, presupunind forța observației, agerimea privirii apte să vadă în prezent, dar si cu simț prospectiv — în viitor, să pătrundă în esența lucrurilor. Un „meșteșug" al „încadrării" faptelor. întâmplărilor și al „focalizării" obiectivului — așa incit materia fixată să fie reflectată în lumina semnificațiilor celor mai importante, expresive. O profesie presupunind capacitatea de a lua temperatura vieții și de a o transfigura la temperatura artei, de a propune portrete viabile și semnificative, modele de muncă și viață.
„Poporul — în care tineretul are un rol de 

seamă — oamenii muncii sînt cei care au reali
zat tot ceea ce am obținut in dezvoltarea so
cialistă a patriei noastre. Ei sint eroii care 
trebuie să-și aibă locul în film, in teatru, in 
poezie, în artă, în literatură, în pictură, in toate 
domeniile creației artistice ! Pe ei trebuie să-i 
prezentăm “ — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.Obiectivitatea și totodată atitudinea — In cuprinderea actualității, în sesizarea sensurilor el oelor mai înaintate, generoase, în fructificarea lor pentru modelarea conștiinței socialiste — acestea au fost trăsăturile oele mai importante ale documentarelor românești (scurte și lung metraje, pelicule consacrate unor evenimente sau unor scene din viața cotidiană, filme-sin- teză ale unor perioade, ale unor direcții de dezvoltare sau vaste panoramice ale geografiei de

azi a patriei, reportaje de mare concretețe sau filme-eseu, felii de viață sau creații poematice). Dintr-o perspectivă angajată, militantă, creatorii din acest domeniu au transpus pe peliculă, drept prețioase documente ale epocii, emoționante mărturii pentru viitorime : geneza noilor realități ale României socialiste, înfăptuiri pregnante din domeniul industrializării, revoluției agrare, dezvoltării științei șl culturii. Din a- oeastă perspectivă el au imortalizat etapele nașterii unor edificii materiale și ale constituirii unor valori și atitudini morale, spirituale — „in- formind" și sensibilizînd. îndemnînd la reflecție și emoție, chemînd la preluarea ștafetei.„Portretul de țară" astfel realizat a avut mereu în centru, a fost mereu însuflețit de chipul oamenilor ei. constructorii României moderne, chipul omului nou — așa cum s-a modelat el în procesele muncii și creației : imagini ale unor personalități proeminente ale vieții politice, sociale, economice, imaginile unor oameni oblșnuiți, surprinși pe șantierele hidrocentralelor, la construcția Transfăgărășanului, a Canalului Dunăre-Marea Neagră, pe ogoarele recoltelor bogate. In fabrici. în laboratoarele unde se aprinde seînteia științei și cunoașterii, in eroismul muncii cotidiene — formînd. împreună, portretul colectiv al unul popor harnic, stăpîn pe destinul lui.In colocviile „Scînteil" de azi t opinia unor regizori documentariști aparținînd unor generații diferite, cu privire la noblețea asumării misiunii de a imortaliza pe peliculă condiția umană. munca dăruită, eroismul constructorilor României socialiste, cîteva reflecții privitoare la căile cele mai eficiente ale potențării artistioe a mesajului educativ.
Eroi de fiecare zi

Sintem — prin faptul că facem documentar — foarte aproape de realitățile prezentului. Avem datoria să fim — prin faptul că facem documentar — foarte implicați in contemporaneitate și foarte apro- piați de cei ce sînt eroii ei. Este un dat și o cerință a înseși condiției de documentariști, a înseși profesiei — care presupune, prin definiție, cunoașterea temeinică a vieții oamenilor, a muncii, aspirațiilor, frămîntărilor șl victoriilor lor.
Nu e ușor șl nu e Ia îndemînă, căci acești eroi contemporani sînt 

eroi prin datele de profunzime, altfel, la prima vedere, sînt oameni oblșnuiți. fără spectaculosul sau ineditul sau neobișnuitul sau sclipitorul formal pe care sîntem tentați a-1 subînțelege și alătura ideii de erou. încercarea de a-I înțelege deci, cu adevărat, și apoi cea dea vorbi despre ei, cu fidelitate față de sensurile aflate, dar -transfigu- rjnd artistic ceea ce am înțeles — esențial este deci, efortul pe care iîl-1 asumăm cu bucurie la flecare film.Nu este Insă și reușita fiecărui film. Avem tot atîtea, ba chiar mai multe, personaje (așa-zis) contemporane cite filme despre contemporaneitate avem. Și totuși cit de des. In fața propriilor noastre filme, simțim gustul acela incert, amestecat, al falsității sau al șablonului bătut și răzbătut ? De cita ori personajele noastre .{contemporane" nu sînt contemporane decît prin aceea că trăiesc astăzi sau că filmul se referă formal, neconvingător la contemporaneitate ? Da cite ori nu simțim că personajele noastre „contemporane" nu sânt de fapt, în' adevăr, contemporane cu noi. cei ce trăim timpul nostru, cu realitățile noastre, tumultuoase, nu ne sînt de fapt contemporane în spirit și gindire, sau in simțire, sau în felul de a acționa. In artă, a fi contemporan înseamnă mai mult sau mai altfel decît ceea ce noțiunea înseamnă în dicționar. Tot astfel cum, se știe, nu tot ceea ce este adevărat în viață se petrece în mod real în viață, este și veridic sau credibil pe ecran. A reuși, deci, un astfel de erou cu adevărat contemporan este o chestiune desigur, în primul rind, da putere artistică individuală, dar mai este și o problemă de crez artistic. Să crezi cu adevărat în omul de lîngă tine. în spectaculosul nespectaculosului Iul. să crezi în puterea artistică a cotidianului, în capacitatea revelatoare a a- mănuntului semnificativ topit în simplitatea existenței, să crezi în grăuntele de sens ascuns în faptele vieții de zi cu zi, să crezi deci în existenta esențelor, poate difuz sau poate latent prezente, dar manifestate, prezente în viață, este o problemă de crez artistic. A ști să le vezi, a le căuta și a le pune mai bine în lumină este, cred, o datorie profesională și civică.Da. nimic neobișnuit Un om se trezește la șase ca de obicei, ia mașina 134 ca întotdeauna, urmează o zi de muncă „obișnuită" — care cel mai adesea înseamnă muncă dăruită, care presupune competentă sporită, inițiativă, spirit revoluționar, vocație creatoare — apoi lecțiile cu cei doi copii, viata de familie cu „evenimentele" ei cotidiene și undeva între aceste acțiuni repetate zilnic și reproduse cam de fiecare dintre noi există și neobișnuitul, și particularul, și eroismul, și semnificativul care caracterizează și definesc un om ‘ drept entitate, drept unicitate. Undeva între aceste. să le numim, lucruri obișnuite trebuie să crezi cu tărie că există și bucuria aceeaintensă, adincă, deși poate neexprimată sau poate exprimată calm, a unei reușite, trebuie să crezi că există și efortul, și greutatea, șl înfringerea sau decepția, și suferința poate ascunsă cu noblețe, tăcută dar profundă, trebuie să crezi că există și zbor, și ideal și trebuie să crezi că există și crez.De fapt probabil că am vrut să

spun doar că vom avea atîția eroi contemporani adevărați în filmele noastre cîți oameni adevărați vom ști să areăm pe ecran.
Sabina POP

yalențele educative 
ale portretului

Fentru mine, ca regizor documentarist. vremea este un film, cel mai lung, cel mai pasionant film din cîte se pot imagina. Iar natura umană este un cineast inegalabil, generos față de noi, cineaștii de profesie. Ea ne oferă datele scenariului ideal. Practic irealizabil. acest film al existentei omenești ne lasă totuși să desprindem secvențe. fragmente Pline de miez.. Veți întreba, poate. care fragmente anume din realitate devin. ne ecran, material activ ? Momentele de viață conțin întotdeauna uri anumit sens. Prin selecție înregistrăm doar momentele care ascund sensul urmărit ne linia ideii filmului. Pentru a reliefa acest sens, ajunge uneori si un singur cadru. Dar astfel de cadre sint atît de rare ! Dacă n-ar fi așa, s-ar lucra cu monoame de simboluri. Deci nu un sir de simboluri, ci momente de viată ale căror sensuri se conjugă. In contextul unei fraze de montai și al unei secvențe. sensurile trec într-o calitate superioară pe Plan ideologic-artistic. Numai la înălțimea acestei trepte, zidite cu greu de cineast, i se revelează spectatorului adevăratul portret al omului contemporan.Cum precizam si cu altă ocazie, ucenicia mea la Actualități, grea, dar incitantă, m-a învățat să fiu tot atît de responsabil cu ceea ce „văd", ca și cu ceea ce fac. Viata este profund stimulatoare. Dar consider filmul documentar opus procesului-verbal sau dării de seamă : o cunoaștere a realității prin intermediul sentimentului pe care îl degajă. Ambiția mea. ca reporter de film, este de a participa la dezvoltarea tării, la opera de formare a unui om nou. păs- trînd vii. cu valoare de exemplu, admirabilele manifestări umane ale actualității. Așa am filmat la Mă- rișelu, într-o situație-limită, de urgență, în „Noaptea bărbaților", chipurile celor ce construiau Castelul de echilibru al viitoarei hidrocentrale. chipuri de muncitori despre care s-a spus — asemeni faptelor lor — că degajă o omenie gravă, tulburătoare, o măreție si simplitate de adevărați eroi. Cu aceeași dorință m-am dus să îi regăsesc în acele locuri — cu prilejul filmărilor la „Ecoul".Dacă vom sti să reflectăm astfel viata — deopotrivă în lumina adevărului si a idealului uman ce prinde a se înfiripa în fiecare nobil efort constructiv — lumea de mîine se va popula cu personajele noastre, eroismul actualității se va transmite generațiilor ce vin, iar portretele propuse spectatorului de azi își vor exercita firescul lor rol educativ, formativ.Portretul omului contemporan în filmul documentar românesc nu-i o fotografie în mișcare, ci o stare de spirit. $i această stare de spirit este tonică, animată de încredere. de avînt constructiv, de vocație creatoare.
AI. BOIANGIU

Fapte definitorii 
pentru epocă, 

pentru constructorii ei

Este privilegiul documentarului de a sta față în față cu realitatea, în efortul ei de primenire. In tenacele. inteligentul efort uman de a concretiza idei. Imaginilor cu care operăm le este dată și funcția de tezaurizare. Testimoniu, așadar, precum și tot atîtea argumente despre chipul și statura momentului. Un raport subtil, stenic, între efemerul acestor momente si proiecția concretizării lor. Aici, la granița dintre abstract și concret, dintre gînd și faptă, ființează documentarul, evidențiind însăși ra

țiunea sa de a fl. în plan social- politic. dar și afectiv-moral.Un film documentar este dator spectatorului. în primul rind. de a nu-și reduce, statutul numai la consemnarea unui eveniment. în sens striat, imediat Un documentar. chiar și de zece minute, poate fi, trebuie să fie, un univers gravitînd spre universul de inteligență și simțire al fiecărei entități umane cu care vine în contact. Un documentar este el însusi un erou, martor dar și instanță totodată, in raport cu aria preocupărilor din care autorul extrage „materia". transfigurată apoi potrivit legilor de exprimare filmică. Un documentar despre inteligențele unei așezări din România contemporană (Rîmnicu Sărat, de pildă, în recenta mea peliculă „Oraș cu salcâmi. primăvara") polarizează parte din fațetele personalității acestui erou — orașul. Orașul, ca personalitate proteică, evident statuată prin suma inteligențelor angrenate în dialogul cu viața, în dialogul cu timpul. După cum semnul aceleiași inteligențe, revelatoare în plan social, moral este pregnant atunci cînd Ilie Valeriu, bunăoară, țăran din Cărpiniștea (județul Buzău) mărturisește preocuparea colectivității din care face parte pentru a păstra sensibilitatea, fecunditatea ogorului strămoșesc (documentarul „Pămintul. ca un dar frumos"). Sau în gesturile de unică simplitate, monumentale prin firească tandrețe, ale crescătorilor de cai din Herghelia Rușețu, angrenați, timp de treizeci și cinci de ard, într-o experiență a cărei finalizare se numește semi-greul românesc („Caii de dimineață"). Dacă citez numele doctorului Gheorghe Nicolae înseamnă mult prea puțin în raport cu toți acei ■anonimi crescători de cai al căror efort, a căror preocupare s-au derulat constant, zi și noapte, în tot intervalul de timp amintit. Si tot inteligenta profesională și umană, în sensul cotidianului asumat, este aceea care guvernează acțiunile, trăirile, dăruirea (dincolo de patetism ori circumstanțe) ale eroilor care pot fi vâzuți. în documentarele despre platformele industriale din Tirgoviște sau Buzău, fie în documentarele despre felul în care 
se re-modelează, la Siriu, geografia Văii Buzăului.Evident, documentarul nu înseamnă si nici nu se reduce la valoarea unei simple dimensiuni din viata noastră. El însusi „ființă" proteică (fie și numai prin faptul că este determinat de viată !) vizează, transferă si propune idei-fapte din zone de interes diverse. Cercetarea științifică de avangardă, de pildă, ori o altă ..lectură" dintr-un univers poetic, cum este cel al lui George Baco- via... Spectaculosul unei platforme de foraj marin ori sinteza travaliului investit în noua arteră de navigație. Canalul Dunăre-Marea Neagră. Desigur, exemplele sînt numeroase. Sintem în ele implicați cineaștii documentariști. De ieri, de azi. de miine. Cineaști și spectatori. Intr-o ..complicitate" stimulatoare. Modelăm realitatea, consemnăm transfigurat acest travaliu. Tocmai pentru a înscrie pe peliculă, pentru cei de azi si de mîine. faptele eroice care definesc această epocă, oamenii ei.Sîntem datori a sti să vedem frumosul din fiecare gest sau eveniment. revelîndu-l. în consens cu nevoia de exemplaritate. Altfel riscăm fie calofilia de circumstanță. fie numai „trasul cu ochiul" prin ungherele (cu păianjeni !) pe care, de altfel, le cunoaștem. Omul, spectatorul, poate vibra in fata elegantului, spectaculosului, Filmul (documentar, de ficțiune) este asimilat „reflexelor" sale de viață. Or, viața ne arată că binele, frumosul se constituie ca parte din tot acel complex necesar combustiei sufletești. dar si de-inteligentă pentru fiecare dintre noi. In fond, documentul se „hrănește" din impactul cu viața. Orice „trădare" a ei înseamnă contrafacere, falsificare ce se sancționează in virtutea acelorași legități ale vieții. Iar vieții din România contemporană, felului în care se împlinește si ne împlinește, noi, ca de altfel toți oamenii acestei țări, îi răspundem cinstind-o prin fapte.

Nicolae CABEL

întreprinderea de construcții na
vale din Constanța : cel mai mare șantier de acest fel din țară. Peste șase mii de oameni ai muncii — sudori, mecanici, lăcătuși, sculeri, electricieni, tîmplari, șefi de brigadă, tehnicieni, ingineri — dau aici viață, conferă funcționalitate unor impresionante nave-amiral ale flotei noastre comerciale. Prin hărnicia, prin destoinicia lor a fost lansat în avans, în cinstea Zilei Republicii, un nou petrolier do 85 000 tdw, noul an fiind întimpinat cu evenimentul începerii lucrărilor de debitare la cea mai mare navă românească de pină acum, 165 000 tdw.Mă gîndesc că — muncind în vecinătatea mării, în hale imense sau sub cerul liber — acești oameni au sentimentul, atunci cînd pășesc în clubul lor, clubul I.C.N., că pătrund într-un spațiu de intimitate. Atmosfera clubului amintește de climatul unui cămin. Desigur — și pentru că dimensiunile așezămintului (ce își are de multă vreme sediul într-o clădire veche din centrul orașului, drum învățat de unii din tată în fiu) nu sînt grandioase ; pentru că peste tot domnește curățenia și ordinea — la căldura ambianței contribuind și peisajele marine sau portretele expoziției din hol, în care se expun rezultatele activității cercului de artă plastică (îndrumat cu multă competență de muncitorul Dumitru Dincă).Intuiești acest lucru în atmosfera ce domnește la club, îndeosebi după- amiezele, pătrunzînd în biblioteca înzestrată cu aproape 26 000 de volume (unde au loc dezbateri, întîl- niri cu creatorii și în care domnește o atmosferă de studiu și meditație), înțelegi acest lucru citind printre cuvintele directorului așezămîn- tului, Ion Dobre, care, evocînd activitățile specifice, subliniază firesc, sobru, în mai multe rinduri, importanța pe care conducerea întreprinderii (începînd cu directorul-gene- ral, Gheorghe Dimoiu, cu secretarul comitetului de partid, Victor Tătaru, și președintele sindicatului, Gh. Pă- truțoiu) o acordă clubului, contri" buind la buna desfășurare și continua amplificare a activității lui.Arcul influențelor modelatoare este larg. Unele înrîurlri sînt profunde, de durată, consecințele lor pot apărea mai tirziu sau, pe neașteptate, foarte repede în împrejurări speciale, în situații de urgență (și au fost asemenea situații) ; sau în „statistici" cu caracter mai general — vizînd fluctuația cadrelor, gradul de calificare etc. Sau într-o cifră impresionantă, precum cea a certificatelor de inovatori și inventatori — pe un an : 289 la număr.La clubul I.C.N. funcționează numeroase cercuri (de tehnica radio și TV, de deprindere a artei interpretării la varii instrumente muzicale, de gimnastică, de balet pentru copii, de limbi străine), precum și unele din

Valoarea controlului medical preventivBolile cardiovasculare sînt considerate, pe plan mondial, drept cauza principală a mortalității în cele mai multe țări, iar cancerul a doua cauză de deces. Cu toate acestea, specialiștii nu le consideră o fatalitate : omul le poate învinge, cu condiția de a le sesiza încă de la primele semne sau tulburări. Se știe că procentul de colesterol din singe crește fără să ne dăm seama, iar hipertensiunea arterială poate să ajungă la valori relativ mari înainte ca pacientul să simtă ceva. Un examen de laborator, un consult și tratament făcute la timp sînt în măsură să prevină evoluția bolii.Statistici din diferite țări arată că, după anul 1968, în anumite regiuni, zone și colectivități s-a ajuns la o scădere progresivă a infarctului miocardic și a accidentelor cerebrale vasculare. Acest rezultat bun s-a obținut prin faptul că persoanele predispuse Ia boli cardiovasculare, avizate de medic, au luat măsuri pentru scăderea supragreutății, combaterea sedentarismului, renunțarea la fumat și la alcool. Tratarea corectă a hipertensiunii arteriale a dus la scăderea accidentelor vasculare, iar alimentația echilibrată și cumpătată 
a permis scăderea procentului de grăsimi din sînge și, respectiv, a colesterolului.Depistat la timp, în stadiu incipient, cancerul colului uterin se vindecă în proporție de 100 la sută, iar în stadiul I procentul vindecărilor depășește 90 la sută ; la cancerul sinului, în stadiul I, vindecările ajung pină la 85 la sută, iar in stadiul II pină la 70 la sută, șansele scăzînd insă cu cit se întîrzie tratamentul. Micile tulburări digestive urmărite și tratate corect se vindecă, adesea fiind suficientă o alimentație dietetică pentru a preveni boli mai severe. De aici rolul deosebit de important al controlului medical periodic sau preventiv, al cărui scop este mai ales păstrarea sănătății. Nu toată lumea este însă conștientă de utilitatea a- cestor controale și mulți caută să le evite sau să le amine. Există și persoane care solicită explorări repetate, nejustificate sau chiar total neindicate. Care este conduita corectă ?Iată opinia tovarășei doctor Mioa
ra MINCU, medicul șef al sectorului II din Capitală :„Specialiștii sînt unanim de acord că este cu mult mai bine să previi îmbolnăvirea decît să o tratezi, chiar și cu cele mai moderne mijloace și metode de tratament. Legea privind asigurarea sănătății populației din țara noastră, expresie grăitoare a grijii față de om, prevede, între altele, necesitatea organizării unor largi acțiuni de prevenire a bolilor, de identificare și evaluare a acelor factori care ar putea influența în mod negativ starea de sănătate șl luarea măsurilor necesare pentru înlăturarea acestora.Cadrele medicale din sectorul nos

de lnstru- elevi, șl (fiind in- un mun- domeniu). lucitoare,

cele 24 de cursuri ale universității culturale și științifice (celelalte des- fășurîndu-se în căminele muncitorești, la liceul industrial). Aici a luat naștere și ființează binecunoscuta formație de muzică ușoară „Creston", care deține locul I în Festivalul național „Cîntarea României" (animată de Eugen Corbeanu, Nicolae Eșeanu, Nicolae Petrovicl, Liviu Dan Bică). Aici activează o formație de dansuri populare, o alta de dans cu temă și o echipă de dans modern (instruite de Ștefan Tecu și Ștefan Lupu de la Teatrul liric). Aici repetă și sa produce o fanfară cu zeci mentiști, care include și tehnicieni, și pensionari struită de Ion Jugănaru, citor cu experiență în Fanfara, cu alămurile el este prezentă și în momentele sărbătorești ale colectivului de la I.C.N. — inclusiv în importantele sale sărbători ale muncii, cum sint cele de „lansare la apă" etc.Tot aici ființează un clneclub dotat cu aparatură modernă, cu excelente condiții de finalizare a proiectelor. Membrii acestuia, Vasile Dobre, George Crețu, Ion Istrate, Dumitru Doboș, Nicolae Trăznitu, conducătorul grupului, au realizat pe peliculă interesante documente ale unor importante „secvențe" din viața șantierului, din munca oamenilor săi. Cronica cinematografică concepută de ei include și „istoria" construcției unor nave (de la începuturi pină la festivitatea lansării).Aceste două deschideri sînt și maî pregnante în activitatea brigăzii, formație renumită, laureată cu premiul I la edițiile Festivalului național „Cîntarea României". Forța brigăzii, însuflețită de „veteranul" ei. Emil Cănciulescu (și de instructorul Mircea Adam), stă in vigoarea reflectării, în acuitatea problemelor ridicate — căci se de oameni re. Urmărind, nuni și minuni", scenarii ale brigăzii, parcurgi rapiditate etapele hotărîtoare „drumului" întreprinderii de la șalupa de 65 CP, pontoanele-dormitor și șlepurile din anii ’50 la mineralierele și petrolierele de 55, 65 ori la cele de 85 și 150 mil tone, ori la porțile ecluzelor de pe magistrala albastră, ori dragele absorbante-re- fulante pentru Canalul Dunăre — Marea Neagră. Brigada veghează ! Și prin ea — în forul public sînt trase la răspundere echipele care nu-și fac planul sau cei care nu știu să-și organizeze munca, se Incriminează risipa de materiale și energie, se critică practici păgubitoare (precum cea de a face din inginerii stagiari „arhivari",’ „poștași", în loc de a le fructifica din prima zi pregătirea tehnică și dăruirea pentru profesia aleasă) etc....„Goi, in fața destinului" de Tudor Popescu (piesă închinată eveni

textele sînt scri- din întreprinde- de pildă, „Mi- unul din ultimele cu ale

tru participă, de altfel ca șl colegii din întreaga țară, la acțiuni concrete, inițiate de Ministerul Sănătății, pentru prevenirea și combaterea unor boli cu largă răspîndire, cum sînt cele cardiovasculare, degenerative, neoplazice, boli ale aparatului respirator — în special bronho- pneumopatia cronică obstructivă, foarte răspîndită și pe plan mondial, avînd drept cauză obiceiul nesănătos de a fuma. Acțiuni speciale se întreprind pentru ocrotirea mamei și a copilului, pentru educarea tinerilor în spiritul păstrării vigorii urmașilor.în cursul controalelor preventive — denumite active, deoarece medicul consultă fie în întreprinderi, fie In cabinete toată populația, nu numai pe cei care fiind bolnavi solicită
OMUL Șl 
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controlul medical — au fost descoperite stadii de boală necunoscută încă de cel în cauză. Pentru că multe din bolile grave, dar și mai puțin grave, apar înainte ca pacientul să își dea seama. în cursul anului 1986 au fost examinate în sectorul II al Capitalei, pentru control periodic general, peste 183 000 persoane. O atenție specială se acordă descoperirii și tratării la timp a cancerului de sin sau uter, ceea ce permite — așa cum confirmă practica medicală — salvarea a numeroase vieți. Pentru prevenirea infarctului acut de miocard și a accidentelor vasculare cerebrale este foarte importantă descoperirea hipertensiunii arteriale și a altor boli ale aparatului circulator. In această categorie intră și arterita obliterantă, tromboflebitele etc. Printr-un ' tratament făcut la timp și repetarea controlului periodic au fost rezolvate numeroase cazuri, în așa fel incit aceste persoane au putut să își desfășoare în continuare activitatea, să ducă o viață normală — bineînțeles, respectînd regulile de viață rațională. Ca urmare a acțiunilor organizate, în sectorul II a scăzut numărul zilelor de concedii medicale sub media pa Capitală.Pe lingă consultul preventiv activ, au fost organizate în întreprinderi, cu sprijinul organizațiilor de partid, ale tineretului și sindicatului, dezbateri pe teme medicale de interes larg. Pentru că oricît de bun ar fl specialistul care urmărește și tratează boala, adevăratul răspunzător al stării de sănătate este fiecare om, conștient că trebuie să vegheze permanent asupra sănătății lui și să evite tot ceea ce îi poate dăuna". 

mentelor de la 23 August), „Fata morgana" de Dumitru Solomon", „Tacne, Ianke și Cadir" de V.I. Popa, „Sosesc diseară" de Tudor Mușates- cu — drame, comedii de caracter și situații și comedii lirice ; spectacole de poezie, recitaluri de poezie și muzică... încă de cînd pășești pe bulevardele largi, ori prin frumoasele piețe ale Constanței, ești atras de vioiciunea coloristică a afișelor, afli de existența unui colectiv de teatru de amatori la I.C.N.Teatrul muncitoresc al I.C.N. este singurul cu acest profil din județ. A căpătat acest statut de opt ani (după ce aici se constituise un nucleu de amatori printr-o practică de paisprezece ani). Și tot de atunci teatrul beneficiază de sprijinul și îndrumarea competentă a unui apreciat actor al Teatrului de dramă și comedie din Constanța. Referindu- se la colaborarea cu amatorii. Constantin Sassu ține să ne vorbească — și o face cu multă căldură, cu entuziasm — despre inimoșii animatori ai formației : muncitori, pontatori, comandanți de remorcher, tehnicieni, ingineri ori elevi la Liceul industrial, ca : N. Chirllov, Paul Burtea, Constantin Cumpănă, Niculina Scoarță, Luca Vasile, Elena Semeniuc, Simion Marin, Costel Dima, Camelia Cucerzan, Elisabeta Bercea, Gelu Ciobanu, sau simpatizanți și susținători de nădejde ai clubului, precum Dumitru Trandafir, de profesie farmacist. Stima spectatorilor (săli cu peste 700 de oameni) și premiile obținute la diferitele ediții ale Festivalului național „Cîntarea României", distincțiile do- bîndite la „Zilele teatrului de amatori" de la Mangalia au presupus nu numai o mare, nelimitată dăruire (timp, disponibilități sufletești, fizice, intelectuale), ci și perseverență și tenacitate pentru pregătirea unor montări din ce în ce mai bune. Mai ales în timpul acestui efort de asimilare a unora din tainele profesiei de interpret dramatic (de pătrundere a specificului unei viziuni dramatice, a trăirilor autentice ale unor caractere, de transfigurare a intensității unor situații scenice, de perfecționare a dicției, de desăvirșire a naturalâțil și expresivității mișcării scenice) s-a sudat spiritul de echipă. Pentru a atinge, a-și însuși unele elemente de măiestrie, amatorii de la I.C.N. au absolvit școala populară de artă, au continuat să studieze, aplecați deasupra textelor dramatice sau asupra spectacolelor vizionate.Putem conchide, deci : clubul întreprinderii de construcții navale — Constanța este un spațiu generos de exercitare a disponibilităților de creație și interpretare artistică, de modelare spirituală a oamenilor muncii.
Natalia STANCU

„Fără îndoială, în cadrul controlului medical periodic, un rol foarte Important îl au analizele de laborator și explorările care aduc elemente hotărîtoare în stabilirea diagnosticului. Prescrierea acestor analize este necesară și justificată, dar sînt și situații cind se exagerează, cînd cel ce solicită consultația insistă să i se facă „toate" analizele, deși medicul nu găsește că este necesar".„în asemenea situații ne aflăm adesea — arată dr. Arcadie Percck, specialist în domeniul radiațiilor ionizante, radiolog și oncolog la Spitalul „Dr. I. Cantacuzino" din Capitală. Raxele X și implicit radiologia au revoluționat arta diagnosticului după anul 1895, cînd au fost descoperite, ca și tomograful computerizat utilizat după 1968. în jurul acestor mijloace de investigație s-a creat o adevărată fascinație datorită coeficientului lor de precizie în stabilirea diagnosticului. Tot mai des se apelează la examinările radiologice curente, respectiv radioscopii, radiografii, microradiofotografii (denumite și „micro"), ca și la administrarea de radioelemente, deci de radioizo- topi, în scopuri de diagnostic (de exemplu, în sclntigrafie), ca și în tratamente sau cercetări științifice. Cît sînt de utile și la ce intervale sînt indicate astfel de examinări ?Medicul generalist care recomandă efectuarea unor analize pentru controlul periodic trebuie să știe că o radioscopie pulmonară nu poate fi indicată decît la intervale de cel puțin 6 luni și numai în cazurile in care examenul clinic necesită repetarea acestui examen radiologie.Ori de cîte ori este posibil este preferabil să se recomande examenul „micro" (radiofotografic) în locul radioscopiei obișnuite și aceasta pentru motivul, nu lipsit de importanță, că radioscopia este incomparabil mal mult grevată de un inerent coeficient de iradiere decît examenul micro. O atenție cu totul specială se impune în cazul copiilor, la care examenul radioscopie se va face numai atunci cînd este absolut necesar și cînd nu poate fi înlocuit cu un examen micro. în orice caz, durata examenului radiologie la copii nu trebuie să depășească mai mult de 15 secunde, expunere confirmată de cele mai noi cuceriri științifice din acest domeniu. Femeile gravide nu trebuie să fie expuse explorărilor radioscopice sau radio- grafice la nivelul regiunii abdominale pentru a proteja copilul ce se va naște de efectul nociv al radiațiilor ionizante. De aici, marea responsabilitate a medicilor în recomandarea explorărilor radiologice de tot felul, dar și înțelegerea pa- cienților de a nu apela la explorări radioiogice nejustificate".
Elena MANTU

Străvechi meșteșug 
al femeilor 

din România
O interesantă expoziție s-a deschis 

recent la Muzeul satului și de artă 
populară: „Torsul — străvechi meș
teșug pe teritoriul României". Spre a 
explica succesul de public de care 
s-a bucurat această manifestare, încă 
din primele zile, am solicitat tova
rășei Maria Socol, muzeograf princi
pal, o scurtă convorbire.

— Așa cum a fost concepută ex
poziția, ne-a spus interlocutoarea, 
ea are un caracter deopotrivă emo
țional, cit și cognitiv. In care casă de 
țară din România nu se Intllnese 
obiecte legate de industria casnică 
textilă, toate începind cu acea înde
letnicire a torsului in nopțile lungi 
de iarnă, la gura sobei ? Vă amin
tiți „Mama" lui Coșbuc ? „Cu tine 
două fete stau / Și torc In rind cu 
tine...! Sau „Bunica" lui St. O. Iosif, 
care „torcea, torcea fus după fus..." 
Ei bine, expoziția constituie o com
pletare și o extindere a laturii emo
ționale, prin accentuarea aspectului 
istoric, artistic. Conținutul tematic 
este axat pe demonstrarea specificu
lui etnic, al unității și continuită
ții meșteșugului, precum și pe subli
nierea valențelor artistice ale unelte
lor de prelucrare. Așa incit latura 
emoțională se întrepătrunde strins cu 
cea cognitivă. Ceva mai mult, am 
urmărit să ilustrăm totodată evolu
ția vieții spirituale, sociale reflectate 
in îndeletnicirea torsului.

— Vizitatorului i-ar fi utile, poate, 
pentru înțelegerea mai completă a 
acestor aspecte, prezentarea modului 
de organizare a expoziției.

—Este de ajuns să explicăm nece
sitatea unuia din cele trei nuclee 
ale expoziției, anume „Obiceiuri de 
întrajutorare — claca și șezătoarea", 
pentru a rememora numeroasele 
cintece, snoave populare care ne in
cintă și astăzi. Cele două piese — 
furca și fusul — prin minunatele lor 
incrustări, reprezintă nu simple unel
te de transformare a materiei prime 
in fir, ci și un adevărat suport în care s-au exprimat disponibilitățile 
spre frumos ale bunicilor, mamelor 
și surorilor noastre de la țară.

In general, expoziția se dorește un 
cadru de relevare a acelui omnipre
zent raport „util-frumos" la noi la 
români. Convorbire realizată de

S. CRISTIAN

cinema
• Declarație do dragoste. Liceenii : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 13; 17
• Joi, după ploaie — 11; 13; 14,45 ;
Liceenii — 8,45; 16,45; 19 : DOINA
(16 35 38)
• Domnișoara Aurica : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13: 15; 17; 19. CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• Misterele mărilor : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Acțiunea Topolino : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Salamandra : VIITORUL (10 67 40)
— 15: 17; 19
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Iartă-ne prima iubire : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Toate pinzele sus : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Apașii : FEROVIAR (50 51 40) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Du-te șl vezi : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 12; 15; 18
• Muzica și filmul : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Acrobatele : MUNCA (21 50 97) — 
15; 17; 19
• Păsările Își iau zborul : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19
9 Oliver Twist : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12; 14,15; 16,30; 18,45.
• 100 000 pentru complicitate : FE
RENTARI (80 49 85) — 15: 17; 19
• Luptătorii din valea misterioasă : 
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Gaițele — 10,30 ; Harap Alb
— 18 ; (sala amfiteatru) : Intre cinci 
și șapte — 18 ; (sala atelier) : Papa 
dolar — 10 ; Fata din Andros — 14 ; 
Cartea Iui Ioviță — 18
• Opera Română (13 18 57) : Albă ca 
zăpada și cei 7 pitici — 11 ; Răpirea 
din serai — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : Băiatul 
și paiele fermecate — 10,30 ; Casa cu 
trei fete — 18,30
• A.R.I.A. (13 53 75, la Palatul spor
turilor și culturii) : — „Melodii ’86“. 
Concertul laureaților — 18 ; (la Opera 
Română) : Concert extraordinar de 
muzică ușoară cu : Anita Sarkozi 
(R. P« Ungară), frații Arghirov și 
Vasil Naidenov (R. P. Bulgaria) — 11
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Io, Mircea Voievod — 10,30 ; Secretul 
familiei Posket — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Menajeria de sticlă
— 10,30 ; Dimineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
nord — 10,30 ; Mitică Popescu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și... femeile — 11 ; Atenție, se 
filmează — 18,30
O Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 10 ; Avea două pistoale 
cu ochi albi și negri — 18
• Teatrul „C. I. Nottara44 (59 31 03, 
sala Magheru) : Brățara falsă — 10 ; 
Ultimul bal — 18 ; (sala studio) : EX
— 10,30 ; Concurs de Împrejurări — 
18,30
• Teatrul Gluleștl (sala Glulești, 
18 04 85) : Așteptam pe altcineva — 
11 ; Să nu-ți faci prăvălie cu scară
— 18
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 11 ; Nimic despre 
elefanți — 18,30 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
De Ia Stan și Bran Ia Muppets — 10,30 
O Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Ileana Sînziana — 11 ; 
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : Dana 
și Leul — 11,30
O Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 10; 15; 18,30
S Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Asta-i ciudat — 18,30
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Azi începe RECENSĂMÎNTUL 
ANIMALELOR DOMESTICE
De azi, 1 februarie, în toate localitățile are 

loc recensâmîntul animalelor. Este o acțiune 
de mare însemnătate economică, avînd drept 
scop cunoașterea cu exactitate a efectivelor, 
pe specii și categorii de vîrstă, deținute de 
unitățile agricole și gospodăriile populației. 
In vederea efectuării în cele mai bune condi
ții a lucrărilor de înregistrare, oamenii muncii 
din agricultură, toți deținătorii de animale au

datoria să sprijine îndeaproape activitatea 
echipelor de recenzare a animalelor, decla- 
rînd cu exactitate efectivele pe care le dețin, 
contribuind, astfel, la fundamentarea măsuri
lor ce se întreprind, în vederea dezvoltării 
zootehniei și îndeplinirii prevederilor din con
tractele de livrare la fondul de stat și la fondul 
de autoaprovizionare.

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII ..SCtNTEH"

Legea-i
(Urmare din pag. I)stabilește și adoptă, pe baza indicatorilor transmiși de organul ierarhic, planul de producție, plan care, împletind cerințele stringente ale economiei naționale cu cele ale unității respective, este astfel fundamentat incit să asigure cea mai înaltă și eficientă valorificare a resurselor existente. O dată adoptat planul, oamenii se gospodăresc. își iau măsurile necesare pentru realizarea lui : amplasează culturile pe suprafețele și in zonele stabilite, își asigură sămința, cumpără ingră- șămintele, precum și celelalte substanțe chimice, materialele necesare pentru construcții, încheie contractele pentru cantitățile prevăzute a fi livrate la fondul de stat, pregătesc oamenii pentru lucrările ce trebuie făcute. într-un cuvînf, investesc și material și organizatoric tot ce pot și trebuie să investească pentru realizarea tuturor indicatorilor de plan. în pragul campaniei a- gricole de primăvară însă, pentru că nu știu unde in județ s-au produs nu știu ce dereglări, oamenii se trezesc că trebuie să schimbe nu pe ici pe colo, ci substanțial planul de producție, structura culturilor care a stat la baza fundamentării tehnice și economice a acestuia. Dincolo de faptul că această măsură vine în contradicție cu' principiile unei planificări științifice, că fapta în sine reprezintă o abatere gravă de la Legea planului, oricine iși poate da seama ce consecințe poate avea procedeul asupra unității pentru că una este să pregătești, de pildă, producția de porumb pe 200 de hectare și alta este să te trezești la un moment dat că trebuie să semeni 400 hectare. Desigur, o asemenea măsură poate că este luată în numele unei intenții bune de a corecta din mers acele necorelări care au apărut la nivelul județului. Dar, oricît de întemeiate ar fi aceste motivații, este absolut necesar să se țină seama de resursele materiale și umane reale de care dispune fiecare unitate agricolă, de faptul că orice dereglare în structura planului duce inevitabil la a- pariția unor disproporții între ceea ce se vrea și posibilitățile concrete de a satisface aceste cerințe, poate duce la disproporții între cele două mari sectoare ale producției a- gricole, disproporții care în nu puține locuri au afectat grav dezvoltarea normală a zootehniei. Fie și numai raportîndu-ne la consecințele pe care le au asemenea practici și măsuri arbitrare, asupra . dezvoltării de ansamblu a fiecărei unități a- gricole, asupra situației ei economi- co-financiare, devine limpede obligația ce revine comitetelor județene de partid, factorilor de decizie din: agricultură de a acționa cu fermitate pentru imprimarea unui înalt simț al răspunderii față de respectarea strictă a disciplinei de plan, a

Realismul faptei, romantismul năzuinței
(Urmare din pag. I)priviri, au același punct de vedere, își cumpănesc și-și completează reciproc răspunsul :— Ordinea și disciplina. Unii fermieri de pe-aicl, ingineri agronomi și zootehniști, tolerați ani de zile, își făcuseră un program de lucru... facultativ. Cum să organizeze ei semănatul sau culesul, cînd erau mereu cu gîndul la navetă ? Ce disciplină tehnologică să fi pretins de la asemenea inși certați cu elementara disciplină a muncii ? N-am înțeles niciodată de ce specialistul trebuie „invitat" să meargă în cimp... Unde altundeva e locul tău ? Numai acolo unde se așază șămința, în salopetă, lingă tractoriști, ca să cunoști cu ochii închiși fiecare palmă de pămînt — ce are, ce n-are, ce să-i dai, cînd să-i dai. De unii, n-am avut ce face, ție-am despărțit, dar avem acum în schimb numai specialiști bine înrădăcinați și serioși, unul ca unul. Oameni îndreptățiți să pretindă mult de la alții tocmai fiindcă știu să pretindă neprecupețit de la ei înșiși.— Totul e bine cînd se termină cu bine... Dar atunci, după primul an, n-ați fost tentat să uzați de promisiunea făcută ?— Ce promisiune ?— Să vă alegeți orice alt post de agronom în județ,Amîndoi soții surîd amuzați.— Știți cum a fost 7 zice bărbatul. Luați cu treburile, am uitat cu totul de promisiunea aceea. Ce-i drept, nici nu mi s-a mai amintit de ea.— Cum așa ?— Păi, simplu. N-a mai fost cazul.

lege pentru toți!tuturor legilor și normelor ce reglementează activitatea din agricultură.Este o realitate și faptul — realitate care nu trebuie în nici un fel ocolită — că unii oameni cu răspunderi mai mari sau mai mioi la consiliile agroindustriale, Ia direcțiile agricole se socotesc uneori, prin împuternicirile pe care le au, situați în afara cadrului legal, în sensul că pot decide dacă ei cred de cuviință să ia măsuri ce contravin atît programului de dezvoltare în perspectivă a unității respective, cit și planurilor anuale ce au fost întocmite de comun acord cu forurile de specialitate și aprobate de adunările generale. Sînt și situații cînd cer unităților agricole să-și schimbe aceste programe, le determină să investească bani și muncă fără chibzuință și fără ca persoana respectivă să aibă dreptul de a face acest lucru sau să suporte după aceea pagubele produse. In repetate 
rinduri conducerea partidului, secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, au cerut să se 
întărească răspunderea și autorita
tea adunărilor generale din unită
țile agricole, răspunderea și autorita
tea consiliilor de conducere, ale ca
drelor de conducere și specialiștilor 
din unități. Numai și numai aceste 
organe pot și trebuie să hotărască, 
in conformitate cu planul stabilit și 
aprobat, in conformitate cu norme
le legale in vigoare, măsurile care să asigure dezvoltarea unității, modul în care se lucrează și cum să fie gestionată avuția obștească. Pentru că nimeni altul nu are dreptul să intervină cu măsuri arbitrare care nu fac altceva decît să producă nesiguranță, dezordine, să ducă la scăderea răspunderii organelor de conducere din unități, a cadrelor de conducere, a specialiștilor. Nu este nici în conformitate cu cadrul democratic și nici cu cerințele unei activități eficiente, practici, nu rar în- tîlnite, cînd programe de perspectivă, planuri de dezvoltare a unor unități sînt anulate dintr-un condei de către persoane care se socotesc îndreptățite a decide peste capul și autoritatea celor care se află la conducerea unității respective. Iată de ce. intrînd în noul an de producție, acum, cînd în fiecare unitate a- gricolă se adoptă măsurile tehnico- organizatorice pentru înfăptuirea sarcinilor de plan pe acest an. este absolut necesar ca pretutindeni să se acționeze pentru întărirea spiritului gospodăresc, de chibzuință, spiritului de analiză în dezbaterile a- dunărilor generale din unități.Există o relație clar stabilită : 
planul de stat este obligatoriu pen
tru toate unitățile, cum tot atît de 
obligatoriu este și pentru organele 
agricole ierarhice să respecte măsuri
le, deciziile, hotărîrile luate de adună
rile generale, modul în care concep 
acestea să-și organizeze producția și 
munca în vederea îndeplinirii planului economic. Răspunderea și au

Acest „n-a mai fost cazul" rezumă, cu o modestie dezarmantă, totul. Confruntările. Zilele-lumină. Nopțile nedormite. înverșunarea de a nu da un pas înapoi. O dată cu primele rezultate, atmosfera a prins să se însenineze. Faimoasa „linie de demarcație" dintre lanuri dispăruse ca și cum n-ar fi existat niciodată... Producțiile vegetale și animale, în cei patru ani, s-au dublat și s-au triplat. Chiar în condițiile climatice nefavorabile din 1986, ele au fost superioare planului și au depășit substanțial media pe județ. O semnificativă cifră sintetică a procesului regenerator prin care a trecut Ciacova : de la pierderi de aproape 20 de milioane lei s-a ajuns la beneficii de circa 5 milioane.Și acum 7 Acum, după fructuoasa etapă de consolidare și pregătire, țintesc la un loc in plutonul fruntaș al agriculturii timișene, unde lupta e strînsă. Mărturisind această intenție, Treta își amintește de schimbul de experiență de la Topo- lovățu Mare : „Ne-am dus acolo, gîndind unii că rezultatele or fi ceva înfrumusețate. Am trecut și dincolo de lanurile la vedere, de lingă șosea, și am pătruns adine in marea de porumb. Cum să vă zic 7 Era peste tot o vegetație luxuriantă, ca la tropice. La plecare, după ce aflasem de la președintele Josu cum se stă la ei cu disciplina și rigoarea tehnologică, i-am auzit pe unii spunînd : „Josu 7 ...Jos pălăria !“ (lntimplarea a făcut ca în 
drumul nostru să întilnim o 
studentă la Agronomia din Ti
mișoara, care ne-a vorbit cu 
entuziasm de vizitele studen

toritatea cadrelor de conducere, a specialiștilor din unitățile agricole nu pot crește decît în măsura ducerii la îndeplinire a sarcinilor ce le revin, în măsura în care ei își pot exprima capacitatea lor organizatorică și profesională, desigur, toate 
acestea in condițiile respectării stric
te a reglementărilor legale, în con
dițiile respectării indicatorilor planu
lui de stat. Pentru că în ultimă instanță ei sînt cei care răspund și în fața cooperatorilor, și în fața statului de realizarea planurilor de producție, de obținerea producțiilor și veniturilor prevăzute, și nu cineva din afară care a avut ambiția să-și experimenteze aici o anumită idee organizatorică sau tehnică.Complexitatea activității din agricultură, multitudinea relațiilor economice și sociale nu mai pot îngădui astăzi nimănui să nu cunoască în amănunțime actele normative care reglementează desfășurarea activității în acest sector vital al dezvoltării noastre economico-sociale. Tocmai pornind de la aceasta, se cere, in primul rînd, o activitate politico-edu- cativă de înaltă răspundere pentru cunoașterea și însușirea de către toți oamenii muncii din agricultură, de către toți, cei care se ocupă direct de activitatea acestui sector, a tuturor legilor și normelor ce reglementează activitatea din acest domeniu, pentru ca fiecare lucrător din agricultură să înțeleagă rațiunea adoptării acestor acte normative, scopul și caracterul lor necesar, să acționeze în deplină cunoștință de cauză pentru aplicarea lor strictă. Aceasta trebuie făcută și cu prilejul adunărilor generale care se desfășoară în aceste zile, cît și prin activitatea zilnică desfășurată de consiliile de conducere, de organele agricole folosind în acest scop toate mijloacele de informare și influențare politică ce le stau la în- demînă. O mare răspundere pentru popularizarea și explicarea conținutului legilor, pentru respectarea strictă a acestora și a celorlalte acte normative ce reglementează activitatea din agricultură revine organizațiilor de partid de la sate, a căror muncă de îndrumare și control trebuie să se desfășoare în strînsă legătură cu realitățile fiecărei unități, ale fiecărui sector de activitate. Sarcina lor esențială este nu numai aceea de a explica oamenilor că nerealizarea cantităților de grîu, de porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, legume, fructe, carne, lapte poate afecta aprovizionarea populației, veniturile unității, ci mauales de a acționa prin toate mijloacele politico-educative în vederea creșterii răspunderii și inițiativei țărănimii noastre, a tuturor lucrătorilor din agricultură, a cadrelor de conducere pentru valorificarea tot mai intensă a rezervelor de creștere a producției agricole și a eficienței economice — sarcini centrale puse de conducerea partidului în fața tuturor oamenilor muncii din agricultură.

țești de documentare in unități 
de prestigiu cum sint cele din 
Topolovățu Mare, Diniaș, Lo- 
vrin, apreciindu-le drept 
„cursuri de căpătii" in forma
rea viitorilor specialiști. Nu
mele studentei Camelia Crișan 
îl întîlnisem, mai înainte, într-o 
revistă literară timișoreană, sub 
versuri pline de sensibilitate 
juvenilă: „M-am privit în oglinda holdelor de grîu / Și m-am prefăcut spic curat de pîine, / M-am privit în oglinda Carpa- ților / Și m-am prefăcut pasăre cu glas de legendă și iubire, I M-am privit în oglinda cerului / Și m-am prefăcut porum- , bel cu zbor de pace". A te 
privi „in oglinda holdelor de 
grîu", a te preface in „spic curat 
de pîine" — iată o frumoasă 
profesiune de credință a celor 
dedicați culturii pământului, in 
a căror muncă de răspundere 
— este și cazul soților Treta — se aliază, declarat sau nu, rea
lismul faptelor cu romantismul 
năzuințelor.)Intuim că in sufletul agronomului mai stăruie obsesia „liniei de demarcație". Nu însă între lanurile din hotarul comunei sale, unde ele s-au apropiat și s-au îngemănat, ci între aceste lanuri și cele ale cooperatorilor din „plutonul fruntaș". Este stimulatoarea obsesie care dă aripi celor puternici. Intr-adevăr. Ascultindu-i pe soții Treta, aflînd despre mersul pregătirilor pentru noul an agricol, am simțit acolo, la Ciacova, ambiția aceea bine măsurată și în veșnică stare de veghe din care șe hrănesc aspiranții la titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare".

VASLUI : Realizare tehnică 
de prestigiuColectivul întreprinderii de materiale izolatoare din Vaslui a repurtat un nou succes în producție.— Este vorba — ne spune ing. Nieolae Pascu, directorul întreprinderii — despre finalizarea și intrarea în funcțiune a instalației- pilot pentru producerea masticu- rilor grele, pe care se obțin, In regim de microproduc- ție, două noi produse hidro- izolatoare de tip Mecabît și insonorizanți auto. Instalațiile și utilajele necesare procesului de fabricație sînt de concepție originală, proiectate și realizate de oamenii muncii din întreprindere. 

(Petru Nccula).

CUGIR : Noi produse 
în fabricațieLa întreprinderea mecanică din Cugir se realizează noi produse de tehnicitate superioară, concepute și proiectate cu forțe proprii. Zilele trecute, constructorii de mașini din Cugir au lansat in fabricație încă un produs : presa multipozițională destinată prelucrării prin extrudare a bucșelor pentru lanțurile articulate sub un țol, care intră in nomenclatorul de fabricație al unității. Folosirea în producție a acestui utilaj complex asigură, pe lingă o productivitate înaltă, și o creștere a coeficientului de utilizare a metalului de la 55 la 96 la sută. 

(Ștefan Dinică).

OLT : Se extinde rețeaua 
comercială .In municipiul Slatina, reședința județului Olt, continuă să se extindă rețeaua comercială, concomitent cu modernizarea celei existente, cu noi unități, amenajate în cele-mai tinere cartiere. Astfel, au fost date în folosință noi magazine pentru mărfuri industriale, unități de alimentație publică, de artizanat, sport-turism, confecții, țesături, decorațiuni interioare. (Mi

hai Grigoroșcuță).

BACĂU : Pentru sănătatea 
oamenilorUn număr de 62 de medici tineri. care și-au încheiat anii de stagiatură, s-au prezentat zilele a- cestea la dispensarele medicale șl unitățile spitalicești din comunele și orașele județului Bacău pentru a-și lua posturile In primire. Ei s-au alăturat astfel celor peste 1 300 medici șl circa 3 500 de cadre cu pregătire medie sanitară existente în județ, care veghează la sănătatea Oamenilor. Acest personal medical are la îndemînă o puternică bază materială : opt spitale cu aproape 5 000 de paturi, 13 dispensare-policlinici, 153 dispensare sătești și de întreprinderi. Cele mai multe dintre unitățile respective — spitalele din municipiul Gheorghe Gheorghlu-Dej, Buhuși, Moinești, Podu Turcului, ca și marile complexe spitalicești din municipiul Bacău — au fost construite și dotate cu cele necesare în ultimele două decenii. La această dată se află în construcție noi dispensare medicale în comunele Nieolae Bălcescu, Parava

t V
11,30 Telex
11.35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan (color). „Racheta 
albă" — ultimul episod

12,40 Din cununa cîntecului românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (parțial color)
14,50 Contemporanii noștri (color) 

• Dialog despre incandescentă
15,00 închiderea programului

19,00 Telejurnal
19,15 Țara mea azi (color) • înflorirea 

culturii socialiste românești. Do
cumentar

19.35 O epocă de aur spre gloria Româ
niei (color). Spectacol literar- 
muzical-coregraflc realizat de 
Consiliul Culturii șl Educației So
cialiste in colaborare cu Radio- 
televlziunea română

20,20 Film artistic. „Intîlnește-mă Ia

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1 februarie, ora 20 — 4 fe
bruarie, ora 20. în țară : Deși tempe
ratura aerului va crește ușor, vremea 
va fi rece, geroasă noaptea și dimi
neața, iar cerul variabil, cu înnorări 
mai accentuate, la început în sud-estul 
țării, iar spre sfîrșit, în sud-vest. Se 
vor semnala precipitații slabe sub for
mă de ninsoare, pe alocuri, la începu
tul intervalului, în regiunile sud-estice, 

* Iar spre sfîrșit, In cele sud-vestice. în 
restul teritoriului, va fulgul cu totul 
Izolat. Vîntul va sufla slab pînă la mo

și în alte localități rurale. (Gheorghe Baltă).
SIBIU : Cantine 

muncitoreștiPe platforma industrială est a Sibiului a fost dată în folosință o nouă microcantină, de care beneficiază oamenii muncii dintr-o secție a întreprinderii „Independența". Unitatea se adaugă celorlalte cinci microcantine din secții și celor două mari can- tine-restaurant, în care zilnic servesc masa peste 1 500 de oameni ai muncii din cadrul marii întreprinderi constructoare de mașini, în județ, funcționează 20 de cantine muncitorești, organizate în numeroase microcantine și bufete de incintă, aprovizionarea acestora fiind asigurată de către cele ltl gospodării-anexe existente. (Ion 
Onuc Nemeș).

BRAD : Construcții 
social-edilitareIn orașul Brad, una dintre localitățile cu nume de rezonanță istorică din Tara Moților, care în „Epoca Nieolae Ceausescu" a cunoscut o amplă dezvoltare și modernizare, s-au dat, în folosință pentru mineri, metalurgiști și familiile lor peste 4 000 apartamente. Acestora li se adaugă noi edificii so- cial-culturale, printre care două ■școli, unități comerciale și prestatoare de servicii. De remarcat că numai în ultimul an locuitorii orașului. in frunte cu deputății, au efectuat peste două milioane ore muncă patriotică, executînd un important volum de lucrări edilitar- gosoodărești si de înfrumusețare a cartierelor. (Sabin Cerbu).

BIHOR : Resurse 
energetice refolosibileFabrica de mobilă din Săcueni, care aparține dă Combinatul de prelucrare a lemnului din Oradea, își asigură încălzirea spațiilor de producție, prepararea apei calde menajere și încălzirea tehnologică folosind apa geotermală. Anual, se economisesc pe această cale, în medie. 600 tone combustibil conventional. De menționat că la nivelul combinatului sînt inventariate aproape 3 300 tone combustibil convențional ne an, resurse energetice refolosibile. care se recuperează și se valorifică integral, 

(loan Laza).

SATU MARE : Hărnicia 
legumicultorilorObținînd în 1986 locul I pe țară cu o producție de 144 000 tone legume, sătmărenii au pășit în 1987 cu hotărîrea de a-și amplifica roadele muncii, astfel Incit producția să depășească nivelul atins anul trecut. în acest scop, la centrele de răsaduri din cadrul asociațiilor legumicole Satu Mare, Culciu și Medieșu Aurit, din unele cooperative agricole și întreprinderi agricole de stat, au fost însă- mînțate suprafețele necesare pentru obținerea a circa 6 milioane de răsaduri de varză timpurie, 1,1 milioane răsaduri tomate timpurii și 5 milioane răsaduri pentru conopidă timpurie, care au și răsărit, ceea ce va permite plantarea .acestora cit mai devreme posibil în solarii și în cîmp. (Octav Grumeza).

Saint Louis". Producție a studiou
rilor americane. In distribuție : 
Judy Garland, Margaret O’Brien, 
Mary Astor, Tom Drake, Leon 
Ames, Harry Davenport. Regia : 
Vincente Minnelli

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Luni, 2 februarie 1987
20.00 Telejurnal
20,15 Energia — o problemă a noastră, 

a tuturor
20,25 Orizont tehnlco-științlfic • Docu

mentar. Hidrogenul — combusti
bilul viitorului • Actualitatea me
dicală : Farmacia naturii • Bre
viar : Saloane ale ingeniozității

20,40 Tezaur folcloric (color) • Cîntece 
și amintiri despre cîntec cu Ale
xandru Grozuță

20,55 Roman foileton (color). ,,Calva
rul". Ecranizare după romanul 
omonim de Aleksei Tolstoi. Regia: 
Vasili Ordînski. Ultimul episod

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

derat cu unele Intensificări de scurtă 
durată în prima zi In sud-estul țării, 
iar spre sfîrșitul intervalului în sud- 
vest, cu viteze pînă la 45 km pe oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 23 și minus 13 grade, mal 
coborîte în centrul țării, dar ușor mai 
ridicate în sud, iar maximele, în ge
neral, între minus 14 și minus 4 grade. 
Se va semnala frecvent ceață cu de
punere de chiciură. în București: Deși 
temperatura aerului va crește ușor, 
vremea va fi rece, geroasă noaptea și 
dimineața, iar cerul va fi variabil. Va 
ninge slab și trecător sau va fulgui. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 15 șl minus 10 grade, mai 
coborîte în prima noapte, iar cele 
maxime între minus 8 și minus 4 gra
de. Se va semnala ceață cu depunere 
de chiciură.

CELUI DEAL IV-LEA CONGRES AL PARTIDULUI 
AFRICAN AL INDEPENDENȚEI DIN SENEGAL

DAKARIn numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nieolae Ceaușescu, adresăm participanților la cel de-al IV-lea Congres al Partidului African al Independenței din Senegal un cald salut prietenesc, împreună cu expresia sentimentelor noastre de profundă solidaritate militantă.între Partidul Comunist Român și Partidul African al Independenței din Senegal s-au stabilit și se dezvoltă bune relații de prietenie și colaborare, marcate de convorbirile dintre tovarășul Nieolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și tovarășul Majhemout Diop, secretar general al Partidului African al Independenței din Senegal, și ne exprimăm convingerea că aceste relații vor cunoaște o continuă amplificare și întărire spre . binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Urăm succes deplin lucrărilor copgresului dumneavoastră și în îndeplinirea hotărîrilor pe care le veți adopta, in vederea unirii tuturor forțelor progresiste, revoluționare și democratice pentru înfăptuirea transformărilor înnoitoare, pentru consolidarea libertății și independenței naționale, pentru fericirea și bunăstarea poporului senegalez.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscăiescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a transmis primului comisar de stat al Republicii Zair, Mabl Mulumba, o telegramă de felicitare în care îi adresează, cu prilejul numirii în această funcție, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și succes in activitate.
CONFERINȚA DE PRESĂPreședintele Partidului Socialist (EDEK) din Cipru, Vassos Lyssa- rides, care la invitația C.C. al P.C.R. efectuează o vizită în țara noastră, s-a întîlnit, simbătă, cu reprezentanți ai presei române.Oaspetele a exprimat, cu acest prilej, satisfacția deosebită de a vizita din nou România și de a fi fost primit de președintele Nieolae Ceaușescu, cu care a efectuat un aprofundat schimb de opinii în probleme bilaterale și internaționale de interes comun. El a dat, în context, o înaltă apreciere politicii externe promovate de România, activității consecvente pe care președintele României o consacră cauzei păcii și dezarmării, instaurării unui climat de destindere, înțelegere și largă colaborare în Balcani, în Europa și în întreaga lume.Vorbitorul a subliniat că poporul cipriot și ei personal sînt profund recunoscători României și președintelui Nieolae Ceaușescu pentru poziția consecventă în favoarea asigurării unității, independenței, integrității teritoriale și statutului de nealiniere ale Republicii Cipru.Subliniind că România joacă un rol important în soluționarea pro- • blemelor complexe ale vieții internaționale, oaspetele a evidențiat de

Cronica zileiIn perioada 27—30 ianuarie, o delegație a Academiei de științe sociale de pe lingă C.C. al P.M.U.P., condusă de rectorul J. Maciszewski. a făcut o vizită la Academia de partid pentru învățămînt social-politic. In cadrul vizitei, delegația a avut convorbiri cu tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., rectorul Academiei de partid, cu cadre didactice, a luat contact cu alte instituții de cultură și învățămint din țara noastră.Delegația poloneză a fost primită de tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.(Agerpres)
INFORMAȚII SPORTIVE• In cadrul campionatului diviziei A la baschet masculin, in sala Flo- reasca din Capitală s-a disputat simbătă tradiționalul derbi dintre echipele bucureștene Steaua și Dinamo. Baschetbaliștii de la Steaua au obținut victoria cu scorul de 81—74 (39—31).Astăzi, de la ora 11,30, în aceeași sală, cele două formații vor susține un nou meci.• In meci contînd pentru turneulfinal al „Cupei campionilor europeni" la baschet masculin, echipa Real Madrid a întrecut pe teren propriu cu scorul de 101—96 (52—43)formația Jalghiris .Kaunas. La Milano, în cadrul aceleiași competiții, echipa locală Tracer a învins cu 84—75 (35—30) formația francezăBearnais Orthez.• Proba feminină de coborîre (pentru combinata alpină) din cadrul Campionatelor mondiale de schi de ia Crans-Mqntana a revenit elve- țienei Michaela Figini cu timpul de l’24”60/100, urmată de Sylvia Eder (Austria) — l’24”81/100. In clasamentul final al probei de combinată alpină pe locul I s-a clasat elvețiană Erika Hess, urmată de Sylvia Eder.• în prima zi a competiției internaționale masculine de handbal de la Trnava, formația R. S. S. Ucrainene a întrecut cu scorul de 29—21 (13—9) echipa C. H. G. Bratislava, iar prima reprezentativă a Cehoslovaciei a dispus cu 22—20 (11—10)de selecționata secundă a Cehoslovaciei.

Totodată, este exprimată convingerea că, in spiritul înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel, guvernele celor două țări vor aduce o nouă contribuție la dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și cooperare dintre Republica Socialistă România și Republica Zair.(Agerpres)
mersurile șl acțiunile constante ale șefului statului român privind înfăptuirea dezarmării și asigurarea păcii. în mod deosebit, președintele partidului EDEK a elogiat recenta reducere unilaterală cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, subliniind că această acțiune a României reprezintă o măsură concretă, cu puternic impact politic și moral, pe calea înfăptuirii dezarmării și asigurării păcii in lume.Oaspetele a -dat, de asemenea, o înaltă apreciere Inițiativelor privind crearea unei zone denuclearizate și fără arme chimice în Balcani, precum și a unui climat de pace, securitate și destindere in regiunea Mării Mediterane.Vassos Lyssarldes a ținut. In încheiere, să-și exprime admirația față de progresele înregistrate de România în dezvoltarea sa socială și economică.
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® MINERITUL ANULUI 2000.’ Ca urmare a activităților de minerit, anual, i in lume se extrag miliarde de tone de pă- / mint și rocă. După extragerea minereuri- 1 lor, rămin mari cantități de reziduuri, in i general nevalorificate, care conțin insă o ’ serie de substanțe utile. Separarea acestora l este aproape imposibilă prin metode con- i venționale. In schimb, promițătoare se 1 anunță de pe acum metodele biotehnologiei l minerale. Pină in prezent, cu ajutorul aces- ' teia, în lume, s-a reușit extragerea unui l număr de 25 de metale și se apreciază că, 1 in anul 2000, 50 la sută din cantitatea totală 1 de metale exploatate se va extrage pe i această cale.J In Bulgaria, de dezvoltarea acestor me- ) tode se ocupă Centrul de studii și cercetări i în domeniul biotehnicii minerale. înființat ' in 1975, pe lingă Institutul de mine și geo- l logie. După ce, în 1982, aici s-a organizat < un reușit curs de biotehnică minerală pen- 1 tru specialiști din țările in curs de dezvol- i tare, Comisia O.N.U. pentru protecția me- ' diului înconjurător și-a exprimat dorința \ ca acest centru să devină o verigă regio

nală a sistemului internațional de pregătire în acest domeniu, care, astfel, va cuprinde șase centre. Acum doi ani, la centrul din Sofia s-a și trecut la pregătirea sistematică a cadrelor, admiși fiind la cursul special de biotehnică minerală absolvenți de învăță- mint superior și studenți de la diferite facultăți. Ce fel de cercetări se efectuează în cadrul acestui centru 7 în principal, de microbiologie, genetică și tehnologie. Se elaborează metodele extragerii microbiologice a metalelor feroase, rare și nobile din materia primă minerală întîlnită în Bulgaria, cu precădere. Este vorba de minereuri, concentrate și produse reziduale din industria de îmbogățire a minereurilor, din piro- metalurgie, hidrometalurgie etc. Se studiază însă și metode de separare a particulelor de fier, cu ajutorul microorganismelor, din caolin, bunăoară, care servește apoi la fabricarea de produse de porțelan de calitate superioară. Totodată, se elaborează metode pentru îndepărtarea sulfului din cărbunele de pămînt. care poluează mediul, prin ardere. Atenție prioritară se acordă insă cercetărilor vizind ameliorarea genetică și se

lecția de microorganisme mai apte pentru extragerea substanțelor minerale utile.
• BOILERUL DIN ADÎNCURL Pretutindeni în lume se caută noi și noi soluții de economisire a energiei și de recuperare a resurselor energetice refolosibile. Bunăoară, în Franța, în această iarnă, se desfășoară un interesant experiment, cu caracter de premieră, vizînd încălzirea a 1 250 de locuințe cu căldură stocată în cursul verii. Este vorba de o parte din căldura rezultată de la uzina de incinerare a reziduurilor menajere de la Thiverval- Grignon. Apa încălzită cu această căldură, care pină nu de mult se irosea, a fost pompată pe parcursul sezonului cald la adinci- mea de 500 de metri.
• PE ARCURI DE... AER. în lume, tot mai multe vehicule oferă condiții de confort sporit, grație sistemelor de suspensie cu aer. care folosesc diafragme din cauciuc. La uzinele „Dunlop" din Coventry. Anglia, aceste diafragme sînt realizate dintr-o imbihare de țesătură armată din 

cauciuc natural șl neopren. Diafragmele sînt etanșeizate la fiecare capăt, spre a forma „arcuri" de aer, utilizate pe scară largă pentru suspensia trenurilor, a autobuzelor, a vehiculelor articulate. Noile sisteme de suspensie aproape că nu necesită întreținere ; sînt mai ușoare și ocupă mai puțin spațiu decît sistemele convenționale de suspensie cu arcuri. Vane de nivel sînt utilizate pentru a controla aerul care intră și iese din ansamblurile de suspensie cu aer, asigurînd o platformă de înălțime constantă la orice fel de încărcătură a vehiculului și în orice condiții rutiere.In prezent, la „Dunlop" se pune la punct un nou sistem de suspensie cu aer. controlat de un microcalculator, care va permite să se adopte, in funcție de nevoi. înălțimi și unghiuri diferite de suspensie. Se va facilita astfel efectuarea unor manevre mai anevoioase, cum ar fi intrarea-și ieșirea de pe bacuri. De notat că firma britanică realizează sisteme de suspensie cu aer și pentru izolarea de vibrații a mașinilor-unelte grele sau pentru protejarea echipamentelor sensibile de efectul șocurilor mecanice.

• NAVIGAȚIE IN TAIGA. In prezent, in Uniunea Sovietică se desfășoară lucrări în vederea creării unei noi generații de nave pentru cursurile mici de apă. încărcate, aceste ambarcațiuni vor avea pescajul de 0,6—0,5 metri, ceea ce va face să crească simțitor posibilitățile de transport în amonte, pe drumurile de apă din taiga și din tundră. De o utilitate deosebită se vor dovedi noile nave mai ales în deservirea geologilor, a sondorilor, petroliștilor și constructorilor de conducte de gaze din zone izolate, fără cursuri mari de apă.In curînd, se va trece la producția de serie a ambarcațiunilor din noua generație. Printre acestea se va număra și o nouă motonavă pentru navigația mixtă „fluviu- mare", cu o capacitate de 4 000 tone. In prezent, se află în faza de testare și motonava cu zbaturi subacvatice tip „Lastocika" (rîndunica). Aceasta va avea o viteză de deplasare de 90 km pe oră, față de numai 60 cit înregistrau predecesoarele ei.
• ÎN INTERESUL INIMII. Statis-

ticile relevă că, in ultimul deceniu, bolile i cardiovasculare au Înregistrat în S.U.A. un ’ recul considerabil. Astfel, mortalitatea da- i torată acestora a scăzut cu 40 la sută, iar proporția deceselor, de pe urma infarctului ) miocardic, a scăzut cu 25 la sută la bărbați 1 și cu 30 la sută la femei. Cum se explică ’ acest îmbucurător fenomen 7 Specialiștii i consideră că succesul se datorează în bună / parte rezultatelor propagandei împotriva ) fumatului, desfășurată la scară națională, i dar și trecerii multor americani la o aii- ’ mentație rațională, mai „prudentă", menită i să protejeze cordul. Pentru scăderea și mai / accentuată a mortalității datorate bolilor j cardiace, oamenii de știință își pun mari i speranțe în progresele care au început să > se înregistreze in ce privește înțelegerea l fiziologiei inimii șl a genezei multor mala- dii coronariene. In prezent, cercetările se ireferă, în principal, la metabolismul celulelor inimii și la posibilitatea de a interveni, în scopul compensării unor eventuale carențe, evitindu-se astfel ca deficiențele din cadrul metabolismului celular să determine instalarea unei cardiopatii. I
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ROMÂNIA - CEAUȘESCU 

0 politică dinamică și fermă, consacrată cauzei păcii, 
înțelegerii internaționale și progresului

ARTICOLE Șl COMENTARII ÎN PRESA DE PESTE HOTARE

Gindirea politică și acțiunea secretarului general al partidului, președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care stau la baza ridicării României pe noi trepte ale progresului și civilizației, activitatea sa de promotor eminent al politicii de pace, progres și colaborare in lume continuă să fie oglindite de presa internațională.Se evidențiază, astfel, că, în anii de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu se află in fruntea Partidului Comunist Român și a statului nostru, Româ
nia a cunoscut o afirmare fără precedent pe arena vieții internaționale, atit datorită realizărilor de seamă din această perioadă, cit și demersurilor și inițiativelor sale in vederea realizării dezarmării, in primul rînd nucleare, pentru edificarea unei lumi ferite de pericolul războiului, pentru soluționarea tuturor conflictelor pe cale pașnică, prin tratative, pentru edificarea noii ordini economice internaționale, pentru colaborarea intre toate statele planetei.

„Prin gindirea și activitatea sa cuteză
toare., președintele Nicolae Ceaușescu 
are un rol hotărîtor în elaborarea 
politicii interne și externe a țării“Cotidianul de mare tiraj „NEW NIGERIAN" publică un amplu articol — Însoțit de fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu — consacrat zilei de naștere a șefului statului român, în care subliniază : Președintele României este 
un remarcabil ginditor și militant 
politic, bazîndu-și concepția pe cela mai bune tradiții ale gîndiril so- cial-politice românești, pe o profundă cunoaștere a realităților din România, a potențialului națiunii române de dezvoltare șl progres.Anallzlnd atent și necontenit evoluția social-economică, președintele 
Nicolae Ceaușescu joacă un rol 
hotărîtor in elaborarea politicii in
terne și externe a țării, a progra
mului complex de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.în conștiința contemporană — scrie cotidianul nigerian — președintele Nicolae Ceaușescu, eminentă personalitate a vieții politice Internaționale, apare drept un militant ferm In favoarea participării active a statelor mici șl mijlocii, a tuturor statelor Ia soluționaTea problemelor majore ale omenirii : realizarea dezarmării totale și generale, In primul rînd a celei nucleare. edificarea unui sistem de securitate și cooperare In Europa și în Întreaga lume, eliminarea subdezvoltării și stabilirea unei noi ordini economice mondiale, democratizarea relațiilor Internaționale.Concepția președintelui României privind salvgardarea păcii și realizarea dezarmării — se arată — Izvorăște dintr-o serie de principii fundamentale, potrivit cărora garantarea securității și asigurarea unui echilibru de forțe trebuie să se realizeze nu prin cursa Înarmărilor, ci, dimpotrivă, prin dezarmare treptată,., ajungîndu-se Ia iun nivel cit mal scăzut posibil al armamentelor, prin mobilizarea tuturor forțelor politice progresiste, a opiniei publice, a maselor largi populara l.n lupta pentru pace și dezarmare, pentru edificarea unei lumi mal drepte și mal bune. într-o epocă In care sporesc conflictele șl războaiele locale — subliniază „New Nigerian" — președintele Nicolae Ceaușescu face apel constant la lichidarea focarelor de Încordare și conflict, la reglementarea oricăror dispute prin mijloace pașnice, pe calea negocierilor.Este neîndoielnic că asigurarea cursului ascendent al raporturilor româno-nigeriene In numeroase domenii de activitate, excelenta conlucrare a celor două țări in viața politică internațională, vizitele reciproce la cel mai Înalt nivel au fost promovate șl dinamizate în mod neabătut de președintele Nicolae Ceaușescu, prieten sincer al poporului nigerian.în ceea ce privește situația

înalte aprecieri pentru succesele 
obținute în dezvoltarea multilaterală 

a patriei noastreCotidianul peruan „EL NUEVO DIARIO" din Lima consacră un articol prezentării importantelor prefaceri care au avut loc în țara noastră în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, evidențiind succesele deosebite înregistrate în toate domeniile de activitate. România este azi o țară industrial-agrară, cu o industrie dezvoltată, modernă, cu o agricultură avansată, arată ziarul. Cotidianul peruan insistă asupra faptului că un deosebit avlnt au cunoscut știința, învățămîntul și cultura, relatînd, totodată, despre vastul program în domeniul construcției de locuințe și a altor edificii sociale.Contemplînd tot ceea ce s-a realizat în România, se poate constata cit este de mare forța creatoare a unul popor care a pus capăt exploatării și inegalității, care a reușit să fie stăpînul bogățiilor sale naționale, al destinului său și care este angajat In făurirea conștientă a propriului său viitor, scrie „El Nuevo Diario".
„Modernizare intensivă pină in 

anul 2000" este subtitlul sub care ziarul scrie : încheind cu succese Importante cincinalul 1981—1985, poporul român se află angajat în îndeplinirea sarcinilor trasate de cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R., pentru cincinalul 1986—1990 șl în perspectivă pînă In anul 2000. In perioada 1986—1990 se prevede să se realizeze o creștere economică intensivă.Garantarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale — relevă ziarul — asigurarea unei democrații efective, muncitorești revoluționare constituie trăsăturile caracteristice de bază ale vieții social-politice românești.în încheiere, „El Nuevo Diario" scrie: Ținînd seama de interdependența dialectică între politica internă și cea internațională. România acordă o atenție deosebită dezvoltării relațiilor cu toate statele, fără deosebire de sistem social, soluționării prin negocieri a tuturor 

din sudul Africii, președintele Nicolae Ceaușescu se opune hotărlt politicii agresive a regimului de la Pretoria împotriva țărilor vecine, împotriva discriminării rasiale exercitate asupra populației negre majoritare sud-africane. Președintele Nicolae Ceaușescu condamnă cu severitate politica de apartheid și susține lupta S.W.A.P.O. pentru independența națională a Namibiei.în Încheierea articolului se spune : Un mare prieten al tuturor popoarelor africane, un strălucit promotor șl luptător pentru pace și progres In lumea contemporană, pentru prietenie și colaborare intre popoare, președintele Nicolae Ceaușescu a fost distins cu numeroase ordine și medalii decernate de mișcarea mondială pentru pace, de alte foruri internaționale.Revista mexicană „TIEMPO" subliniază într-un reportaj că România a cunoscut anii săi cei mai prosperi începînd din 1965, de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, cînd destinele țării i-au fost Încredințate lui Nicolae Ceaușescu, ales, atunci, secretar general al partidului. în această calitate — se relevă — a Inițiat un amplu proces de industrializare, de modernizare a agriculturii, de dezvoltare a științei, Invățămîntului și culturii, de perfecționare a sistemului democratic. Pe plan extern, președintele Nicolae Ceaușescu a trecut la promovarea unei politici active, de deschidere, de largă cooperare cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu statele capitaliste dezvoltate. în general cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială. De numele lui Nicolae Ceaușescu. devenit — prin consens național — cel dinții președinte al Republicii Socialiste România, este legată epoca de cea mai mare dezvoltare economico-so- cială din întreaga istorie milenară â poporului român — conchide publicația mexicană.Aniversarea zilei de naștere și a peste cinci decenii de activitate revoluționară ale președintelui Nicolae Ceaușescu este marcată de cotidianul marocan „AL BAYANE" sub titlul „România : Mesaj de 
felicitare al Partidului Progresului 
și Socialismului către președintele 
Ceaușescu". Ziarul prezintă semnificația acestui eveniment, publicînd mesajul de felicitare adresat șefului statului român și inserează un articol consacrat României, sub titlul 
„Știința, cercetarea și ritmurile de 
creștere". în articol sint înfățișate rezultatele remarcabile obținute de țara noastră în înfăptuirea vastului său program de introducere a progresului tehnic, destinat sporirii caracterului intensiv al dezvoltării economice a țării.

problemelor grave care confruntă lumea contemporană, deoarece numai in condiții de pace popoarele pot să-și conjuge eforturile în direcția progresului economic și social, creșterii bunăstării, libertății și independenței lor naționale.Publicația Italiană „ECOMOND PRESS" consacră un articol special prezentării unor aspecte ale dezvoltării economico-sociale a României. Sub conducerea și in baza propunerilor concrete ale președintelui Nicolae Ceaușescu — subliniază revista — a fost elaborată o politică pe termen lung, fn scopul de a pune capăt moștenirii trecutului.A fost adoptat un program care, pentru prima dată în istoria României, a stabilit norme precise pentru planificarea și organizarea teritorială. Aceasta, evidențiază „Ecomond Press", a determinat o eficiență deosebită a politicii de investiții a statului de-a lungul mai multor cincinale, conducînd la dezvoltarea cu precădere a zonelor mai rămase in urmă ale țării. In prezent, județele României moderne participă fiecare în cadrul economiei naționale cu o producție industrială de peste 10 miliarde lei. Se menționează că pentru următorii cinci ani este prevăzută o producție totală de cel puțin 70 mii lei pe locuitor.Publicația subliniază că programul de dezvoltare economică a României prevede trecerea de la stadiul de „țară socialistă In curs de dezvoltare" la cel de „țară cu dezvoltare medie".Sub titlul „România — o econo
mie viguroasă", cotidianul mexican „EL SOL DE MEXICO" evidențiază poziția importantă a țării noastre pe planul relațiilor economice internaționale, faptul că „opinia României este ascultată și luată în considerație atunci cînd se discută soluționarea gravelor probleme care afectează economia mondială".în cadrul articolului se arată că România și-a extins schimburile economice cu aproape toate țările

lumii. Indiferent de Ideologia sau gradul lor de dezvoltare. De asemenea, România duce o politică comercială care vizează nu numai schimbul de mărfuri șl servicii, ci și cooperarea in producție, cercetarea,; dezvoltarea de noi tehnologii, la baza acestei politici aflin- du-se, ritmul înalț de creștere în industrie, progresele tehnice realizate în agricultură și hotărîrea fermă de a fi un factor activ încomerțul internațional.
„România — progres economic și 

relații externe" este titlul sub care revista „THE DIPLOMAT", " Malayezia, publică un țit de Nicolae Elena Sub Nicolae
portreteleCeaușescu Ceaușescu, conducereaCeaușescu,

din articol, înso- președintelui și tovarășei subliniind : președintelui România a
Activitate susținută în vederea trans
formării Balcanilor într-o zonă fără 

arme nucleare și chimiceUnul dintre cele mai strălucite exemple privind acțiuni comune pe linia garantării păcii și securității internaționale il constituie inițiativa româno-bulgară cu privire la crearea în Balcani a unei zone fără arme chimice, ai cărei autori sint conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, evidențiază ziarul bulgar „OTECESTVEN FRONT", Intr-un comentariu, relevînd. și dorința fierbinte a poporului român de a lupta pentru viitorul pașnic al planetei, poziția fermă cu privire la necesitatea încetării experiențelor nucleare. Amintind că nu de mult a avut loc, la București, prima reuniune la nivel de experți din țările balcanice, in cadrul căreia au fost abordate probleme legate de înfăptuirea in practică a acestei inițiative, ziarul bulgar arată, in continuare, că România și Bulgaria se pronunță pentru neexperi- mentarea, neproducerea, neobține- rea și nestocarea oricăror arme chimice și pentru distrugerea celor existente. Cele două țări au pus, de asemenea, în evidență pericolul imens pe care îl prezintă folosirea acestei arme. Este reflectat, totodată, punctul de vedere românesc potrivit căruia fiecare stat, indiferent de mărimea lui, își poate aduce contribuția în lupta împotriva continuării cursei înarmărilor, pentru dezarmare» Unirea eforturilor țărilor — România și Bulgaria oferind un exemplu prin inițiativa lor vizînd înlăturarea armei chimice din Balcani — poate duce la o cotitură in lupta împotriva forțelor războiului, subliniază ziarul bulgar. Reliefind hotărîrea României de a acționa, împreună cu celelalte țări socialiste, pentru realizarea păcii, ziarul arată că opinia publică din țara noastră condamnă cu fermitate proiectele de militarizare a spațiului cosmic, amenințarea cu escaladarea cursei înarmărilor și sprijină propunerile sovietice de dezarmare.Inițiativa tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov privind crearea in Balcani a unei zone fără arme chimice și desfășurarea, la București, a primei reuniuni a reprezentanților țărilor balcanice. în cadrul căreia au fost examinate problemele legate de a- ceastă propunere, fac obiectul unui articol apărut în ziarul sovietic „IZVESTIA", care consideră reuniunea un eveniment remarcabil. Bucurîndu-se de un mare -sprijin din partea opiniei publice din zonă, inițiativa româno-bulgară — prin 

înregistrat importante progrese in dezvoltarea economică, politică, socială și tehnologică. Din 1965, cind Nicolae Ceaușescu a fost ales Ia conducere — relevă revista — s-aii .elaborat și înfăptuit programe concrete de dezvoltare a națiunii în domeniile științific, al ^educației, culturii, și altor, sfere de activitate.Publicația rtialayezianâ arată, apoi, că Republica Socialistă România se călăuzește în relațiile cu celelalte state după principiile respectului reciproc și respectului suveranității altor națiuni și promovează soluționarea pașnică și negociată a tuturor problemelor internaționale. Sint evidențiate relațiile dintre România și Malayezia, care au cunoscut o creștere substanțială in ultimii ani, datorită și schimbului de vizite la nivel înalt.

esența sa — constituie o componentă a marilor eforturi ale statelor socialiste in vederea îmbunătățirii relațiilor internaționale, a salvgardării păcii pe Pămint, se arată in articol.Referindu-se la aceeași problematică, ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", din R.D. Germană, evidențiază : Ideea unei zone balcanice lipsite de arme chimice dobîn- dește o audiență tot mai largă. Apelul adresat, cu aproximativ un an in urmă, de către tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, șefilor de stat și de guvern din celelalte țări balcanice, în vederea începerii unor tratative pentru realizarea unui asemenea proiect are un ecou tot mai accentuat.Se arată apoi că, la reuniunea balcanică de la București. România a prezentat un proiect de document în care se prevede declararea Balcanilor zonă lipsită de arme chimice, documentul fiind înaintat guvernelor tuturor, țărilor participante. întilnirea — se subliniază — este apreciată ca primul pas concret pentru realizarea acestei inițiative.România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu s-au pronunțat și se pronunță cu cea mai mare fermitate pentru încetarea imediată și interzicerea experimentării oricăror arme nucleare, indiferent de mediul în care ele ar urma să fie efectuate — evidențiază agenția T.A.S.S., subliniind opoziția țării noastre față de testarea și perfecționarea armelor de distrugere in masă. în virtutea acestei poziții ferme, se arată, România a salutat din primul moment și a sprijinit pe deplin moratoriul unilateral asupra experiențelor nucleare ho- tărît de U.R.S.S. și, în același timp, a condamnat continuarea acestor experiențe de către S.U.A. și alte state nucleare.Este pusă, totodată, tn evidență necesitatea exprimată de țara noastră de a se ține seama de interesele vitale ale tuturor popoarelor și de a se trece la interzicerea tuturor experiențelor cu arme atomice.Un reportaj publicat de revista „ROMANIAN IMAGE", din Marea Britanie, prezintă, sub titlul „Un 
munte mutat din loc", eforturile Întreprinse pentru dezvoltarea industrială și urbanistică a văii Arie- șului. Sînt înfățișate schimbările produse în această zonă a tării în ultimii ani, transformarea completă a regiunii, începută o dată cu activitățile de la șantierul minier Roșia-Poieni-Abrud. (Agerpres)

BONN IntILNIRE prietenească
prilejuita de împlinirea a 20 de ani de la stabilirea relațiilor 

diplomatice dintre Republica Socialistă România 
și Republica Federală GermaniaBONN 31 (Agerpres). — Cu ocazia Împlinirii a 20 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Socialistă România șiRepublica Federală Germania, laambasada țării noastre din Bonna avut loc o întîlnire prietenească,la care au luat parte Hans Dietrich- Genscher, vicecancelar și ministru al afacerilor externe, Annemarie Ren- * ger și Heinz Westphal, vicepreședinți ai Bundestagului, președintele Camerei federale pentru industrie și comerț, reprezentanți ai ministerelor

Acțiuni agresive ale R.S.A. împotriva AngoleiLUANDA 31 (Agerpres), — La 24 ianuarie, o forță expeditională sud- africană formată din trei batalioane aparținînd trupelor regulate ale R.S.A. au pătruns cu ajutorul vehiculelor blindate pe teritoriul national angolez, avansînd 50 de km în interiorul provinciei Cunene, din sudul țării, anunță un comunicat al Ministerului Apărării al R.P. Angola, dat publicității la Luanda și reluat de agenția ANGOP.în zilele următoare, militariștii sud-africani, sprijiniți de avioane de vînătoare și bombardament, precum și de elicoptere de luptă, au atacat o serie de așezări angoleze, ca șl poziții ale Forțelor Populare de Eliberare ale Angolei (F.A.P.L.A.). Comunicatul precizează că la 25 ianuarie au fost localizate trupe sud-africane în 5 puncte distincte ale teritoriului național angolez.în cursul operațiunilor militare, Forțele Populare de Eliberare ale Angolei au scos din luptă 16 vehicule militare aparținînd R.S.A. și au doborit un elicopter inamic, precizează comunicatul.NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). — Republica Populară Angola a se
Conflictul dintre Iran și IrakTEHERAN 31 (Agerpres). — Potrivit agenției IRNĂ, artileria iraniană a bombardat obiective militare și economice din portul irakian Umm Qasr și Al-Ammra. Bombardamentele au avut loc ca răspuns la atacurile irakiene asupra unor zone rezidențiale iraniene — menționează IRNA. Avioane de luptă iraniene au bombardat obiective militare și industriale din orașul Sulaimaniya, iar artileria cu tragere lungă a supus unor puternice bombardamente obiective economice și militare din cîteva orașe irakiene. în sectorul sudic al frontului, artileria iraniană a provocat însemnate . pierderi forțelor irakiene în mai multe zone. Forțele iraniene au fitras într-o ambuscadă trupele irakiene aflate pe malul. vestic ai Lacului Peștelui,Har elicoptere de luptă au inițiat 60 de atacuri in diverse zone ale,teatrului d«r- operațiuni militare, Împotriva concentrărilor de trupe irakiene.BAGDAD 31 (Agerpres). — După cum a declarat un purtător de cuvînt militar irakian, citat de agenția I.N.A., avioane de luptă irakiene au efectuat raiduri simultante ,asupra unor orașe din vestul și sud-vestul

I AGENȚIILE DE PRESĂ1 
| TRANSMIT: 1
| CONVORBIRI POLONO-AMERI- '

CANE. Simbătă, Wojciech Jaru- . zelski, președintele Consiliului de. Stat al R. P. Polone, l-a primit pe ■ adjunctul secretarului de stat alI S.U.A., John-Whitehead, care a în- I treprins o vizită de lucru in Polo- |I nia. După cum relatează agențiaI P.A.P., convorbirea a prilejuit un i schimb de păreri deschis și util în
I probleme ale relațiilor polono-ame- • ricane. Au fost discutate, de asemenea, aspecte ale actualității inter- I naționale.I INTERVIU. într-un interviu acor- | dat publicației „Al-Nahu“, Erich1 Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, a I subliniat că politica de dialog și I cooperare pe care o promovează R.D.G. este îndreptată spre redu- l cerea confruntării și spre îmbună- | Itățirea situației in Europa și în lume, transmite agenția A.D.N. i
. CANCELARUL FEDERAL, Hei- ' mult Kohl, a anunțat, intr-un in-' terviu televizat, că va forma noul I I guvern în luna martie, după în- | cheierea convorbirilor dintre Uniunea Creștin-Democrată (U.C.D.) și i Uniunea Creștin-Socială (U.C.S.), |
Iși a negbcierilor cu Partidul Liber- Democrat (P.L.D.). .

URMĂTOAREA RUNDA DE NE- I 
GOCIERI INDIRECTE ÎNTRE PA-I KISTAN ȘI AFGANISTAN asupra I problemei afgane, care urma să în- |

I ceapă la 11 februarie la Geneva, a fost amînată pentru 25 februarie — . a anunțat mediatorul O.N.U.
I pentru aceste tratative, Diego I Cordovez, citat de agenția China Nouă. El a adăugat că această I aminare va fi folosită pentru con- |
Isultări în vederea unei mai bune pregătiri a negocierilor dintre cele i două părți.

ÎN CADRUL UNEI REUNIUNI ,
1 EXTRAORDINARE A C.C. AL 

PARTIDULUI REVOLUȚIONAR |
I SOCIALIST (S.R.S.P.) DE GU- 
| VERNAMÎNT ÎN SOMALIA, au | 

fost aleși membrii noului Birou |i Politic al partidului, format din Mohamed Siad Barre, președinte și . secretar general, Mohamed Aii Sa-
I mater, prim-vicepreședinte, Hussein I Kulmie Afrah, al doilea vicepreședinte, Ahmed Suleiman Abdulla I și Ahmed Mohamoud Farah. In ca- |
Idrul reuniunii, Mohamed Siad Barrâ a desemnat pe Mohamed Ali i Samater prim-ministru, care ur- I mează să formeze un nou guvern. ■ iar pe Mohamoud Farah — în funcția de prim viceprim-ministru. 

afacerilor externe, economiei, cercetării și tehnologiei, membri ai conducerii unor mari întreprinderi, alțl reprezentanți ai vieții politice, economice, științifice, cultural-artistice, ziariști vest-germani.în cadrul întîlnirii au fost evidențiate importanța deosebită a stabilirii relațiilor diplomatice între cele două țări, pe plan atit bilateral cit și internațional, precum și implicațiile pozitive pe care acest act le-a avut pentru îmbunătățirea climatului politic european.
sizat Consiliul de Securitate al O.N.U. asupra concentrării de trupe sud-africane in provincia Cunene, parte a teritoriului său aflată deja sub ocupația forțelor regimului minoritar rasist de la Pretoria. în acest sens, Angola cere Consiliului de Securitate să la măsurile necesare pentru a se pune capăt activității periculoase de destabilizare în Africa australă, promovată de R.S.A.Scrisoarea de sesizare a fost adresată Consiliului de către ambasadorul Angolei la O.N.U. și precizează că autoritățile rasiste sud-africane intenționează să lanseze un nou atac asupra teritoriului național angolez, sub pretextul urmăririi luptătorilor namibieni pentru libertate. în susținerea acestei cereri, partea ango- leză citează și o lungă listă de operațiuni militare efectuate de forțele armate sud-africane în luna ianuarie pe teritoriul național angolez.Pe de altă parte, în scrisoare se arată că Pretoria nu a răspuns propunerii angoleze, datînd din 1984, privind realizarea unor convorbiri pentru găsirea unei soluții la problemele din sudul continentului. Această propunere — se relevă — rămîne, în continuare, valabilă.
Iranului. Aviația irakiană a bombardat stația de petrol de la Shah Abad și a atacat un important obiectiv naval aflat in largul coastelor iraniene.Agenția I.N.A. precizează că atacurile irakiene au fost întreprinse ca răspuns lă continuarea bombardamentelor iraniene asupra orașelor irakiene și a agresiunii împotriva teritoriului Irakului. Pe de altă parte, purtătorul de cuvint militar irakian a precizat că numai un aparat de zbor al țării sale a fost distrus în interiorul teritoriului iranian, in timpul unei misiuni de luptă.

Prin apropiere și înțelegere
— spre măsuri de întărire 

a securității și cooperării europene

Reluarea, la începutul acestei săp- tămini, a lucrărilor reuniunii gene- ral-europene de la Viena continuă să se situeze intre evenimentele majore ale actualității politice internaționale. Faptul este pe deplin explicabil, avînd în vedere participarea atît de largă (practic, toate statele europene, S.U.A. și Canada), tematica atit de importantă aflată pe ordinea de zi a reuniunii, dar mai ales rolul și răspunderea ce revin Europei în actualele împrejurări internaționale. S-ar putea spune, fără a exagera, că evoluțiile din relațiile intereuropene, ca și pe plan mondial vor fi influențate într-o bună măsură de desfășurarea procesului de înfăptuire a securității europene, a cărui dezvoltare și aprofundare constituie principala misiune a forumului de la Viena.In această primă «ăptămină au continuat schimburile de păreri dedicate evaluării modului in care statele participante au acționat de la precedenta reuniune, de la Madrid, pentru traducerea în fapt a marilor obiective Înscrise în Actul final de la Helsinki, a celorlalte angajamente asumate in comun. Etapă necesară și utilă, în măsura în care analiza întreprinsă este îndreptată spre evidențierea punctelor de convergență in eforturile desfășurate, ca și a obstacolelor care mai persistă, concentrind atenția spre ceea ce sa impune făcut pentru intărirea securității și dezvoltarea cooperării intereuropene.Prin această prismă a fost abordată de numeroase țări problema evaluării drumului parcurs — o evaluare critică, dar responsabilă, por- nindu-se de la preocupări și interese comune. Din păcate, și după reluarea lucrărilor s-a făcut simțită, chiar dacă într-o măsură mai mică decît anterior, tendința unor țări de a abate atenția de la problemele reale ale securității continentului, adueîn- du-se .îri prim plan aspecte colaterale, prezentate sub falsa etichetă a drepturilor omului. Pentru că, altfel, problemele reale, cu implicații dramatice pentru situația a milioane de oameni — probleme care privesc asigurarea unor drepturi primordiale, cum sînt dreptul la muncă, la educație, dreptul la existență liberă și demnă, asigurarea dreptului Ia pace — au fost trecute cu bună știință sub tăcere de cel ce s-au erijat în cadrul reuniunii în apărători ai drepturilor omului. Asemenea tentative, inspirate de scopuri străine mandatului reuniunii, nu au reușit totuși să afecteze cursul general al dezbaterilor. Este tot mai evidentă preocuparea multora din statele participante pentru o abordare echilibrată și constructivă a multiplelor aspecte ale securității europene, decurgînd din bogata agendă a reuniunii.S-au făcut astfel auzite nu o dată tn cursul acestei săptămîni apeluri la examinarea problemelor de fond ale securității și cooperării, la întro

Corespondență din Viena

ETIOPIA :

Azi, referendum 
asupra proiectului 

de constituțieADDIS ABEBA 31 (Agerpres). — Toți cetățenii etiopieni începînd de la vîrsta de 18 ani vor participa la referendumul național asupra proiectului de constituție al viitoarei Republici Populare și Democratice Etiopia, prevăzut să se desfășoare duminică, 1 februarie, a declarat la Addis Abeba, Berhanu Bayeh, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc, ministrul afacerilor externe.In cadrul unei lntîlnlrf cu ambasadorii străini acreditați la Addis Abeba, Berhanu Bayeh a remarcat că legea fundamentală a viitoarei Republici Populare și Democratice Etiopia prevede transferul puterii depline către reprezentanții oamenilor muncii, precum și rolul conducător al Partidului celor ce Muncesc din Etiopia. în context, ministrul a expus obiectivele revoluției etiopiene, rolul organizațiilor de masă și publice în edificarea noii societăți, liberă de vestigiile feudalismului.
BUDAPESTA

Economia R. P. Ungare 
In 1986BUDAPESTA 31 (Agerpres). — La Budapesta a fost dat publicității Comunicatul Direcției Centrale de Statistică, potrivit căruia în anul 1986 volumul global al producției a crescut cu aproximativ 1 la sută in comparație cu anul 1985 — relateazăagenția M.T.I. în aceeași perioadă, venitul național a sporit cu 0,5 la sută. Raportat la anul 1985, in cursul anului trecut producția industrială a crescut cu 1,8 Ia sută, iar producția agricolă — cu 1 la sută.în comunicat se subliniază că valoarea totală a importurilor a depășit considerabil, în anul 1986, valoarea exporturilor, iar soldul schimburilor externe a devenit pasiv. A crescut volumul datoriilor externe In valută convertibilă, iar cel în ruble a diminuat.Prețurile de consum au crescut cu 5,3 la sută.

Situația din LibanBEIRUT 31 (Agerpres). — Situația la Beirut și in împrejurimi se menține încordată ca urmare a continuării, in ultimele 24 de ore, a atentatelor și a reizbucnirii luptelor din zona taberelor de refugiați palestinieni din sudul capitalei. Poliția locală a relevat că explozia unei bombe, plasată sub un automobil, în sectorul de est al Beirutului, a provocat vineri moartea a șase persoane, intre care un copil. Alte trei persoane au fost grav rănite.

narea unui spirit pozitiv, de respect și înțelegere reciprocă, la înlăturarea prejudecăților și suspiciunilor, moștenite din epoci revolute. Argumentul cel mai convingător, evocat adesea în această primă parte a dezbaterilor, este cel al Conferinței de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa, care a reușit să se încheie cu un acord substanțial, tocmai pentru că s-au putut depăși divergențele și neînțelegerile, făcînd să prevaleze ceea ce este in interesul tuturor statelor și popoarelor.O asemenea abordare șl tn cadrul reuniunii general-europene de la Viena este cu atît mai necesară, cu cit săptămîna viitoare Începe o etapă nouă, de mare răspundere : examinarea propunerilor statelor participante in problemele complexe ce privesc viitorul Europei : problemele politice și de securitate; cu componenta lor esențială — cea militară — ale cooperării economice, tehnico-știin- țifice și în domeniul mediului înconjurător, cooperării culturale și in probleme umanitare. O serie de țări au prezentat deja unele propuneri concrete, urmind a le completa și dezvolta. între acestea se numără și România, care, potrivit mandatului încredințat delegației sale, va acționa in continuare animată de voința de a-și aduce întreaga contribuție Ia realizarea unor înțelegeri menite să ducă la instaurarea unei temeinice securități pe continent, să deschidă perspectivă trecerii la măsuri efective de dezarmare, de reducere a pericolelor ce amenința liniștea și viața popoarelor continentului' nostru, la dezvoltarea conlucrării între statele europene, pentru progresul și mal binele tuturor.Desfășurarea de pînă acum a dezbaterilor de la Viena a arătat cit de prompt și de acut se reflectă asupra climatului din sălile reuniunii evoluțiile Complexe și contradictorii din viața internațională. In același timp, ele pun în evidență o dată mai mult cit de viabil se dovedește procesul inițiat cu aproape 12 ani în urmă, prin semnarea Actului final al Istoricei Conferințe de la Helsinki pentru securitate și cooperare în Europa. Dezvoltarea acestui proces nu se poate face însă de la sine, ci prin eforturile conjugate ale tuturor statelor participante. Aceasta presupune, așa cum au subliniat numeroase delegații aici, renunțarea la unele practici nefaste, de folosire a tribunei reuniunii pentru promovarea unor Interese Înguste, conjuncturale, pentru rezolvarea unor conturi politice. Presupune manifestarea răspunderii necesare pentru găsirea punctelor de apropiere și înțelegere în problemele esențiale, fundamentale ale securității și cooperării pe continent, potrivit intereselor și așteptărilor tuturor popoarelor europene, intereselor păcii în întreaga lume.
Dumitru ȚINU
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