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Acțiuni terme, atitmUni inmntate in organizarea
si huna desfășurare a producției, în îndeplinirea ritmică,

integrală a indicatorii
Ne apropiem de jumătatea lunii ianuarie, pri

ma lună a celui de-al treilea an al cincinalului, 
în care — in spiritul sarcinilor subliniate 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința 
țională a partidului — oamenii muncii din 
treaga economie, in frunte cu comuniștii și 
îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, 
au trecut la acțiuni practice pentru realizarea 
în cit mai bune condiții a planului pe 1988 și pe 
întregul cincinal, astfel îneît să se asigure în
făptuirea neabătută a prevederilor din progra
mele de dezvoltare economico-socială a țării, 
factorul hotărîtor al înfăptuirii Programului 
partidului.

Pretutindeni, In toate ramurile și sectoarele 
de activitate, in toate județele și unitățile eco
nomice, realizarea ritmică, integrală a planu
lui la toți indicatorii cantitativi și calitativi 
constituie acum problema cardinală care preo
cupă, care trebuie să preocupe deopotrivă pe 
muncitori și specialiști, pe toți factorii de răs
pundere din industrie, de pe șantierele de in
vestiții, din institutele de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică. Așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului, sint asigurate toate condi
țiile tehnice și materiale necesare pentru înde
plinirea in cele mai bune condiții a prevederilor 
de plan, a obiectivelor pe care ni le-am 
pus. Totul depinde acum de munca 
de măsurile concrete care se iau ;

de 
Na- 
în- 
sub

rirea ordinii și disciplinei, pentru folosirea in
tegrală a capacităților de producție și a timpu
lui de lucru, pentru valorificarea superioară, cu 
maximă chibzuință a resurselor disponibile.

Anul 1988 constituie anul hotărîtor pentru în
făptuirea programelor de modernizare și dez
voltare generală a industriei, a tuturor sectoa
relor de activitate. Iată de ce este necesar să 
se acționeze cu fermitate pentru înfăptuirea în
tocmai a măsurilor 
ționării organizării 
pentru promovarea 
ridicarea nivelului 
impun măsuri

pro-
i oamenilor, 
pentru întă-

stabilite în vederea perfec- 
și modernizării producției, 
progresului tehnic, pentru 
calitativ al producției. „Se 

ferme — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a 
partidului — in vederea organizării corespun
zătoare a producției și a muncii, a introduce
rii noilor tehnologii și mijloace de automati
zare, pentru o creștere mai puternică a pro
ductivității muncii — factor hotărîtor in spori
rea eficienței întregii activități, în asigurarea 
condițiilor pentru dezvoltarea generală a țării, 
pentru ridicarea nivelului de trai material și 
spiritual al poporului**.

Acționînd în spiritul acestor orientări, orga
nizațiile de partid, oamenii muncii din întrea
ga economie trebuie să ia măsuri hotărîte în 
vederea folosirii raționale, științifice a mate
riilor prime și materialelor, pentru respecta
rea neabătută a normelor de consumuri mate-

riale și energetice. Concomitent, trebuie să se 
urmărească in fiecare unitate și domeniu de 
activitate realizarea sarcinilor de plan la zi. 
De altfel, toate acțiunile care se întreprind 
pentru modernizarea producției nu au un scop 
in sine ; ele trebuie să fie astfel concepute și 
aplicate incit să asigure soluționarea imediată 
a problemelor producției, creșterea ritmurilor 
de lucru și a eficientei economice.

Rezultatele obținute in producție, îndeplini
rea ritmică, integrală a sarcinilor de plan la 
toti indicatorii cantitativi și calitativi incă din 
prima lună a anului constituie premise necesa
re pentru o muncă ritmică, de calitate, pentru 
valorificarea superioară in perspectivă, lună 
de lună, a potențialului materia! si uman de 
care dispune industria noastră, pentru încheierea 
acestui an hotărîtor al cincinalului cu rezultate 
deosebite. Iată de ce este necesar ca peste tot, 
comuniștii, toți oamenii muncii să acționeze 
intr-o unanimă hotărire pentru realizarea 
în cit mai bune condiții a prevederilor de 
plan pe anul 1988 și pe întregul cincinal, pen
tru înfăptuirea politicii partidului și statului, 
pentru a contribui plenar la făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate in scumpa 
noastră patrie.

Ca și in zilele trecute, oglindim în ziarul de 
azi noi fapte de muncă, rezultatele obținute în 
producție in diverse unități din economie.
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SCRISOAREA
tovarășei Elena Ceaușescu

cu prilejul aniversării zilei de naștere
Tovarășa Elena Ceaușescu. mem

bru al Comitetului Politic Executiv 
ai Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim viceprim-, 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Științei și 
Invățămintului. a primit, cu pri
lejul aniversării zilei de naștere și 
al îndelungatei sale activități revo
luționare, telegrame, scrisori și me
saje de felicitare de la organizații

de partid, de masă și obștești, mi
nistere. vechi militanti ai mișcării 
revoluționare și muncitorești, co
lective de oameni ai muncii, oa
meni de știință, artă și cultură, 
cadre didactice, activiști de partid 
și de stat.

Animați de profunde sentimente 
de stimă, prețuire și recunoștință, 
semnatarii mesajelor au adus un 
cald și respectuos omagiu tovarășei 
Elena Ceaușescu și i-au adresat, din

toată inima, urări fierbinți de sănă
tate și fericire, de noi succese in 
activitatea de înaltă răspundere pe 
care o desfășoară în conducerea 
partidului și statului, precum și ca 
eminent om de știință, spre binele 
întregii noastre națiuni, pentru în
florirea și progresul României so
cialiste.

Tovarășa Elena Ceaușescu a adre
sat următoarea scrisoare tuturor 
celor care i-au trimis mesaje de 
felicitare :

„___ __ calde mulțumiri organelor și
organizațiilor de partid, de masă și obștești, ministerelor și celorlalte instituții 
de stat, colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderi industriale și unități 
agricole, din institute de cercetare și proiectare, din învățămint, cultură și artă, 
tuturor acelora care mi-au trimis telegrame și scrisori de felicitare cu prilejul 
aniversării zilei de naștere.

Consider toate aceste manifestări ca o expresie a atașamentului și încre
derii în partidul nostru comunist, care și-a îndeplinit și iși îndeplinește cu cinste 
misiunea istorică de forță politică conducătoare a întregii națiuni. Asigur partidul 
și poporul că, și în viitor, îmi voi consacra întreaga activitate, toată puterea de 
muncă și energia pentru înfăptuirea cu succes a mărețelor planuri și programe 
de dezvoltare economică și socială a patriei, pentru progresul și înflorirea 
continuă a științei, invățămintului și culturii românești, pentru afirmarea tot mai 
puternică a României socialiste într-o lume o păcii, înțelegerii și colaborării 
între națiuni.

Folosesc acest prilej pentru a adresa tuturor celor care m-au felicitat cele 
mai calde urări de sănătate și fericire, de noi și tot mai mari împliniri și satisfacții 
in muncă și în viața personală. Aflindu-ne la începutul unui nou an, urez comu
niștilor, întregului popor succese și realizări tot mai însemnate in activitatea 
consacrată înfăptuirii istoricelor obiective stabilite de Congresul al Xlll-lea 
Conferința Națională ale partidului pentru dezvoltarea economică și socială 
patriei și înaintarea fermă a României pe calea luminoasă a socialismului 
comunismului".

„îmi face o deosebită plăcere să adresez

ELENA CEAUȘESCU
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IAȘI : Producție fizică 
peste prevederi

Punerea în funcțiune și a ce
lui de-al doilea grup energetic 
de 50 MW a ridicat contribuția 
centralei electrice și de termo- 
ficare pe cărbune inferior de 
la Holboca — Iași la producția 
de energie electrică a țării. 
Astfel, ca urmare a funcționă
rii în bune condiții a ambe
lor grupuri energetice, s-a reu
șit să se realizeze, în prima 
decadă a lunii ianuarie 1988, 
peste prevederi, o cantitate de 
1.2 milioane kilowați/oră ener
gie electrică, in condițiile în
cadrării stricte, și chiar cu eco
nomii, in cotele stabilite pentru 
instalațiile proprii. Succesul 
are la bază creșterea substan
țială a productivității muncii, 
exploatarea la înalți parametri 
de eficiență a tuturor agregate
lor, supravegherea atentă a în
tregului flux productiv, res
pectarea disciplinei tehnologice 
la fiecare loc de muncă. (Ma- 
nole Corcaci).

MUREȘ : Livrări 
suplimentare la export
Puternicul detașament mun

citoresc de la întreprinderea 
„Electromureș**  din Tirgu Mu
reș a obținut, în prima decadă 
a lunii ianuarie, succese deo
sebite in îndeplinirea planului 
la principalii indicatori. La una 
din aceste realizări de seamă 
se referă în cele ce urmează 
inginerul loan Olteanu, directo
rul unității :

— Situînd în centrul întregii 
noastre activități îndeplinirea 
exemplară a planului la export, 
putem să raportăm că. prin 
modernizarea proceselor. de 
producție, crearea unor ate
liere și linii tehnologice spe
cializate și realizarea, pe aceas
tă bază, a unor produse de înal
tă calitate, am încheiat primele 
10 zile ale lumi ianuarie cu 
succese deosebite în îndeplini
rea planului la export. Astfel, 
în numai 10 zile am realizat 
60 la sută din producția de ex
port planificată pe luna ianua
rie.

Este de remartat că în acest 
an, față de produsele tradițior 
nale exportate, colectivul de 
aici oferă partenerilor externi 
și conductori electrici utilizați 
in telecomunicații, al căror 
grad de prelucrare ridicat va
lorifică superior materiile 
prime. (Gheorghe Giurgiu).

GIURGIU : Sonde 
predate in avans

Răspunzind însuflețitoarelor 
chemări adresate de secretarul 
general al- partidului, de a spori 
continuu producția de hidrocar
buri, de a face din 1988 un an 
hotărîtor pentru înfăptuirea 
prevederilor cincinalului, co
lectivul Schelei de foraj Bălă
ria din județul Giurgiu a intrat 
în cea de-a doua decadă a lunii 
ianuarie cu un avans de trei 
zile la forarea și predarea noi
lor sonde către beneficiari. Așa 
după cum ne-a spus inginerul 
Alexandru Herescu, directorul 
schelei, prin folosirea la maxi
mum și cu eficiență a timpului 
de lucru, prin extinderea teh
nologiilor moderne de săpare, 
în prima decadă s-au predat 
spre exploatare 4 sonde in zo
nele Clejani și Videle. Acest 
succes a permis sondorilor de 
aici să înceapă în avans cu iței 
zile forajul a incă 7 sonde noi. 
(Ion Manea).

Cărbune mai muSt pentru asigurarea
bazei de materii prime și resurse

energetice a economiei
Un nou an de muncă rodnică se 

conturează și în bazinul carbonifer al 
văii Trotușului. Minerii de la Ver- 
mești, Lapoș, Asău, Lumina, din ce
lelalte sectoare de exploatare au în
ceput activitatea hotărîți să fructifice 
la un nivel superior tehnica din do
tare și experiența de care dispun, 
acordind o atenție deo
sebită îndeplinirii rit
mice a sarcinilor de 
plan. De fapt, principa
lul obiectiv al întrecerii 
pe care o desfășoară in 
aceste zile îl reprezintă 
depășirea planului la 
extracția de cărbune. 
Iar spiritul de angajare 
muncitorească, dorința 
de autodepășire sint cu 
totul remarcabile. Zil
nic, planul de extracție 
este depășit cu 
150—200 tone de i 
bună calitate.

— Vom realiza 
an al cincinalului 
mare cu cel puțin 15 000 tone căr
bune față de anul 1987 — ne spune 
ing. Nicolae^ Bejan, directorul între
prinderii, 
oamenilor 
partid din 
o serie de 
creșterea 
subteran............ ,........„...... . ......... .......
toate condițiile necesare pentru ca 
încă din prima parte a lunii ianuarie

să desfchidem noi fronturi de lucru 
în sectoarele de exploatare Lapoș- 
Sud, Lumina și Leorda, ceea ce va 
determjna sporirea producției fizice 
cu cel puțin 400—500 tone de cărbune. 
In același timp, introducem in sub
teran noi mașini și utilaje de 
mare randament, multe dintre ele

Ritmuri superioare de lutru 
prin extinderea mecanizării

circa 
cărbune brun de

al treileaîn acest
o producție mai

Pentru aceasta, consiliul 
muncii, organizația de 
unitatea noastră au luat 
măsuri menite să asigure 
productivității 
Am pregătit

muncii în 
din vreme

■
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în premieră pentru zona noastră.
Concomitent, se întreprind și alte 

acțiuni pentru buna organizare a 
muncii și creșterea productivității în 
subteran. La Uffpoș-Nord. bunăoară, 
sector care anul trecut a dat peste 
plan aproape 4 000 tone de cărbune, 
subinginerul Dumitru Popa. împreună 
cu maiștrii Nicolae Margașoiu și Ion 
Albu, au pus în funcțiune chiar din 
prima zi de lucru a anului combina 
de tăiat cărbune 1 K-101 intr-un aba
taj susținut cu stîlpi hidraulici. Așa
dar. două premiere tehnice pentru 
acest bazin carbonifer : introducerea

combinei de tăiat cărbune si susține
rea hidraulică a abatajelor, ceea ce 
va duce la dublarea productivității 
muncii. La rîndul lor. minerii din 
sectorul Vermești au pus în func
țiune mașina de extracție a cărbune
lui de la mare adincime 2 P-3 000. 
utilaj de înalt randament, fabricat la 

întreprinderea de utilaj 
minier din Satu Mare, 
care va extrage cărbu
nele pînă la orizontul 
minus 100. Se elimină 
astfel extragerea căr
bunelui pe două puțuri, 
iar productivitatea mun
cii crește cu 100 la sută. 

Tot aici, formațiile de 
lucru conduse de ing. 
Ștefan Radu au deschis 
înainte de termenele 
stabilite primele două 
noi abataje ale anului 

1988. Ca urmare, producția de căr
bune a sectorului a sporit cu aproape 
350 tone pe zi. Aflat de fată, ingi- 
nerul-șef al întreprinderii. Ion Cris- 
tolovean. ne-a vorbit și despre alte 
lucrări de mecanizare și modernizare 
ce vor fi înfăptuite în prima parte 
a acestui an. în scopul creșterii pro
ductivității muncii și sporirii produc
ției de cărbune. La Vermești, de 
pildă, va intra curînd în funcțiune 
un funicular cu autoservire pentru 
haldarea 
Rafira și 
ploatare

sterilului, iar în sectoarele 
Lumina vor fi date în ex- 
instalațiile „Telemin**.  In

■ ■
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Gheorghe BALTA
corespondentul „Scinteii

(Continuare in pag. a Ill-a)

^KtWnw---.......

.... , M

--............. w

Aspect din moderna turnătorie de oțel de la întreprinderea „23 August*  din Capitală
Foto : S. Cristian

în ziarul de azi:
• Perfectionarea stilu

lui și metodelor de con
ducere politică — impe
rativ a! activităfii orga
nelor și organizațiilor de 
partid : Zilnic, pe agenda 
de lucru — obiectivele 
prioritare

• Experiența înaintată 
a anului 1987 — larg cu
noscută și generalizată

• Marea răspundere a 
specialiștilor pentru dez
voltarea zootehniei

• Conștiința istoriei și 
conștiința istoricului
• Finalitatea educativă 

a actului de cultură
• Din țările socialiste
• Lumea capitalului în 

adevărata ei înfățișare

Democrație
și responsabilitate

înfăptuirile României din ultimele 
două decenii, în toate domeniile 
vieții economice și sociale, se aso
ciază în mod firesc deschiderilor 
înnoitoare din viața politică a socie
tății noastre, rolului dinamizator pe 
care l-a avut și îl are climatul de
mocratic de conducere la toate nive
lurile. Realizarea în acești ani a unei 
noi calități în conducerea societății 
a presupus și presupune unitatea a 
două laturi inseparabile : pe de-o 
parte, creșterea rolului clasei mun
citoare, al tuturor oamenilor muncii 
în cadrul organismelor democratice, 
pe de altă parte, afirmarea pe un 
plan superior a responsabilității pe 
care oamenii muncii și-au asumat-o 
în aceste organisme în calitatea lor 
de proprietari și producători.

REPERE ÎN PEISAJUL SOCIALIST AL TĂRII
aziCel care-mi vorbește 

era pe atunci școlar.
— Era o dimineață 

roasă, cum fusese și 
ajun.
mă duceam să mă intilnesc 
cu cițiva prieteni să mai 
repetăm o dată Plugușorul. 
Și am văzut afișele acelea 
care anunțau actul de la 
30 Decembrie 1947. Pilcuri 
de oameni se adunau in 
fața lor și comentau. Nu 
înțelegeam mare lucru, 
înțelegeam doar că orășe
lul nostru, altminteri cam 
amorțit, cum fusese întot
deauna. se înviorase subit 
din pricina acelui cuvînt al 
cărui sens profund aveam 
să-1 înțeleg mai tîrziu. Eu 
mă gîndeam doar la Plu- 
gușor, fără să-mi dau 
seama că ceea ce se întîm- 
plase atunci. în ajun de an 
nou. era ceva cu mult mai 
adine decît o simplă ura
re de sănătate și prospe
ritate. era temeiul unei 
întoarceri a întregii noas
tre istorii către mari, ne
închipuite transformări în 
viața oamenilor.

Lucrurile se petreceau la 
Măcin, un orășel din nord- 
vestul Dobrogei : localitate 
venind în timp din anti- 

^chitatea geto-dacă, romană

ge- 
in 

eram in vacanță și

și bizantină („Arrubium"), 
trecînd apoi prin întune
catul ev mediu otoman. 
Faima lui veche, de tîrg cu 
oarecare aer oriental-exo
tic. intr-un ținut arid, la

cu ceainării și cafenele 
pentru drumeți (se afla in 
vadul dintre Dobrogea. 
Moldova și Bărăgan). Mai 
răsărite, cîteva clădiri din 
centru, pe lungimea a 300—

Un oraș, ca atîtea 
altele, renăscut
în anii noștri...

— In construcția de lo
cuințe programul e non
stop. Cam 100 de aparta
mente pe an. Unul sau 
două blocuri sînt la fun
dație. altele în finisaje, pe 
altele le dăm în folosință. 
Terminăm acum două 
blocuri de garsoniere pen
tru fetele de la fabrica de 
confecții. în același timp 
se derulează investițiile 
productive. Avem în lucru 
un centru de intervenții al 
alimentării cu energie e- 
lectrică. apoi etapa a doua 
a amenajării unei mari 
orezării. Am dat în folo
sință. anul trecut, 1 800 de 
hectare, anul acesta du
blăm. Hectarele de 
trecut au și produs,
acesta, o primă recoltă de 
orez, foarte bună... Lucrăm 
apoi la o stație de salvare 
pentru spitalul nou.

— Au rămas departe, in 
urmă, reperele de acum 
patruzeci de ani...

— Pentru generațiile mai 
tinere, reperele acelea nu 
mai există. Ar trebui să 
fac un efort ca să știu ce 
a fost in locurile pe care 
azi se află centrul nou. cu

anul 
anul

umbra stîncilor golașe ale 
atit de bătrînilor Hercinici 
dispăruse de mult. îngro
pată în secole de necurma
te furtuni. Cu 4 500 lo
cuitori (populația unui sat 
mai răsărit). Trăia din 
agricultură (cită si cum se 
făcea pe atunci agricultu
ra). din funcționarea unor 
instalații de concasare a 
pietrei, dintr-o foarte re- 
strinsă activitate portuară 
și comercială. Cu cîrciumi,

400 de metri. In rest, așe
zare de tip rural...

Școlarul de acum 40 de 
ani este azi vicepreședinte 
al consiliului popular oră
șenesc, se numește Iordan 
Tudose și îmi vorbește 
despre preocupările la 
zi ale primăriei. Și pentru 
că răspunde de investiții, 
are întotdeauna pe birou 
suluri cu planșe ozalid 
reprezentind proiecte pen
tru noi construcții.

Mihai CARANFIL

Există în acest plan o unitate 
firească între dezvoltarea democra
ției și creșterea răspunderii. Evolu
ția dinamică a cadrului democrație 
în tara noastră a probat de altfel ea 
însăși in mod concludent că ritmul 
transformărilor instituționale, timpul 
mai lung sau mai scurt în care pre
vederile democratice adoptate capătă 
un conținut viu, concret 
nemijlocit de felul in care 
vestiți cu aceste drepturi și răspun
deri acționează efectiv in munca lor 
ca proprietari, ca adevărați 
ai avuției naționale, de felul 
ei iși insușesc și iși exercită noile 
răspunderi.

Democrația socialistă reprezintă*  
prin aceasta ea însăși o realitate la 
continuă dezvoltare, un proces per
fectibil. deschis devenirii istorice, ți 
nu un punct terminus al dezvoltării. 
„Privim dezvoltarea democrației, 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ca un proces istoric, inclusiv in con
dițiile socialismului**,  arătind tot
odată : „Toți oamenii muncii, con
siliile de conducere, consiliile minis
terelor, organele centrale — fiecare 
in calitatea de proprietari și produ
cători — trebuie să poarte răspun
derea directă de felul cum se gospo
dăresc, cum se asigură întreținerea 
și dezvoltarea proprietății de stat și 
cooperatiste, baza dezvoltării socie
tății noastre, a făuririi socialismului 
și comunismului, a ridicării continue 
a bunăstării materiale și spirituala a 
poporului**.
conducere 
asemenea 
tru că se ______
nență la cerințele noi ale dezvoltării 
societății, pentru a se adapta la ele. 
Criteriul prin cară evaluăm transfor
mările sale a fost și rămîne preocu
parea consecventă a partidului ca 
politica sa să exprime interesele 
majore ale clasei muncitoare și ale 
întregului popor. Aici se află în 
ultimă instanță una din determină
rile obiective ale dezvoltării con
tinue a climatului democratic. Prin 
ea. dinamismul structurilor institu
ționale este corelat în permanență cu 
transformările care au loc în viața 
materială a societății și în conștiința 
socială.

Organismele colective de condu
cere instituite după 1967 în viața 
economică — adunările generale, 
consiliile oamenilor muncii — con
stituie azi cadrul general în care 
oamenii muncii din țara noastră Iși 
exercită direct răspunderea de pro-

depind 
cei în-

stăpini 
in care

Cadrul democratic 1 de 
are în mod necesar un. 
caracter dinamic, pen- 
raportează în perma-

(Continuare în pag, a 11-a)^ I. STANESCU
(Continuare în pag. a V-a)
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' SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII '
ADRESATE CONDUCERII PARTIDELD1

legile țării, cu principiile 
grijii față de om

Sprijin concret pentru îndeplinirea tuturor

indicatorilor de plan
' ■ ....... /

Tovarășului Nicolae Ceausescu 
i-a fost adresată o scrisoare in 
care se afirma că turnătoria de 
otel a întreprinderii mecanice Ora
dea nu-și realizează sarqinile de 
plan, inregistrindu-se depășiri la 
eonsumurile materiale și de ener
gie. Autorul scrisorii. Sinea Adam 
Ion. subinginer in elaborarea oțe- 
Jurilor-, aprecia că nercfalizările se 
datorează, intre altele, delăsării, 
indiferenței și superficialității cu 
care sint tratate aceste probleme 
de factorii de răspundere din ca
drul secției ; și al unității. „Ca 
membru de partid, se afirma in 
scrisoare, am datoria să lupt îm
potriva a tot ce este vechi, peri
mat. să contribui la înlăturarea 
curajoasă a tuturor stărilor nega
tive. la promovarea fermă a nou
lui. știind faptul că partidul culti
vă în rindul membrilor săi spiritul 
critic si autocritic, voința de au- 
todepășire. de perfecționare, de 
înnoire continuă a activității sale, 
crescînd rolul său de forță politică 
conducătoare a societății'*.

La indicația secretarului general 
al partiduțui nostru, scrisoarea a 
fost repartizată spre . verificare 
președintelui Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

Tn raportul de cercetare se pre
cizează. din capul locului, că. din 
analiza problemelor sesizate a re
zultat că majoritatea aspectelor re
latate în scrisoare Se confirmă. 
Astfel, deși in 1986 și pe 9 luni 
din anul trecut. întreprinderea și-a 
îndeplinit principalii indicatori de 
plan, consumul normat de energie 
electrică la secția turnătorie de 
otel a fost depășit cu peste 
5 750 MWh energie electrică. A 
fost, de asemenea, depășit cu 
mult consumul de electrozi, res
pectiv cu 3.9 kg/tonă de oțel li
chid.

Solicitudine maximă față de problemele cetățenilor

Spre sfirșitul anului trecut. 
Asociația locatarilor din strada 
Lt. Saidac Gheorghe nr. 2. sec
torul 6, a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o scrisoare in 
care sesiza că blocul în care locu
iesc peste 100 familii a fost dat în 
folosință. încă din anul 1986. cu 
numeroase deficiențe de construc
ție. Se relata faptul că rosturile 
dintre plăcile de beton nu au fost 
astupate și. ca urmare, apa plu
vială se infiltrează in apartamen
te. blocul nu este tencuit exterior, 
instalațiile sanitare au defecțiuni 
și din această cauză subsolul imo
bilului este in permanentă inun
dat : coșurile de aerisire de la băi 
și bucătării sint înfundate, bucătă
riile n-au fost racordate la rețeaua 
de gaze naturale, locatarii fiind 
nevoiți să folosească aparate elec
trice pentru pregătirea hranei.

Următorul capitol al scrisorii ex
plică de ce aii fost nevoiți locata
rii să se adreseze cu o asemenea 
problemă conducerii partidului 
nostru.

„Am făcut numeroase interven
ții la constructor. Antrepriza de 
construcții-montai nr. 1. la Consi
liul popular al sectorului 6. dar 
fără nici un rezultat, se afirma in 
scrisoare. Mai mult, ca urmare a 
celui de-ai doilea memoriu, pe 
data de 27 iulie 1987 s-au prezen
tat doi tovarăși, unul din partea

Referindu-se la principalele cau
ze ale depășirii consumurilor spe
cifice. in raport se subliniază că 
unele utilaje necesită imbunătă
țiri și perfecționări, că baza de șar- 
jare nu a fost pusă în funcțiune nici 
în prezent, iar fierul vechi primit de 
la întreprinderea județeană de va
lorificare a materialelor recupera
bile nu corespunde normelor stabi
lite. în raportul de cercetare se 
mai precizează că nu se aplică 
tehnologia de elaborare a oțelului 
prin insuflarea de oxigen în faza 
de topire — oxidare. prevăzută in 
proiect, țntrucît nu s-au asigurat 
utilajele de stocare și distribuție a 
oxigenului. Pe de altă parte, in 
unele perioade s-au produs frec
vente întreruperi ale energiei elec
trice. fapt ce a duș la Creșterea 
duratei de elaborare a șarjei, cu 
consecințe directe asupra creșterii 
consumului de energie electrică și 
electrozi. în raport se mai subli
niază că. deși au fost întreprinse 
unele măsuri, nu s-a acționat cu 
suficientă fermitate pentru asigu
rarea forței de muncă cu califica
rea necesară, in special muncitori 
șl maiștri cu experiență in ela
borarea oțelului în cuptoare elec
trice cu arc.

Din analiza întreprinsă a rezul
tat că neajunsurile constatate sint 
cunoscute și au făcut obiectul unor 
ample analize în comitetul de 
partid și consiliul oamenilor mun
cii din unitate. Cu sprijinul Comi
tetului județean de partid Bihor, 
al Comitetului Național pentru Ști
ință și Tehnologie. MICM. MIUG, 
MIEt au fost stabilite două pro
grame de măsuri cu termene și 
responsabilități precise care vi
zează asigurarea condițiilor de 
omologare a utilajelor existente în 
secția turnătorie de otel. îmbună
tățirea tehnologiilor de turnare, 
atingerea parametrilor proiectați 

consiliului popular, iar celălalt din 
partea constructorului, care de fapt 
au venit nu pentru a constata cele 
semnalate, de noi. ci pentru a face 
pur și simplu act de prezentă, de
oarece după o inspectare sumară a 
blocului au încercat să ne de
monstreze că totul este in regulă. 
Nu am putut și nici nu putem în
țelege atitudinea superficială a 
acestor tovarăși, care, in loc să 
constate justețea celor semnalate 
de noi. să propună măsuri de re
mediere a deficientelor existente 
s-au dedat la o serie de jigniri la 
adresa locatarilor prezenți in nu
măr destul de mare la această dis
cuție. Aceasta a condus la for
marea unei opinii de neîncredere 
față de instituțiile pe care aceștia 
le reprezintă". Comentariile, cre
dem. la acest capitol sint de prisos.

Secretarul general al partidu
lui a dispus ca scrisoarea să 
fie dată spre rezolvare președin
telui Comitetului pentru Pro
blemele Consiliilor Populare și 
primarului general al Capitalei. în 
raportul de cercetare se apreciază 
că. in urma verificărilor făcute la 
fața locului de cadre de speciali
tate. sesizarea se confirmă. Imobi
lul prezintă unele deficiente de 
construcție, constind în neinchide- 
rea rosturilor intre panourile de 
prefabricate, izolația necorespun

Si reducerea consumurilor spe
cifice.

în timpul analizei problemelor 
sesizate. împreună cu centrala de 
resort, au fost stabilite măsuri su
plimentare care prevăd accelerarea 
punerii in funcțiune a bazei de 
sarjare. îmbunătățirea tehnologiilor 
de turnare, reducerea consumului 
de energie electrică, electrozi și 
alte materiale. Aspectele rezultate 
din cercetarea scrisorii au fost 
discutate in secretariatul Comite
tului județean de partid Bihor, 
care a aprobat măsurile stabilite 
și a indicat ca organizația de 
partid din întreprindere și C.O.M. 
să acționeze ferm pentru îmbună
tățirea întregii activități in secția 
de turnătorie oțel.

în legătură cu semnatarul scri
sorii. in raportul de cercetare se 
subliniază că a fost solicitat in mai 
multe rinduri de conducerea în
treprinderii și organizația de partid 
să preia conducerea unei formații 
de turnători oțelari. dar a refuzat 
in mod categoric, situindu-se pe o 
poziție neprincipială, revendicativă, 
care nu este in concordantă cu 
poziția expusă in scrisoare și nu 
contribuie Ia inlăturarea neajun
surilor. Așa stind lucrurile, reamin
tim semnatarului scrisorii că după 
cum a subliniat in repetate rin
duri conducătorul partidului nostru, 
țovarășul Nicolae C-eaușescu și in 
mod special la Conferința Naționa
lă a partidului, nu este suficient 
doar să declari că lupți împotriva 
vechiului, a tuturor stărilor de 
lucruri negative. A fi revoluționar 
cu adevărat înseamnă in primul 
rind să te situezi în primele rin
duri in lupta pentru inlăturarea 
deficientelor și promovarea a tot 
ce este nou. înaintat, astfel incit 
să existe o concordantă deplină 
Intre vorbe si fapte. Ceea ce este 
de dorit si in cazul de fată.

zătoare a terasei și lipsa pantelor 
spre recipienții de captare a apelor 
pluviale, ceea ce a condus la pro
ducerea unor infiltrații in aparta
mente. în subsolul clădirii nu s-a 
realizat’ pardoseala de beton s se 
produc pierderi de apă din coloa
nele instalațiilor sanitare. De ase
menea.1 ghenele de ventilație ale 
unor apartamente sint obturate cu 
blocuri de BCA și moloz.

Pentru remedierea deficiențelor 
constatate, de comun acord cu re
prezentanții asociației de locatari, 
s-a stabilit ca Antrepriza de con
strucții nr. 1 și întreprinderea an
trepriză de instalații București să 
execute lucrările necesare, stabi- 
lindu-se si termenele concrete de 
finalizare.

Desigur, deși nu sint trecute în 
raportul de cercetare, măsurile 
continuă cu sancționarea celor ce 
se fac vinovați de executarea lu
crărilor de mintuială, precum și a 
celor ce au încălcat prevederile 
hotăririlor de partid și de stat pri
vind soluționarea scrisorilor oa
menilor muncii, dovedind nu numai 
superficialitate, dar și lipsă de 
grijă și receptivitate față de cei 
ce s-au adresat cu încredere orga
nelor locale amintite pentru a în
lătura greutățile cu care se con
fruntă.

Neculai ROȘCA

Asemeni celorlalte județe ale țării, 
Bihorul cunoaște an de an adinei și 
binefăcătoare prefaceri pe toate 
planurile vieții sale și oamenilor 
săi. In acest complex proces revo
luționar, in procesul cotidian al 
muncii, organizațiile de partid, co
muniștii din județ se confruntă in 
fiecare etapă, firesc și necesar, cu 
o multitudine de obiective și pro
bleme. fiecare avind importanța sa. 
Cum reușesc să le ordoneze și să le 
urmărească, ce rezultate obțin — 
iată tema analizei de l'ață.

Criteriul fundamental de 
apreciere : rezultatele în în
deplinirea sarcinilor econo- 
mico-sociale. La Conferința Na
țională a P.C.R.. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia — 
ca și cu alte prilejuri — că nu exis
tă domeniu de activitate economică 
și socială care să nu reflecte nemij
locit și felul in ■ care organizațiile 
de partid. comuniștii acționează 
pentru a exercita rolul conduaător 
al partidului. Așadar, criteriul fun
damental de apreciere a eficienței 
activității de partid il constituie în
seși rezultatele concrete obținute in 
îndeplinirea sarcinilor.

în anul de curînd încheiat. 1987, 
bilanțul general al județului Bihor 
a cuprins însemnate realizări, in 
toate domeniile de activitate. Au fost 
îndeplinite și depășite prevederile de 
plan la producția-marfă, productivi
tatea muncii, investiții. export pe 
relația C.T.S., construcția de locuin
țe. desfacerile de mărfuri cu amă
nuntul. In agricultură, a fost reali
zată cea mai mare recoltă de cereale, 
precum și producții superioare de 
carne și lapte, sporind pe această bază 
și livrările la fondul de, stat. Ceea 
ce înseamnă că și activitatea orga
nelor și organizațiilor de partid s-a 
dovedit a fi judicios orientată, bine 
organizată și eficientă.

A conduce eficient — a 
promova un stil de muncă 
dinamic, operativ. Martie 198î- 
La o plenară a comitetului jude
țean de partid care analiza stilul 
și metodele de muncă ăm notat 
citeva concluzii reieșite din raportul 
prezentat și din dezbateri : ...Im-
primind activității de conducere mai 
mult dinamism, biroul comitetului 
județean de partid se preocupă să 
asigure mai buna valorificare a po
tențialului de gindire și acțiune al 
organelor și organizațiilor de partid, 
al consiliilor oamenilor muncii, al 
celorlalte organisme democratice și 
obștești... Se desprinde, limpede că 
neajunsurile din activitatea econo
mică. din celelalte domenii, sint și 
rezultatul deficiențelor ce persistă- 
în conceperea și organizarea mun
cii de partid, în repartizarea și fo
losirea forțelor, în utilizarea mijloa
celor de care dispunem... A conduce 
eficient înseamnă a conduce științi
fic. a fi in măsură să găsești și să 
oferi mai multe variante pentru 
orice, problemă mai grea., penfru a, 
crea posibilitatea opțiunii prin com
parații și garanția alegerii soluției 
optime... Este păgubitor stilul de 
muncă predominant corectiv ’ (de ă ' 
acționa după producerea unui feno
men negativ), trebuie promovat mai 
mult stilul de muncă previzional, de 
perspectivă imediată și îndelungată, 
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cu eficiență organizatorică si carac
ter de prognoză... Eforturile organe
lor și organizațiilor de partid din 
întregul județ se cer îndreptate 
deopotrivă spre creșterea capacității 
de a cuprinde și a conduce nemij
locit. din interior, intreaga activita
te economico-socială și politică, cit 
și de a desprinde in fiecare moment 
sarcinile prioritare, de cea mai mare 
actualitate și urgentă...

Au trecut de la acea plenară zece 
luni. Cum au evoluat stilul și me
todele de muncă ale organizației 
județene de partid Bihor in acest 
răstimp ?

O strînsă întrepătrundere 
între obiectivele din progra

Zilnic, pe agenda 
de lucru-obiectivele 

prioritare
LA COMITETUL JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R.

mele speciale și cele impuse 
de actualitate. Organizațiile de 
partid —.incepind cu cea județeană 
și pină la organizațiile de bază din 
întreprinderi și instituții, din comu
ne — iși întocmesc, la fel ca peste 
tot. planuri cuprinzînd sarcini cu 
termene și responsabilități precise, 
precum și programe de mai lungă 
durată vizind măsuri speciale pe 
domenii, astfel incit să aibă oricind 
in atenție atit direcțiile principale 
de activitate, cît și imperativele anu
mitor sectoare. Desprinderea din 
programele speciale și fixarea eșa
lonată in planurile curente a obiec
tivelor celor mai stringente și mai 
importante impuse de rBtualitate se 
bucură aici de atenția cuvenită, con
ceperea planurilor și repartizarea 
forțelor făcindu-se cu deosebit dis- 
cernămint. Exemplele pot fi edifi
catoare...

Cind s-a observat că programul 
de modernizare pentru actualul cin
cinal se finalizează anevoios, influ
ența măsurilor respective asupra 
principalilor indicatori fiind nesem
nificativă. s-a considerat că imbu- 
nătățirea acestei situații este o sar
cină prioritară de îndeplinirea că
reia a fost repartizat să răspundă, 
din partea biroului comitetului ju
dețean, secretarul cu probleme eco
nomice. De asemenea, pentru în
deplinirea programului prioritar de 
modernizări in zootehnie (domeniu 
in care erau investite importante 
Jonduri. dar amenajările respective 
cont’inuaU să'fie tărăgănate) a fost 
desemnat să răspundă direct secre
tarul cu probleme organizatorice Ațil 
comitetului județean de partid. Re
cuperarea răminerii in urmă la con
strucția de locuințe in Oradea a re
venit primului-secretar al comitetu
lui municipal de partid. ...Și așa mai 

depgrte, fiecare cadru de partid de 
la nivelul județului primind respon
sabilitatea directă pentru un obiec
tiv prioritar, ceea ce n-a diminuat 
cu nimic îndatoririle față de sarci
nile curente și specifice din secto
rul in care activează.

Se ințelege că in indeplinirea sar
cinilor și obiectivelor prioritare, ca
drele de partid cărora li s-au în
credințat răspunderi directe nu ac
ționează individual. Fiecare antre
nează activul de partid din sectorul 
respectiv, alcătuind colective de în
drumare, sprijin și control (cum a 
fost cazul la întreprinderea de ex
ploatare și execuție a lucrărilor ele 
îmbunătățiri funciare pentru inde
plinirea angajamentelor asumate) sau 
grupe de îndrumare și control (care.

îndeosebi pe șantierele obiectivelor 
energetice prioritare, acționează cu 
mult folos).

Se apelează la metode de muncă 
dintre cele mai diverse — discuții 
de la om la om, rapoarte indivi
duale periodice sau de cite ori 
este cazul, analize sistematice la fața 
locului ș.a. — spre a se asigura în
deplinirea întocmai și la timp a fie
cărei sarcini prioritare. „Se poate 
spune că stilul nostru de muncă a 
cunoscut evidente imbunătățiri după 
plenara comitetului județean de 
partid din luna martie a anului pre
cedent — ne spunea tovarășul loan 
Vulturar. secretar cu probleme orga
nizatorice al comitetului jude
țean de partid. Nu e vorba de cine 
știe ce metode noi. ci de mai multă 
perseverență, de o evidență mai 
clară, de un control mai exigent și 
mai sistematic, de o creștere a răs
punderii personale și colective".

Valorificarea mai susținu
tă a experienței bune : Dupâ 
cum se constată, in Bihor există o 
vastă și valoroasă experiență in buna 
și eficienta organizare a activității de 
partid. Păcat insă că această expe
riență cantonează la nivel județean 
sau la nivel orășenesc. alungind 
mai greu la nivelul unităților și al 
organizațiilor de bază. Pentru viitor, 
organizația județeană de partid are 
îndatorirea să cuprindă in sfe
ra sa de interes și preocupări 
toate problemele, din toate domeniile 
activității și vieții. în același timp 
insă metodica muncii politico-orga- 
nizatorice și educative cere discer- 
nămint in stabilirea unor priorități 
ale fibcârei perioade ; priorități care 
— constituind verigi esențiale ale 
lungului șir de sarcini — să ușureze, 
prin rezolvarea lor. rezolvarea ce
lorlalte.

îndeplinirea tuturor planurilor și 
programelor (cele pe termen lung 
sau cele reactualizate la început de 
an) este, bineințeles. necesară. Dar 
tot atit de necesar este să nu se 
piardă din vedere, nici o clipă, sar
cinile prioritare dintr-un domeniu 
sau altul. Fie că acestea se continuă 
din anul trecut, fie că devin prio
ritare intrucit nu au fost realizate 
in anul precedent. Cum ar fi :

în industrie, finalizarea lucrărilor și 
punerea in funcțiupe a hidrocentra
lelor Lugaș și Tileagd. precum și la 
grupurile 2 și 3 de la Termo
centrala Oradea II : recuperarea 
marilor rămineri în urmă la extrac
ția de țiței (realizarea numărului de 
sonde noi, asigurarea forței de mun
că) : realizarea planului la export ; 
sporirea in continuare a eficientei 
modernizării.

în agricultură, realizarea obiective
lor noii revoluții agrare și. in acest 
scop, amplificarea acțiunilor de creș
tere a potențialului productiv al pă- 
mintuiui (se derulează un program 
care prevede încheierea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare și neutralizarea 
acidității solului în doi ani. ceea ce 
impune intensificarea ritmului de 
lucru) și generalizarea modernizării 
în zootehnie.

în alte domenii ale vieții econo- 
mico-soclale (construcții de locuin
țe. autoaprovizionare etc.) există de 
asemenea sarcini și obiective prio
ritare : îmbunătățirea sistematizării 
localităților, creșterea aportului gos
podăriilor populației la constituirea 
fondului de stat în spiritul exigen
țelor formulate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușesou. cu prilejul vizitei 
de lucru efectuate in județul Bihor 
in iunie 1987.

Realizarea tuturor acestora impu
ne, desigur, valorificarea pe o scară 
superioară a bunei experiențe acu
mulate. dar și imbunătățiri in 
activitatea politico-organizatorică și 
educativă desfășurată de organizația 
județeană de partid. îmbunătățiri 
care, așa cum am constatat, ar tre
bui să vizeze inlăturarea unor feno
mene — cum sint superficialita
tea in întocmirea și aprobarea pla
nurilor de muncă, inconsecventa 
in indeplinirea propriilor hotărin, 
diluarea răspunderii, slăbirea con
trolului. obiceiul de a face compara
ții cu anii din urmă in loc de a se 
face raportări la sarcinile majore 
ale momentului și de perspectivă, 
complicarea in hățișul prea multor 
sarcini și nedesprinderea celor prio
ritare — fenomene care se pun mai 
ales la nivelul localităților și unită
ților. cu deosebire al organizațiilor 
de bază.

Organizația de partid județeană 
Bihor are capacitatea — cum a do
vedit convingător și in anul 1987. și 
în alți ani — să continue progresele 
calitative în activitatea sa. in stilul 
său de muncă — ce se cere mai di
namic, mai operativ, mai eficient.

Gheorqhe MITROI 
Ioan LAZA 
corespondentul „Scînteii*

FĂLTICENI : înnoiri 
edilitare

în orașul Fălticeni, care a cu
noscut cele mai profunde transfor
mări edilitare in anii ce au trecut 
de la Congresul al IX-lea al 
partidului, continuă in ritm intens 
construcția de locuințe. Lucrătorii 
brigăzii de specialitate de aici au 
realizat anul trecut, peste preve
derile planului. 24 apartamente 
confortabile, ceea ce a făcut ca 
numărul apartamentelor din oraș să 
depășească cifra de 6 500. în acest 
an. ei au început construirea altor 
300 apartamente, in blocuri situate 
in noile cartiere „Sucevei" și ..11 
Iunie". Tot în 1988 se vor moder
niza marile artere „Republica" și 
„Sucevei". Prin muncă patriotică, 
locuitorii vor contribui la extinderea 
cu 10 km a rețelei de alimentare 
cu apă. la completarea dotărilor 
din complexele de agrement „Nada 
Florilor" și „Dumbrava minunată". 
Toate acestea vor transforma și 
mai mult Fălticeniul intr-un oraș 
modern. înfloritor. (Sava Bejina- 
riu).

La Conferința Națională a parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că. incepind cu acest an, 
sa va stabili pe județe, în cadrul 
programului de autoaprovizionare. 
numărul de animale ce pot fi tăiate, 
în raport cu populația ce urmează 
a fi aprovizionată din fondul de stat. 
Noua măsură este de natură să sti
muleze fiecare județ in realizarea 
greutății la tăiere a animalelor. în
tregul spor de greutate care se ob
ține răminind in județul respectiv. 
Totodată, aceasta vine să adîncească 
procesul de autoconducere, fiecare 
consiliu popular purtind răspunderea 
directă pentru modul în care se asi
gură resursele necesare acoperirii ce
rințelor de consum. Se pune, astfel, 
capăt procedeului de a se aștepta ca 
alții. îndeosebi „de sus", „de la cen
tru" să rezolve problemele locale ale 
aprovizionării. Firește, totul depinde 
de buna gospodărire a resurselor 
existente pe plan local, de sprijini
rea activă a tuturor unităților și 
gospodăriilor pe linia producției, de 
urmărirea îndeplinirii sarcinilor, 
pentru constituirea fondului de con
sum, concomitent cu asigurarea fon
dului central.

Programul de autoaprovizionare 
este, înainte de toate, 

un program de producție
Județului Buzău i-a fost reparti

zat în 1988. pentru consumul propriu, 
prin programul de autoaproviziona
re. un număr de 13 400 bovine, 
108 000 capete porcine, 32 800 ovine, 
2.7 milioane păsări, efectivele res
pective fiind în măsură să asigura 
o îmbunătățire substanțială a apro
vizionării populației. Desigur, această 
repartiție este coordonată cu reali
zarea numărului de animale stabilit 
pentru livrare la fondul de stat, la 
nivelul de greutate prevăzut. Ce 
concluzii se pot desprinde comparind 
sarcinile acestui an cu rezultatele 
anului trecut ?

Să luăm, pentru exemplificare, si
tuația constituirii fondului de stat 
cu carne de porcine de la gospodă
riile populației. Anul trecut sarcinile 
de plan în acest domeniu nu au fost 

realizate decît într-o mică proporție, 
condițiile climatice nefavorabile, se
ceta prelungită influențînd sensibil 
rezultatele. Dar oare numai acestea 
au fost cauzele serioasei neîndepli- 
niri ?

Trebuie spus că. atît la porcine, 
cît și la celelalte specii de animale, 
consiliile populare au acceptat sacri
ficarea animalelor sub greutățile 
prevăzute. Dacă exista preocuparea 
necesară pentru aducerea animalelor 

Între realitatea de pe teren și 
prevederile programului județean de 
autoconducere și autoaprovizionare

PRIN CÎTEVA COMUNE DIN JUDEȚUL BUZĂU

la greutatea stabilită, județul Buzău 
ar fi înregistrat anul trecut un plus 
de peste 10 000 tone de carne (prin 
tăierea aceluiași număr de animale), 
cantitate care ar fi dus la creșterea 
desfacerii de carne cu aproape 30 
la sută fată de cît s-a realizat 
efectiv.

O influentă la fel de nefavorabilă 
a exercitat-o insuficienta preocu
pare pentru asigurarea întregului 
efectiv de animale livrat. Numai in 
cazul porcinelor de la gospodăriile 
populației deficitul a fost destul de 
mare. Sînt comune, precum Berea, 
Ziduri, Topliceni, Minzălești, Scor
țoasa, M. Banului. Vernești, Pirscov, 
unde efectivele livrate au fost sub 
10 la sută față de nivelul planifi
cat. încit este evidentă alternativa : 
ori programul a fost întocmit ne- 
realist — ori nu s-a urmărit cu răs
pundere realizarea lui, cifrele și 
prevederile fiind date uitării, in 

speranța că se vor realiza de la sine.
— Comuna dv. trebuia să livreze 

470 capete de porcine și a livrat 
doar 35. De ce ? — l-am întrebat 
pe primarul din Vernești, Constan
tin Cirstea.

— Cind s-a dezbătut programul de 
autoaprovizionare in sesiunea consi
liului popular si in adunarea cetă
țenească s-a stabilit să se ofere 
contractanților — contracost — pur
cei de lapte pentru creștere și în-

grășare pe care aceștia să-i predea 
ulterior la fondul de stat. Din pă
cate. ferma de scroafe a primăriei 
comunale, care trebuia. împreună cu 
ferma C.A.P., să livreze purceii res
pectivi, n-a fost cuprinsă in balanța 
furajeră — si aceasta dintr-o neîn
țelegere a specificului comunei noas
tre, care nu dispune de terenuri 
în folosința primăriei (N.R. — in
aceeași situație sînt majoritatea co
munelor buzoiene). Aceasta a condus 
la transformarea contractelor de li
vrare în simple hîrtii, fără acoperire 
în baza materială necesară. Practic, 
ferma de scroafe a consiliului popu
lar s-a și desființat, efectivul-matcă 
redueîndu-se pe parcursul timpului 
din lipsa bazei furajere.

— La noi în comună, ne spune 
primarul din Brădeanu. Mircea Du- 
mitrașcu. am avut și avem posibili
tatea să oferim întregul necesar de 
purcei de lapte din resurse proprii. 

Si totuși sintem nemulțumiți de 
aportul comunei la programul de 
autoaprovizionare. care ar putea fi 
mult mai mare. Ceea ce a împiedicat 
atingerea nivelului planificat a fost 
nelivrarea de către întreprinderea ju
dețeană de industrializare a cărnii 
— conform reglementărilor în vigoa
re — a unor cantități de furaje. Dar 
nici in 1986. și nici in 1987 nu s-au 
respectat aceste reglementări. Iar 
acum, cjnd s-a trecut la Încheierea 

contractelor pentru 1988, situația se 
pare că se repetă.

Cele semnalate în comuna Bră
deanu nu constituie un caz izolat.

La planuri formale, producții... 
pe măsură

Strîns legată da asigurarea efecti
velor de animale este si producția 
zootehnică. Anul acesta, prin progra
mul de autoaprovizionare. județul 
Buzău are stabilit să livreze de la 
gospodăriile populației mai bine de 
o treime din laptele destinat fondu
lui de stat, lapte din care să se 
acopere și nevoile locale de consum. 
Este mult, este puțin ? Nu putem 
spune decit că anul trecut, cind can
titatea planificată a fost mai mică 
decit în acest an. s-a realizat cBar 
o foarte mică parte din cifra de 
plan. Iar pentru 1988 s-a stabilit 
o creștere a livrărilor de... 30 de 

ori.. Chiar și cele mai optimis
te prognoze nu pot garanta „sal
tul" prevăzut. Pe ce bază, pe ce 
criterii s-a înscris un asemenea 
„salt" ? Au fost descoperite rezerve 
reale de suplimentare masivă a pro
ducției, se au in vedere anumite 
acțiuni sau măsuri — ori este vorba 
de o nouă manifestare a formalis
mului ? !

Să fim bine înțeleși. Este normal, 
este firesc să se ceară și să se pla
nifice niveluri de producție mobili
zatoare. de natură să solicite valorifi
carea maximă a resurselor. Dar 
cind se ajunge ca de la un an la 
altul să se planifice producții mult 
mai mari față de posibilități (la un 
efectiv de animale relativ constant), 
este clar că prevederile nu se vor 
realize.

— E adevărat, producția de lapte 
realizată de comuna noastră in 1987, 
deși cea mai mare din județ, nu re
prezintă decît o parte din potenția
lul teal al gospodăriilor populației 
— ne spune Gheorghe Popescu, pri
marul din Glodeanu-Siliștea. De ce? 
Dacă pentru hrana animalelor de la 
C.A.P. avem repartizate un număr 
de hectare de furaje, pentru anima
lele de la gospodăriile populației 
comuna nu dispune de pășuni. Or, 
dacă prin programul de autoaprovi
zionare nu se asigură condițiile ma
teriale de producție și. totodată, se 
stabilesc sarcini nerealiste atunci 
rezultatele nu pot fi decit pe mă
sură : se reduc livrările, scade inte
resul producătorilor pentru reali
zarea contractelor încheiate.

Fiecare comună din județ poate — 
și este datoare — să aducă o con
tribuție sporită la înfăptuirea pro
gramului de autoconducere și auto
aprovizionare, la asigurarea unui 
fond de produse agroalimentare, atit 
pentru consumul local, cît și pentru 
fondul central. Semnalăm aceste 
aspecte cu convingerea că atit Con
siliul popular județean, cit și orga
nele centrale de specialitate vor în
treprinde măsurile ce se impun.

Mihai IONESCU 
Stelian CH1PER 
corespondentul „Scînteii”

Un oraș ca atîtea altele...
(Urmare din pag. I)

blocurile noi, cu magazinele lor fru
moase, cu asfaltul și mobilierul lor 
stradal modern, cu spațiile orindui- 
te altfel, după legile unei așezări 
urbane moderne.

Ascultindu-1 pe Iordan Tudose, 
reporterul uită pentru o secundă că 
se află la Macin și are senzația că 
se găsește, în același timp, in sutele 
și sutele de foste tirgușoare de pe 
intregul cuprins al României, unde, 
invariabil, ar avea de văzut și auzit 
aceleași lucruri, pentru că la fel a 
lucrat timpul peste tot în România, 
peste tot ultimele decenii au șters 
urmele înapoierii și stagnării, clă
dind in loc structuri economice, ur
banistice. demne de statutul social 
al cetățenilor Republicii Socialiste 
România. Dar pentru că sintem la 
Măcin. să vedem, mai concret, ce 
s-a intimplat aici. Să-1 ascultăm pe 
primarul Ion Stoian, mai tinăr decit 
Iordan Tudose.

— Renașterea acestei localități a 
început, practic, după Congresul al 
IX-lea. Mai intîi s-a construit o 
autobază. Orașul avea pe atunci o 
producție industrială de 41 de mili
oane lei anual. Ca să se ajungă la 
cele aproape 600 de milioane de azi. 
au trebuit să se creeze 60 de unități 
economice noi. între ele. o întreprin
dere de interes republican, citeva 
de interes județean, in rest unități 
industriale ale cooperației meșt< șu- 
gărești — o fabrică de confecții, alte 
fabrici mai mici ale cooperativei 
„Arrubium", o fabrică de confecții 
metalice și construcții de mașini, ci
teva ateliere ale cooperativei „Me
talica". apoi industria alimentară. 
Măcinul produce azi subansamble 
pentru intreprinderi constructoare 
de mașini din Tulcea și Brăila, mo
bilă de export, un milion de bucăți 
tricotaje anual, confecții diverse, pro
duse alimentare, articole din mase 
plastice, o considerabilă cantitate de 
produse agricole. Autobaza a parti
cipat la construcția canalelor Du
năre — Marea Neagră și Poarta 
Albă — Midia — Năvodari cu un vo
lum de transporturi de 3,4 milioane 
tone anual. Cum vedeți, o bază eco
nomică in măsură să-i dea acestui 
orășel vitalitatea necesară. Oamenii 
orașului au dobindit profesii noi, 
locuri de muncă sigure in prelucra

rea și așchlerea metalelor, sînt apoi 
tricoteuri. mecanici, confecționeri. 
operatori chimiști. șoferi. Iaboranți 
și, desigur. lucrători calificați în 
agricultură : mecanizatori, crescători 
de animale, legumicultori, orezari, 
tehnicieni, agronomi. De aici, din 
activitatea economică, și forța dez
voltării urbanistice. Cele peste 700 
de apartamente noi, liceul nou. noul 
spital, autogara nouă, hotelul, alte și 
alte edificii, apoi modernizarea stră
zilor, canalizarea, rețeaua de apă. 
Adăugați că și fostele locuințe pră
pădite au dispărut : le-au luat locul 
case noi, frumoase și trainice. Totul 
în continuă extindere. Pentru că și 
populația sporește. De la 4 500 am 
ajuns la aproașe 15 000.

O vizită la fabrica de tricotaje. A 
luat ființă in 1985 (la 1 martie — un 
dar de mărțișor pentru cele citeva 
sute de lucrătoare, dar. mai ales, 
pentru starea economică a orașului). 
Produce îmbrăcăminte pentru băr
bați. femei și copii. Maistrul Tănase 
Stamate : „Sint din Măcin. Aici am 
învățat meserie, pentru fabrica asta. 
Și soția mea tricotează, la fel. Aici 
am primit apartament nou". Ingine- 
rul-șef Gheorghe Drăgan : „Sint din 
Pecineaga. un sat la vreo 25 de km. 
Am făcut liceul aici, aici m-am în
tors ca inginer, aici imi duc viața și 
munca, o muncă frumoasa, de per
spectivă". Media de virstâ a între
gului personal — 19 ani. Majoritatea 
— fete. Absolvente ale școlilor din 
oraș. Li s-au dat apartamente in noi
le blocuri, iși întemeiază familii. Lu
cruri asemănătoare aflăm și la fa
brica de confecții, și Ia celelalte uni
tăți economice din oraș. Orașul e 
acum, cu adevărat, oraș. Mai are 
incă multe de făcut și Împlinit. Dar. 
față de statura lui de acum patru
zeci de ani. distanța este uriașă. 
Universul de viață, ridicat la pu
terea unei intregi societăți care, stu
pină pe propriile destine, și-a do
bindit demnitatea implinirilor eco
nomice, demnitatea altui statut so
cial. demnitatea incrcderii în viitor 
și in forța transformatoare a muncii 
și creației sale, universul de viață al 
cetățeanului din acest colț de țară 
câte astăzi deschis spre orizonturile 
larg desfășurate spre viilor de către 
Programul partidului, cu noile sale 
perspective desemnate de documen
tele Conferinței Naționale.
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Cărbune mai mult pentru asigurarea 
bazei de materii prime și resurse

energetice a economiei
Rezuitotele obținute pînâ Ia această dată în cadrul acțiunii de orga

nizare și modernizare a proceselor de producție scot și mai mult in 
evidență existența unor soiuții deosebite din punct de vedere tehnic și 
economic elaborate de institute de cercetări, întreprinderi industriale sau 
catedre de invățămint superior, care preluate de unitățile productive au 
și condus la creșterea eficienței. In egalătmăsură, printr-o atentă gene
ralizare, ele pot să determine perfecționarea activității productive la 
nivelul unor întregi ramuri din economie, fapt demonstrat și prin grupa
jul de articole prezentat mai jos.

Consumul de aluminiu
redus la jumătate )

La întreprinderea minieră Voivozi

Refolosireaa doua
viață a produselor

Cu circa 7 luni în 
urmă, la întreprinde
rea de tractoare din 
Brașov s-au pus ba
zele unei secții de fa
bricație cu un profil 
oarecum inedit. I s-a 
spus simplu : 
de refabricat tractoare 
industriale. Altfel 
spus, aici renasc trac
toarele industriale pe 
șenile de 150 CP, care 
și-au realizat integral 
ciclul de exploatare și 
care, casate, au zăcut 
o vreme în parcurile 
„reci" ale beneficiari
lor.

— Înființarea sec
ției de refabricare a 
tractoarelor, ne spune 
Marin Matei, secreta
rul comitetului de 
partid al întreprinde
rii. se înscrie în ac
țiunea de reciclare a 
materialelor refolosi- 
bile. care se desfă
șoară la nivelul între
gii țări. Numai că, 
prin implicațiile pe 
care le generează. ‘ ea 
se situează la 
eficientă 
rioare.

— Ceea 
reținut — 
precizeze 
lian Bontescu. 
torul tehnic al între
prinderii — este fap
tul că acțiunea noas
tră nu se limitează 
doar 'la o simplă re- 
folosire ^reRțrplpriți 
subansamblelor trac
toarelor casate, ci este 
vorba de refabricare» 
vechilor tractoare. în 
înțelesul propriu al 
cuvintulul. Tractoare
le ieșite din această 
secție nu mai seamă-

secția

nâ. sub aspectul para
metrilor tehnico-eco- 
nomici și funcționali, 
cu tractoarele de- 
acum 10—15 ani pro
duse în întreprindere. 
Ca urmare a moder
nizării unora dintre 
subansamble, a îmbu
nătățirilor aduse anu
mitor elemente com
ponente, ca longeroa- 
ne. suspensii etc., reu
șim ca din tractoarele 
fabricate cu 10—15 ani

LA ÎNTREPRIN 
BEREA DE TRAC 
TOARE - BRA

ȘOV

net
cote de 

supe-

trebuie 
să ne

ce 
tine 
și ing. Ste- 

direc-

în urmă, depășite sub 
aspect tehnic, să scoa
tem tractoare moder
ne. Și aceasta, vă rog 
să rețineți, cu un con
sum de metal de ma
ximum 30—40 la sută 
din consumul unui 
tractor nou.

însoțiți de maistrul 
principal Dan Hamzea, 
secretarul comitetului 
de partid al secției 
tractoare 
am urmărit modul in 
care este organizat și 
se desfășoară procesul 
tehnologic în noua 
secție.

— Circuitul refabri- 
cării tractoarelor —• 
ne spune dinsul — se' 
desfășoară în ordinea 
fluxului tehnologie. 
Un flux bine gindit, 
rațional, care elimină 
orice revenire sau 
încrucișare de piese și 
subansamble. Prima o-

industriale,

perație este dezmem
brarea tractoarelor 
vechi pe ansamble, 
subansamble și repe
re. Un colectiv de 
specialiști, însoțiți și 
de un reprezentant al 
unității beneficiare, 
examinează starea 
fiecărei piese, suban- 
samblu și ansamblu, 
după care acestea sînt 
sortate pe trei 
gorii : piese în 
perfectă, cele 
trebuie supuse 
condiționării și 
ce nu mai pot fi fo
losite. De precizat că, 
la fel ca și în fabri
cația curentă, suban- 
samblele sint supuse 
unor încercări exi
gente. Deși acțiunea 
de refabricare se află 
abia la început, pină 
actim au fost realiza
te 100 de tractoare de 
150 CP. Dezvoltarea 
acțiunii de dotare a 
secției cu echipamen
te tehnologice va per
mite ca numărul a- 
cestora să crească.

Așa cum o atestă 
faptele, deși se mai 
află încă in stadiu de 
început, acțiunea de 
refabricare a tractoa
relor se 
deosebit de importan
tă pentru 
națională. O inițiativă 
extrem de valoroasă, 
care poate fi genera
lizată și în alte uni
tăți cohstructoare dă 
mașini 
de

cate- 
stare 
care 
re- 

piese

dovedește

economia

cu producția 
mare serie.

Nicolae 
MOCANU 
corespondentul 
„Scinteii"

Pină anul trecut, 
secția unelte pneuma
tice a întreprinderii 
„Independența" din 
Sibiu avea un consum 
mediu anual de alu
miniu cuprins între 
150—160 tone. încorpo
rat într-o gamă diver
să de produse necesa
re industriei minieres 
siderurgice și con
structoare de mașini. 
Astăzi, pentru fabri
carea aceluiași număr 
de produse este sufi
cientă doar jumătate 
din cantitatea de me
tal neferos folosit îna
inte. Prima demon
strație a noii realități 
e ilustrată de expozi
ția aranjată într-unul 
din atelierele secției, 
unde produsele reali
zate sint expuse in 
varianta lor veche și 
nouă. Chiar și simpla 
cîntărire din ochi e 
suficientă pentru în
registrarea progresu
lui tehnic înglobat în 
varianta nouă.

Șeful secției, mais
trul Miron Munteanu, 
secretar adjunct cu 
probleme economice 
în cadrul comitetului 
de partid al întreprin
derii, explică astfel 
acest succes : „Intru- 
cît aluminiul se pre
tează bine la turnarea 
sub presiune, am pro
pus să preluăm și să 
adaptăm această teh
nologie la întreaga 
gamă de cilindri fa
bricați in întreprinde
re. Desigur, acest lu
cru a presupus. în 
primul rind. reproiec- 
tarea 
selor 
timp, 
forțe 
jelor 
rii procedeului de tur
nare sub presiune. 
După probe și încer
cări intense, rezulta
tele au fost dintre 
cele mai bune. în pri
mul rind. consumul 
de aluminiu a fost re-

tuturor produ
și. în același 
asimilarea cu 

proprii a utila- 
necesare aplică-

jumătate, în 
unei dublări

dus la 
condițiile 
a productivității mun
cii, a creșterii calității 
produselor, acestea a- 
vînd acum o formă 
constructivă mult mai 
suplă. In același timp, 
înregistrăm o econo
mie substanțială 
energie și o 
de patru ori 
cientului de 
a metalului.
menea, noua 
gie conduce la o tipi
zare mai accentuată 
a familiei de cilindri, 
creindu-se astfel posi-

de 
creștere 
a coefi- 
scoatere 
De ase- 
tehnolo-

LA „INDEPEN 
DENȚA"-SIBBU

bilități de Întocmire 
de tehnologii pe gru
pe de repere**.

Iată, așadar, că prin 
aplicarea unei soluții 
tehnologice de mare 
valoare — existentă 
de altfel de multă vre
me in portofoliul de 
procedee tehnologice 
al industriei construc
toare de mașini, dar, 
firește, pentru a fi 
pusă în valoare ea 
trebuie cu curaj adop
tată și generalizată — 
este posibilă rezolva
rea unei probleme de 
mare stringență nu 
numai a întreprinde
rii. ci și a întregii e- 
conomii. Pentru că 
este un fapt știut, a- 
luminiul. deși îl pro
ducem în țară cu e- 
forturi deosebit de 
mari, continuă să ră- 
mînă 
scump , 
drămuit 
spirit

Să 
că la 
Sibiu, 
singura soluție tehno
logică cu efecte eco
nomice benefice. In 
cadrul aceleiași secții.

un 
ce 
cu .. _ 

gospodăresc, 
remarcăm însă 
„Independența" 
aceasta nu este

material 
trebuie 
grijă și

așa cum ne spunea 
interlocutorul nostru, 
au fost aplicate și alte 
măsuri de mare efi
ciență, dintre care 
menționăm : înlocui
rea semifabricatelor 
laminate cu semifa
bricate turnate din 
fontă cu grafit nodu
lar (un material de 
mare valoare, pentru 
generalizarea aplicării 
lui „Scînteia" pledînd 
în nenumărate rin- 
duri) la toate turbine
le pneumatice. Acest 
fapt a condus la un 
spor 
marfă 
anual, la o economie 
de metal de 16,5 tone 
și 8,6 MWh energie e- 
lectrică, concomitent 
cu o creștere substan
țială a productivității 
muncii. Demne de a- 
rriintit sînt și măsurile 
care au condus la rea
lizarea prin autodota- 
re a unei mașini de 
găurit și alezat adine 
pentru diametre cu
prinse între 5—40 mm. 
care 
spor 
marfă 
lioane 
fel. mecanizarea ope
rațiilor de subțiere și 
refulare a tuburilor 
de umezire de la per
foratoarele P 50 și 
P 58. asigurînd un 
spor de producție de 
800 000 lei anual, o ca
litate mai bună și o 
productivitate mare.

Acestea și încă mul
te altele sînt tot atî- 
tea dovezi că în uzina 
sibiană acțiunea de 
modernizare este tra
tată cu cea mai mare 
seriozitate' accentul 
principal fiind pus . pe 
adoptarea unor teh
nici și tehnologii' de 
vîrf. pe promovarea 
largă a progresului 
tehnic.
Ion Onuc NEMEȘ 
corespondentul 
„Scinteii"

de producție- 
de 700 000 lei

realizează un 
de producție- 
de peste 4 mi
lei anual și. la

Drum liber unei metode valoroase
în domeniul industrializării construcțiilor

Ziarul nostru a publicat, în anul 
trecut, mai multe articole consacrate 
unei valoroase experiențe în dome
niul industrializării construcțiilor. 
Despre ce este vorba ? Pe de o par
te, am pledat — cu argumentele de 
rigoare — pentru generalizarea ex
perienței existente în cadrul Antre
prizei de montaj utilaj chimic Pi
tești, privind industrializarea lucră
rilor de construcții și realizarea pe 
această cale a unei înalte produc
tivități a muncii. Pe de altă parte, 
după apariția articolelor, am criti
cat insuficienta receptivitate a mi
nisterului de resort, a direcției sale 
de specialitate, față de valorificarea 
rezultatelor și concluziilor reliefate 
de schimbul de experiență inițiat 
pentru cunoașterea și aplicarea de 
către toate unitățile Ministerului 
Construcțiilor Industriale a metode
lor de muncă avansate folosite de 
antrepriza argeșeană.

Sub semnătura tovarășului ing. 
Ștefan Dima, adjunct al ministrului, 
am primit recent un nou răspuns, în 
care se spune : „Referitor la artico
lul -O experiență valoroasă care a- 
sigură dublarea productivității mun
cii, generalizată cu... lingurița», apă
rut in ziarul -Scinteia» nr. 14 078 din 
25 noiembrie 1987, vă informăm că 
s-a reanalizat cu atenție modul de 
valorificare a schimbului de expe
riență, s-a refăcut programul de mă
suri adoptat pentru promovarea re
zultatelor pozitive obținute de Antre
priza de montaj Pitești la celelalte 
antreprize din cadrul Trustului-an- 
trepriză generală de montaj utilaj 
chimic București și la celelalte 
tați ale ministerului cu profil 
mănător.

Programul de măsuri a fost 
borat de către un colectiv din 
drul Trustului de montaj utilaj 
mic și al ministerului, care a parti
cipat la schimbul de experiență și 
are ca obiectiv principal asigurarea 
condițiilor necesare implementării 
metodelor Antreprizei argeșene in 
unitățile de producție. Pe baza ex
perienței înaintate a acesteia, a rea
lizărilor obținute de către Baza de 
producție Popești-Leordeni, s-a hotă- 
rit ca la toate antreprizele și bri
găzile de montaj-instalații, prin mă
surile tehnico-organizatorice prevă
zute in programele de măsuri pro
prii și in cel centralizat al ministe
rului, întocmite in urma acestei ac
țiuni, să se obțină creșteri substan
țiale ale productivității muncii, care 
să ajungă la niveluri comparabile cu 
cele atinse la Antrepriza de montaj 
Pitești, in condiții asemănătoare din 
punct de vedere al structurii lucră
rilor.

In planurile adoptate au fost pre
văzute atît măsuri concrete pe linia 
dotării, in vederea mecanizării și au
tomatizării proceselor de producție, 
a perfecționării fluxurilor tehnolo-

gice, cit și măsuri cu caracter orga
nizatoric, menite să asigure folosi
rea mai eficientă a forței de muncă, 
creșterea gradului de pregătire pro
fesională. Supunem atenției citeva 
din aceste măsuri mai importante :
• Diversificarea elementelor tipi

zate, componente ale instalațiilor 
tehnologice și centralizarea produc
ției acestora în condiții industriale, 
de eficiență maximă, care să asi
gure necesarul pentru toate unită
țile ministerului (cotari și reducții 
forjate la secțiile de producție se- 
cundar-industrială de la Popești- 
Leordeni, Craiova și I.C.M.P. Bucu
rești, coturi în segmenți la Pitești, 
Tg. Mureș și Popești-Leordeni, pre
cum și punerea în funcțiune în tri
mestrul II 1988 la Popești-Leordeni

Pe urmele
articolelor
publicate

uni- 
ase-

ela- 
ca- 

chi-

a unei capacități de producție de 
flanșe cu gît de 50 mii bucăți pe an).

• Proiectarea și executarea de a- 
teliere pentru prefabricarea în flux 
a conductelor din instalații indus
triale, care să conțină elemente de 
organizare din bazele de producție 
Pitești și Tg. Mureș ; extinderea teh
nologiei de execuție a componente
lor spațiale de conducte, folosită la 
Antrepriza de montaj Pitești, Ia toa
te antreprizele T.M.U.C.B.

• Dotarea și punerea în funcțiune 
la atelierele de prefabricat conducte 
de la antreprizele Bacău. Brăila, 
Craiova, Ploiești. București. Iași și 
Bacău a cite unui post de sudură 
automată a subansamblelor de con
ducte prefabricate (format din grup 
de role BR 1 — BR 10 și coloană de 
sudură automată sub flux CDCV 1,5) 
care să conducă la creșterea produc
tivității lucrărilor de sudură cu 150

sută. Dotarea se va face eșalonat 
unitățile din Brăila, București,

la 
la

Iași, Arad. Bacău. Ploiești, Craiova 
pină la sfîrșitul trimestrului I 1988.

• Dotarea atelierelor de prefabri
cat conducte de la Pitești, Tg. Mu
reș, Popești-Leordeni cu mașini de 
îndoit conducte prin inducție, care 
permite realizarea de prefabricate 
spațiale de conducte pină la DN 250 
mm. fără utilizarea de coturi și 
curbe din țeavă, reducîndu-se astfel 
numărul de îmbinări sudate ale a- 
cesteia cu 60 la sută, ceea ce va de
termina importante economii de ma
teriale și energie (electrozi, fijme ra- 
diografice etc.) și creșterea pro
ductivității muncii la aceste lucrări 
cu circa 50 la sută.

• Organizarea la nivelul antrepri
zelor a instruirii personalului mun
citor din secțiile de producție indus
trială pe probleme specifice activi
tății de prefabricate și montaj în in
stalații industriale prin ateliere școa
lă și de perfecționare a sudorilor 
pentru asigurarea creșterii calității 
producției și a productivității muncii.

• Asigurarea la toate secțiile de 
producție industrială a unor condiții 
corespunzătoare de muncă și de via
ță, prin organizarea de puncte ali
mentare, vestiare, grupuri sanitare 
etc., care să ducă la folosirea inte
grală a timpului de lucru.

Pe baza programului de măsuri 
stabilit, toate antreprizele Trustului 
de montaj utilaj chimic, precum și 
antreprizele și brigăzile de montaj- 
instalații din cadrul centralei și trus
turilor de construcții industriale vor 
implementa procedeele și mijloacele 
tehnologice selectate. De asemenea, 
se urmărește perfecționarea activi
tății prin elaborarea unor proiecte și 
fișe tehnologice ce își vor găsi apli
carea în activitatea de montaj, pre
cum și în îmbunătățirea permanentă 
a sistemei de mașini folosite, prin 
continuarea cercetărilor în cadrul in
stitutelor de cercetare și proiectare 
ale ministerului. Asigurăm, totodată, 
in colaborare cu proiectanta obiec
tivelor de investiții și cu beneficiarii 
acestora, înscrierea în documentațiile 
tehnice a soluțiilor constructive Și 
tehnologiilor care să promoveze in
dustrializarea execuției, principala 
cale de creștere a productivității 

■ muncii, așa cum a rezultat și din 
schimbul de experiență de la Pitești".

Astfel, dîndu-se curs semnalelor critice, analizîndu-se cu temeinicie 
starea de lucruri, s-a adoptat un program de măsuri care garantează, 
prin conținutul său, că experiența valoroasă prezentată de ziar va fi 
generalizată cu operativitate, sistematic. Din răspuns se desprind atit 
termene precise de generalizare, cit și cuprinderea unui număr cit mai 
mare de unități care să beneficieze de experiența amintită. Ceea ce 
înseamnă o înscriere cu fermitate a preocupărilor din sfera organizării 
și conducerii producției în înseși rațiunile de a fi ale experienței înain
tate în toate domeniile, de a deveni un bun al cit mai multor colective.

în ce ne privește, în spiritul răspunderilor pe care le are presa față 
de promovarea noului, vom urmări în continuare aplicarea măsurilor 
stabilite și vom informa cititorii despre eficiența lor.

Constantin PRIESCU

Fiecare abataj — pregătit 

in avans cu
„în minerit există o vorbă : nu te 

îngrijești de pregătirea producției, 
rezultatele ți se întorc impotrivă" — 
ne spune chiar la începutul discu
ției ing. Mihai Iosub. directorul în
treprinderii miniere Voivozi.

O vorbă al cărei rost minerii de 
aici l-au înțeles întocmai, de vreme 
ce planul pe anul trecut la pregă
tiri a fost depășit cu 2 200 metri, 
ceea ce echivalează cu conturarea 
panourilor pentru două abataje. Și 
încă un argument : fiecare dintre 
abatajele planificate să intre în ex
ploatare este finalizat în avans cu 
cel puțin o săptămină. Este un 
succes care are, fără îndoială,' se
cretul său : înregistrarea unor vite
ze de avansare mult sporite la com
binele de înaintare. Mai exact, zil
nic. în medie între 4 și 5 
combină.

Ne-am convins direct, in 
de faptul că oamenii știu 
zeze astfel de recorduri.

...Sectorul Budoi-Nord. în ..focul' 
lucrărilor 
brigada 
lizează 
între o 
nefiind 
siunile 
învinse. Și totuși chiar și în 
nea condiții viteza realizată 
200 metri într-o singură 
„Nouă, celor de la pregătiri 
re. nu ne place să stăm pe loc. Fie
care metru contează, ne spune bri
gadierul Pantiș. împreună cu ortacii 
mei am realizat cu 4 luni în avans 
planul la pregătiri pe anul trecut, 
așa că acum se poate lucra din plin 
la extracție".

Care este mai exact stadiul pre
gătirii abatajelor pentru producția 
anului 1988 ? „în condițiile în care 
producția fizică a noului 
gistrează un spor de 11 Ia 
de anul trecut, ne spune 
Emil Pătruică, secretarul 
lui de partid pe întreprindere., vom 
extinde linia de front la ,ă abataje 
active. Ca și pină acum, vom asigu
ra în permanență două abataje de 
rezervă, care să poată suplini in 
orice moment „locurile înguste" ce 
se pot ivi la extracția din subteran. 
Este de fapt materializarea unei 
propuneri formulate în adunarea 
generală a oamenilor muncii. Iar 
rezultatele de la pregătiri miniere 
ne permit acest lucru". .

metri pe

subteran, 
să reali-

de pregătire cunoaștem 
lui Florian Pantiș, care rea- 
un adevărat tunel de fier, 
armătură și alta distanțele 
mai mari de o palmă. Pre- 
mari din subteran trebuie 

aseme- 
a atins 

lună, 
minie-

an înre- 
sută fa(ă 
inginerul 
comitetu-

o săptămină
Faptele demonstrează cu prisosin

ță efectele pozitive ale unor aseme
nea acțiuni. Eficiența măsurilor 
luate pentru aprovizionarea ritmică 
a locurilor de muncă din subteran 
cu materiale și piese de schimb, 
respectarea programului de revizii 
și reparații, utilizarea superioară a 
dotării tehnice și a timpului de lu
cru sînt probate în majoritatea aba
tajelor de creșterea productivității 
muncii cu aproape 2 tone pe post. 
Argument concludent pentru a înțe
lege că examenul producției este un 
examen comunist de conștiință, de 
răspundere și competență profesio
nală.

Experiența minerilor de la Voi
vozi dovedește că a asigura mobi
litate și dinamism în conducerea 
activității economice înseamnă și 
abordarea critică a măsurilor între
prinse, reevaluarea unora, cores
punzător noilor obiective. Condu-

dent în această privință este mod 
in care se folosește acum metor 
analizei preliminare a planului. As 
fel. de la o modalitate de informai 
asupra stadiului îndeplinirii plani 
lui s-a trecut la analiza posibilit; 
ților de realizare și depășire a pri 
vederilor planului, la configurări 
unor acțiuni de sprijinire a condi 
cerilor sectoarelor miniere pent; 
asigurarea unei mai bune organiză 
a muncii. într-o mai largă perspe 
ti vă. „Concluzia desprinsă — coi 
chide secretarul comitetului t 
partid — este aceea că trebuie i 
urmărim cu mai multă 
asigurarea unei eficiente economii 
maxime fiecărei acțiuni. Faptul i 
două treimi din membrii comiteti 
lui de partid lucrează nemijlocit 
subteran. în sectoare direct produ 
tive, este de mare folos nu num 
în cunoașterea exactă și operații 
a problemelor cu care se confrun 
sectoarele, ci și in organizarea opt 
mă a producției pentru îndepliniri 
ritmică a planului".

Sînt toate acestea repere ale hă 
niciei și ambiției colectivului de 
pune mereu în valoare tradiția c 
muncă a minerilor de la Voivozi 
continua autodepășire.

Ioan LAZA
corespondentul

Ritmuri superioare de lucru
(Urmare din pag. I)

același timp. în sectorul Lapoș-Sud 
se fac ultimele lucrări pentru stră
pungerea galeriei 1-452, fapt ce va 
permite mecanizarea transportului 
cărbunelui din cuveta Lapoș prin 
galeria magistrală la silozul central 
de la Lăloaia.

Forțele sînt concentrate și la exe
cutarea lucrărilor de pregătire. In 
sectorul Lumina, de exemplu, brigă
zile conduse de Constantin Rusu și 
Niculiță Albu realizează zilnic vi
teze superioare cu 3—4 metri celor 
prevăzute. înaintînd pe galeria G- 
419 de pe straturile Wagner și Co- 
roban. Aici va fi pusă în valoare o 
mare cantitate de cărbune. Ing. 
Nicolae Hanganu. șeful sectorului, 
ne-a spus că pentru creșterea vi
tezei de înaintare la lucrările de 
deschidere și pregătire vor fi intro
duse în acest an combine cu gabarit 
redus șl mașini de încărcat. Finali
zarea in avans a fiecărui abataj cu 
cel puțin 10—15 zile față de plan — 
iată măsura adoptată unanim în 
adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii care constituie 
acum obiectivul principal al între
cerii tuturor formațiilor de lucru de 
la pregătire. Ca atare, atît în secto-

Imagine de la Întreprinderea de scule și elemente hidraulice din Focșani Foto : E. Dichiseanu

insisten

„Scintei

sectoarerul Lumina, cit și în 
Lapoș-Sud și Leorda formațiile coi 
duse de ing. Miron Maftei și. re 
pectiv. subinginerul Petru Pândei, 
depun eforturi susținute chiar d 
aceste zile pentru urgentarea ritrm 
rilor de lucru.

Activitatea în 
un puls propriu, 
moment dacă se 
nu. La sectorul Lapoș-Nord. 
fruntaș pe întreprindere, schimbi 
rile preiau activitatea de product 
din mers. Practic nu se pierde ni 
un minut. Se lucrează in acoi 
global și minerii știu că dacă 
muncește cu spor se cîștigă bine, 
cind fiecare știe ce are de făcu 
treaba merge ca pe roate. Cărbune 
ajunge la suprafață în timpul stab 
lit. Maistrul principal Simion Lui 
chian. 
partid 
zat că 
torice 
pentru îndeplinirea si depășirea pl 
nului de producție pe acest an si 
întregite de numeroase inițialii 
muncitorești. Este vorba între alte 
de menținerea în bună stare i 
funcționare a tuturor mașinilor 
utilajelor prin respectarea cu stri 
tete a normelor de exploatare si 
graficelor de revizii șl reparați 
asigurarea de către fiecare brigai 
a unei aprovizionări ritmice cu m 
teriale ; generalizarea preluăi 
schimbului din mers in toate secto 
rele de exploatare. Totodată, 
acționează cu hotărîre pentru îmb> 
nătățjrea calității cărbunelui, 
acest sens, au fost introduse n 
tehnologii de exploatare, s-au exti 
tăierea selectivă a cărbunelui, 
gerea și depozitarea 
abataje etc.

Acest început de an 
minerii din Comănești 

bătălie

fiecare abataj a: 
care indică în ori 
muncește bine st 

secti

secretarul comitetului < 
pe întreprindere, ne-a prec 
măsurile tehnice și organic 
luate de conducerea unită

al
sterilului i

i-a găsit i 
puternic ai 

marea bătălie pentru 
la dezvoltarea bazei ene 
de materii prime a țăr 
cere conducerea partiduh

gajați în 
contribui 
getice și 
așa cum
Experiența din anul trecut, cînd < 
realizat o productie-marfă suplime, 
tară în valoare de aproape 17 mii 
oane lei. este acum din plin valor 
ficată. Dovadă că din primele zi 
de lucru toate sectoarele au înscris 1 
graficul întrecerii însemnate depăși 
de plan. Un fapt care spune tot 
despre vrednicia minerilor de aii 
despre ambiția lor de a se menții 
pe podiumul întrecerii socialiste 
în cel de-al treilea an al cincinaluli

MAREA RĂSPUNDERE A SPECIMISÎIEDR PENTRU OEZI/DITAREA ZOOTEHNIE
In rîndurile ce urmează nu vom 

formula aprecieri de ordin general 
cu privire la modul în care se asigu
ră îngrijirea animalelor și cu deose
bire asistența sanitar-veterinară în 
fermele zootehnice din județul 
Vaslui, ci vom pune față în față fap
tele. situațiile întîlnite cu atribuțiile 
care sînt stabilite în actul normativ 
care reglementează statutul medicu
lui veterinar, al inginerului zooteh
nist.

— Rezultatele,' producțiile sînt cri
teriile de bază după care ne măsu
răm și noi munca, ne spune Liviu 
Grecu, inspector-șef al Inspectoratu
lui sanitar-veterinar al județului. De 
aceea urmărim ca toți cei 300 de me
dici și tehnicieni djn rețeaua sani
tar-veterinară să fie prezenți, să 
colaboreze strîns cu inginerii zooteh- 
niști și să acționeze pentru desfășu
rarea în cit mai bune 
muncii, de la furajare, aplicarea tra
tamentelor la realizarea indicelui 
de natalitate și a producțiilor plani
ficate. Noi am efectuat încă de Ia 
începutul sezonului rece mai multe 
controale referitoare la pregătirea 
adăposturilor, asigurarea condițiilor 
de igienă, furajare și altele. Dar mai 
cu seamă urmărim modul în care 
specialiștii se implică în rezolvarea 
pro.blemelor cu care se confruntă 
fermele zootehnice.

Pentru a ne convinge asupra mo
dului în care se materializează în te
ren aceste măsuri. împreună cu in- 
spectorul-șef al Inspectoratului sa
nitar-veterinar, am mers în mai 
multe unități din consiliul agroin
dustrial Bîrlad.

La prima oră a dimineții, ne aflăm 
la ferma zootehnică a C.A.P. 
galina, din comuna Tutova. 
impresie pe care ne-o facem 
aceea a unei activități bine organi
zate. Atît ferma, cit și parcul fura
jer sînt bine împrejmuite și gospo
dărite. Peste tot oamenii sînt la 
datorie, iar în grajduri curățenie, 
căldură și ordine. Furajele se ad
ministrează conform programului și

gra- 
sec- 
dar 
ne-

rațiilor stabilite. Aici, nu numai că 
există și se respectă cu strictețe 
ficele cu privire la prezența în 
tor a cadrelor de conducere, 
acestea participă și controlează
mijlocit desfășurarea programului de 
grajd, asistă la prepararea hranei 
și furajarea celor peste 900 de tau
rine. Sînt mereu printre oameni, au 
deci o prezență activă. Tehniciană 
veterinară Ecaterina Partene are ace-

munca îneît în această perioadă toa
te cadrele de răspundere își încep 
și termină ziua de lucru în 
zootehnie".

Ferma zootehnică a C.A.P. Ivești 
din același consiliu. Deși cu un efec- 

, tiv mult mai mic de animale, ferma 
nu e încă ceea ce ar trebui și ar 
putea să fie. Sigur, există aici mai 
multe greutăți, dar și o altă menta
litate cu privire la ordinea și disci-

♦

condiții a

Dra- 
Prima 

este

lași loc de muncă aici de 18 ani. 
„Dacă colaborez cu inginerul Ion 
Catea, șeful fermei ? Nimic nu se 
face fără știrea și indicația lui și a 
medicului veterinar de circumscrip
ție. De la furaje, tratamente pină 
la desfășurarea programului. Așa 
reușim să realizăm efectivele, să le 
păstrăm sănătatea și să sporim pro
ducția de lapte". Are o evidență 
strictă a animalelor și acționează 
pentru îmbunătățirea continuă a stă
rii lor fiziologice. Și totuși președin
tele unității, Gheorghe Geană, n-a 
fost prea mulțumit de rezultatele de 
pină acum. „Putem să facem și mai 
mult pentru sporirea producției. 
Analiza efectuată de comitetul de 
partid din cooperativă ne-a dezvă
luit că mai avem încă neajunsuri, 
îndeosebi în completarea și adminis
trarea furajelor și sporirea indicelui 
de natalitate. Pentru a realiza toate 
acestea, ne-am organizat în așa fel

de 
că 
le 
să

plina în zootehnie, ce trebuie înlă
turată. Nimeni nu ne întreabă cine 
sîntem și ce căutăm. Trecem prin 
grajduri. Destul de rece, curent în 
unele, deși s-ar putea ușor evita. 
Furajele se administrează netocate. 
Întrebăm un cooperator, de ce? „Nu 
funcționează bucătăriile furajere 
ne spune — iar cei de la centrul 
reparații din Bogdănești, cu toate 
au fost solicitați, n-au venit să 
repare1*.  Deci se așteaptă, în loc
se intervină, să se insiste. Căutăm 
pe cineva din conducere. Nimeni, 
nici șef de fermă, nici tehnician ve
terinar, nici președinte. Acesta din 
urmă, deși planificat de serviciu în 
sector, era plecat. Evident, în inte
resul unității, dar fără să fie supli
nit de cineva. Mergem la comitetul 
comunal de partid. Nici aici nu se 
știa de absența președintelui Ion 
Vișan. Șeful fermei, inginer Irimia 
Mănăilă, lipsea și el. 11 găsim, în

sfîrșit, pe medicul Dan Pintilie, $i 
ful dispensarului veterinar, în biro 
său din comună, unde era cald 
bine, departe însă de locul de pn 
ducție. Așa stînd lucrurile, înțelege 
cauzele pierderilor de animale, a ii 
dicelui de natalitate scăzut (cu 30 
sută mai mic decît în ferma din ci 
muna vecină), ale producțiilor nes; 
tisfăcătoare. Recomandările organ, 
lor veterinare devin aici formale, i; 
controlul și îndrumarea — ineficiei 
te. Intr-un cuvînt, veterinarii r 
reușesc să colaboreze cu zootehnist 
să se impună, să-și facă pe depl 
datoria. Aceasta pentru că nici ci 
mitetul comunal de partid nu coi 
trolează sistematic și nu a analiz 
de mult, ca punct distinct la ordini 
de zi, cum este asigurată asisten 
zooveterinară în cooperativa agrico 
și să ia măsurile ce se impuneau.

Aceste constatări le-am adus 
cunoștința conducerii consiliul 
agroindustrial. Apoi am revenit duț 
o săntămînă. Ce-i .drept, unele li 
cruri s-au schimbat în bine, dar m 
trebuie multe de făcut pentru ca 
Ivești activitatea zootehnică să 
ridice la nivelul exigențelor actual 
Este pozitiv faptul că mulți dint 
cei răspunzători de această situat 
și-au recunoscut vina și s-au ang: 
jat să acționeze cu fermitate pent, 
înlăturarea grabnică a lipsurile 
Este însă de datoria organelor < 
specialitate de la nivelul județului i 
urmărească modul concret în ca 
se aplică măsurile de redresare 
activității, și nu numai în aceas 
unitate. Aducînd în discuție neajui 
șurile întîlnite aici, am făcut-o m 
ales pentru a atrage atenția asup' 
faptului că, din păcate, există cad: 
de conducere și specialiști care nu- 
duc la îndeplinire obligațiile 
fesionale ce le revin și pentru 
ganele competente să tragă 
concluziile și să ia măsurile 
impun.

pr< 
ca o 

toa 
ce i

Petru NECUEA
corespondentul „Scîntel
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Istoricul este deopotrivă om de 

știință, educator și cetățean. O ase
menea generoasă caracterizare pre
tinde cu necesitate mai intii răspun
sul la intrebarea : Ce este is.oria ? 
Adică domeniul căruia i s-au dăruit, 
cu toată ființa, cu mintea și cu su
fletul. cu pasiune și pricepere, mulți 
învățați, de la Herodot și pină astăzi, 
și se vor dărui alți mulți. tot mai 
mulți de astăzi înainte. Și răspun
sul concis, enunțiativ mai degrabă, 
poate fi : cunoștință și conștiință a 
trecutului omenirii, bogat în expe
riența. cu misiunea, deloc ușoară, de 
a cerceta adevărul ; știință evoluti
vă și perfectibilă pe măsura mai bu
nei cunoașteri cumulative, prin per
fecționarea metodelor și mai ales 
prin Înnoirea concepțiilor și a direc
țiilor de cercetare ; știință socio-u- 
mană inseparabil asociată celorlalte 
științe socio-umane cărora le împru
mută din ' propria experiență și din 
propriile rezultate și de la care îm
prumută din experiența și rezulta
tele lor ; știință totală, in sensul de 
cuprindere a omului-colectivitate sau 
a colectivității umane de pretutin
deni și de totdeauna, in toate mani
festările sale esențiale și in toate 
ipostazele existenței sale ; știință 
ce-și întemeiază existența pe izvoa
re. cit mai numeroase și cit mai va
riate, „materia primă" a istoriei, fără 
a se mulțumi cu „toaleta documen
telor", deoarece istoria e viată com
plexă, iar izvorul nu poate cuprinde 
decit o parte din această complexi
tate a vieții istorice. De aceea, iz
voarele trebuie pătrunse si înțele
se, judecate și analizate ; istoria pre
tinde. cu alte cuvinte, să fie înfăți
șați oamenii vii, cu năzuințele și 
străduințele lor. cu idealurile și as
pirațiile lor general-umane.

istoria este dimensiune temporală 
și spațială, in sensul că fenomenul 
istoric se desfășoară în anume con
diții concrete de timp și de loc. timp 
de scurtă durată și timp de lungă 
durată, ceea ce înseamnă continuita
te și dezvoltare ; spațialitatea în
seamnă geoistorie și geoistorie în
seamnă geografie istorică, iar geo
grafie istorică înseamnă pămînt șl 
oameni sau oamenii pămintului ce 
înnobilează pămintul, care fără oa
meni și-ar pierde valoarea, după 
cum nici oamenii nu se pot închipui 
fără pămînt. De. aceea, „oamenii pă
mintului" sînt implantați cu rădă
cini adinei in pămînt, incit furtunile 
nu i-au putut alunga și răutățile nu 
i-au putut ingenunchea ; au rămas 
asemenea brazilor in furtunile vre
mii. indeplinindu-și destinul și ono- 
rîndu-și misiunea. Adevăr exprimat 
pe cit de frumos, pe atît de veridic 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele țării : „în cele mai grele 
timpuri, înaintașii nu și-au Părăsit 
pămintul unde s-au născut, ci. infră- 
țindu-se cu ci. cu munții și cîmpiile. 
cu rîurile și codrii falnici, au rămas 
ncclintiți pe aceste meleaguri, apă- 
rindu-și ființa, dreptul la existență 
liberă".

Istoria și-a lărgit ■ mult cuprinde
rea : s-a precizat și s-a dezvoltat 
istoria civilizației cu noi domenii : 
istoria instituțiilor, a dreptului, a e- 
conomiei. agrară, a structurilor so
ciale. a ideilor, a sentimentelor, a 
Hjpw'rturilor. a ^tiipțoloix, liteMlor,. 
a artelor, istoria tehnicii. lingvistica 
istorică etc. Aceste istorii speciale nu

Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă Teleorman a alea- • 
tuit pentru perioada noiembrie 1987 
— martie 1988 un complex program 
de activități cultural-educative desti
nate locuitorilor din sate și comune, 
programe care, in spiritul orientă
rilor secretarului general al parti
dului. să vină in sprijinul educației 
multilaterale, al perfecționării pre
gătirii profesionale, politico-ideolo- 
gice. Plan bogat care, pe hirtie, ara
tă bine, conține acțiuni promițătoa
re. Cum sint aplicate în practică, in 
realitatea satelor și comunelor aces
te proiecte de activități ? Izbutesc 
ele să mobilizeze, in fiecare loc. 
forțele culturale, științifice, artistice 
cele mai capabile, astfel incit oa
menii să învețe ceva util din fiecare 
manifestare a căminelor culturale ?

Trebuie să spunem din capul lo
cului că nu peste tot realitatea co
respunde intențiilor de pe hirtie și 
că. așa cum vom vedea, planurile 
de la județ nu găsesc peste tot apli
cări și adaptări corespunzătoare și 
că. in sfirșit. organele locale din 
unele comune, primarii și secretarii 
adjuncți cu propaganda nu dovedesc 
o preocupare firească pentru aceas
tă activitate, nu o sprijină fiindcă 
uneori... nici nu o cunosc.

Dar. mai intii, citevă constatări 
pozitive.

La Orbească — una dintre cele 
mai mari localități rurale — există 
un frumos cămin cultural, cu o sală 
de spectacole spațioasă, cu alte în
căperi utile unor manifestări orga
nizate pe microgrupe. „Activitatea 
acestui așezămint — ne spune 
Gheorghe Petcu. secretar adjunct eu 
probleme de propagandă al comite
tului comunal de partid — este im
plicată in mod nemijlocit în eforturi
le organelor de partid de a imprima 
procesului de formare și dezvoltare 
a conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii continuitate, atractivitate. un 
caracter mobilizator ; cu alte cuvin
te o eficiență ridicată, o putere spo
rită de inriurire. de convingere". 
Așa cum rezultă din programe, din 
activitățile la care am participat, se 
poate, intr-adevăr, spune că în jurul 
căminului cultural sint concentrate 
principalele acțiuni cu caracter cul- 
tural-educativ destinate tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii. O 
condiție obligatorie a unei bune ac
tivități, eficiente, constă în a ști 
precis cui te adresezi și in cc scop. 
Stabilirea problematicii și a catego
riilor profesionale interesate consti
tuie lucruri de cea mai mare im1 * * * * & * * * * * * * 14 
portantă. Spunem aceasta pentru că 
in unele locuri se intilnesc acțiuni 
încropite, lipsite de obiective clar 

© Unde ești copilărie : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17: 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11
• Totul se plătește : CULTURAL — 
13; 15; 17; 19, GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11; 13; 15; 17: 19. AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Cale liberă — 19 : Luptătorul cu 
sabia — 15; 17 : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13)
• Alo, aterizează străbunica — J9, 
Program pentru copii și tineret — 
15; 17 : MUNCA (21 50 97)
• Rămășagul : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,30; 15; 17; 19
• B.D. în alertă : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Secretul lui Nemesis : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 14; if.,30; 19
• Program pentru copii «i tineret — 
9; 11; 13, Vulcanul stins — 15; 17; 19 ; 
PACEA (71 30 85)
• Mesagerul invincibil : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15: 19,30, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Misiune specială : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, MELODIA (11 13 49) - 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Să te măriți cu un căpitan : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Soluție de urgență : TIMPURI 
NOI (15 61 10) - 9; 11; 13; 15; 17
• Mirajele iubirii : GRIVITA (17 08 58) 
— 9; 11: 13; 15; 17; 19
• Călărețul fără cap : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Eroi îndrăgiți ai ecranului :
PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15:
17: 19

• Teatrul Național (14 71 71. Sala
mare) : Marea — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Actorul — 18
• Filarmonica George Enescu*
(15 68 75, Ateneul Român) : Cdncert 
simfonic. Dirijor : Ovidiu Bălan. So
list : Dan Atanasiu — 18
& Opera Română (13 18 57) : Nabucco 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vă
duva veselă — 18
© Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) :
Uriașii munților — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 3 8
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) x
Anonimul venețian — 18,30
© Teatrul de comedie (16 64 60) :
Sfîntul Mitică Blajinii — 18
• Teatrul ,,C. - I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Micul infern — 18
© Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) - : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 18
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18
0 Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine dorul mâ 
leagă — 18
a Teatrul .,Ion Creangă" (50 26 55) :
Mary Poppins — 9 ; David Copper- 
field — 1.3
0 Teatrul ..Țăndărică" (15 23,77, sala 
Victoria) : Ileana Sînziana — 10
0 Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 18,30

sint închise în sine, asemenea unor 
curiozități care-și găsesc în ele in
sele propria împlinire, ci fiecare din
tre ele. in domeniul său particular, 
elaborează cunoștințe care se varsă 
în istoria generală a civilizației, sin
gura demnă de numele dfe „mare is
torie". Dacă conținutul istoriei este 
astăzi mai bogat, aceasta, se dato
rează dezvoltării științelor umane. 
Istoria a beneficiat de întregul aport 
prin care aceste științe au reînnoit 
și au îmbogățit înțelegerea realității 
despre om.

Istoria examinează legitățile vieții 
sociale, legile de dezvoltare socială. 
Fără cunoașterea legilor care guver
nează dezvoltarea socială — atît 
pentru perioade scurte, cît si pentru 
perioade lungi — nu se înțelege „is
toria mare". Cunoașterea legilor care 
guvernează viața socială oferă po
sibilitatea unor previziuni științifice 
și. ca Urmare, pregătirea și realiza
rea activităților sociale posibile și 
necesare. Dacă aceasta este istoria 
ce se învrednicește să cunoască și 

OPINII
cunoscînd să înțeleagă, iar înțelegind 
să reușească să reconstituie trecutul, 
trebuie intii de toate învățătură bo
gată și minte luminată, cuprinsă in
tr-o formulă fericit aleasă : „Nu 
există istorie fără erudiție". Ceea 
ce înseamnă că după opera de lucru 
urmează opera de inteligență, opera 
de artă și de talent, cum o carac
terizează cel mai îndreptățit să o 
facă. Nicolae Iorga. Cercetarea is
torică este ■ continuativă și cumulati
vă, ceea ce înseamnă că cercetările 
mai noi continuă și îmbogățesc cer
cetările anterioare și astfel nota de 
subiectivism se atenuează, iar punc
tele de sprijin în interpretarea o- 
biectivă a fenomenului istoric spo
resc in cantitate și valoare. Ceea ce 
înseamnă că fiecare generație iși a- 
duce propria-i piatră la grandiosul 
și niciodată terminatul templu al 
muzei Clio ; ceea ce mai înseamnă 
că fiecare generație „reface" isto
ria. nu însă pe ruine, ci pe cuce
ririle generațiilor dinainte.

Istoricul, apoi, se cuvine să fie în
zestrat cu onestitate și curaj de a 
înfățișa fenomenul istoric in depli
nătate obiectivă, respectind cele două 
legi ale istoriei formulate de marele 
retor și istoric care a fost Cicero : 
Cea dinții lege a istoriei este de a 
nu spune niciodată ce se știe că nu 
e adevărat și a doua — a se spune 
ceea ce se știe că este adevărat.

Istoricul trebuie să fie un savant, 
fără îndoială, dar el trebuie să-și a- 
mintească de faptul că el este de 
asemenea un om ; el nu trebuie să 
se separe de frații săi, oamenii, ci 
să se considere, intr-un fel. in ser
viciul lor. încredințat cu misiunea de 
a stabili o trăsătură de unire intre 
trecut și prezent. Cunoașterea omu
lui prin om spre binele oamenilor. 
Istoricul nu are dreptul să-și rezer
ve sieși, cu gelozie, cunoașterea ; el 
trebuie să o coînunice oamenilor, 
care i-au recunoscut misiunea de a 
se consacra cercetării sale. Realiza
rea acestei misiuni nu' este Ușoară, 
deoarece fenomenul uman iși păs
trează complexitatea neliniștitoare : 

definite. Iar ele nu pot fi stabilite 
de un singur om. oricit ar fi el de 
cunoscător, ci prin colectarea și se
lectarea opiniilor, a informațiilor din 
diverse surse. Acesta este rolul con
siliilor de educație politică și 
cultură socialistă din comune, orga
nisme ce-și desfășoară — sau 
trebuie să-și desfășoare — activita
tea sub nemijlocita îndrumare a 
comitetelor de partid, respectiv a 
secretarului adjunct cu propaganda, 
care este și directorul căminului 
cultural. La Orbească lucrurile stau, 
din acest punct de vedere, bine. O 
dovedește activitatea căminului cul

CĂMINUL CULTURAL: 
la unii permanent deschis, 

la al fii ferecat cu trei lacăte...
tural dedicată cunoașterii realități
lor locale, atragerii oamenilor mun
cii la realizarea programelor de dez
voltare economico-socială in profil 
teritorial al comunei. Căminul cul
tural este direct implicat in popu
larizarea documentelor de partid și 
a legilor țării, in mai buna cunoaș
tere a marilor împliniri ale prezen
tului. dar și a perspectivelor din 
anii următori. Intilniri cu oamenii 
muncii din agricultură, cu ceilalți 
cetățeni. expuneri și dezbateri pe 
diverse teme sint tot atitea băi des
chise unui dialog permanent. Intre 
ultimele manifestări organizate aici 
s-au numărat cele desfășurate sub 
generice ca : „Documentele Confe
rinței Naționale a partidului — pro
gram pentru dezvoltarea țării, pen
tru bunăstarea noastră, a tuturor", 
„Ani de lumină, ani de glorii". „Te 
cintăm. Republică iubită". „Eroi ai 
luptei poporului român pentru uni
tatea și independența patriei". „Cum 
ne comportăm in societate ?“ etc. 
Este demn de remarcat faptul că, 
aici, cadrele didactice pot fi intil- 
nite atit ca participant! direcți la 
actul cultural-educativ, cit și în ca
litate de instructori ai formațiilor 
artistice de amatori. Cei mai mulți 
sint fii ai satului, dornici să contri
buie cu tot ce știu la ridicarea loca- 

fiecare problemă aprofundată tre
zește altele, care pretind și ele să 
fie rezolvate.

Istoricul complet nu este doar un 
cercetător, ci de asemenea un scri
itor. El e dator să se întrebe, in fața 
miilor de fișe. care este cartea cea 
mai bună ce poate fi construită cu 
aceste „materiale", cea mai bună, a- 
dică cea mai adevărată, cea mai bo
gată in umanitate, cea mai intere
santă. cea mai utilă.

Asemenea întrebări dezvăluie exi
gențele unei alte „tehnici", anume a- 
ceea de scriitor. Dacă adevărul isto
ric este, asemenea tuturor adevăru
rilor științifice, foarte nuanțat, foar
te parcimonios in sesizarea lui. nu 
devine transmisibil decit cu prețul 
unui marp efort in căutarea expri
mării juste. Istoricul, asemenea ori
cărui alt om de știință, trebuie să 
exprime ceea ce a reușit să știe des
pre trecut, fără să-l mutileze și Să-l 
deformeze. Un mare istoric trebuie 
să fie totodată un mare scriitor. A- 
dică o scriptură exactă și clară, fru

mos exprimată. în sensul Ciceronian, 
lux veriiatis — lumina adevărului. 
Dacă istoria, asemenea altor științe, 
a făcut mari progrese in ce privește 
concepțiile, direcțiile și metodele, in- 
veșmintarea acestor cuceriri nu a 
constituit, și nu constituie, pentru 
foarte mulți istorici, o preocupare pe 
măsura importantei ei. Formeie de 
exprimare criptica sau bombastica 
(barocă) în formă și goală in conți
nut se iau la întrecere.

Istoricii sint datori să pună în va
loare rolul istoriei de învățătoare a 
vieții (historia magistra vitae), care-i 
evaluează o altă funcție importantă, 
aceea de satisfacere a dorinței omu
lui de a se cunoaște pe sine însuși, 
deoarece numai o știință cum este 
istoria — oglindă a societății in 
mersul .ei fără oprire — poate în
deplini o funcție cognitivă atit de 
însemnată. De aceea rezultatele cer
cetării istorice in problemele esen
țiale. cu alte cuvinte cartea bună de 
istorie nu se cuvine să împodobeas
că doar bibliotecile inițialilor, ci. să 
îmbogățească. în același timp, min
tea și sufletul tuturor.

Istoricii nu se cuvine să neglijeze 
și o altă calitate importantă a isto
riei. anume funcția educativă, ceea 
ee înseamnă utilitatea socială a ci. 
Educația istorică constituie temelia 
afirmării conștiinței ideologice și po
litice a societății. Prin rolul său in 
formarea conștiinței sociale, istoria 
consolidează legăturile ce unesc so
cietatea. Astfel, istoria este, in ace
lași timp, una din componentele e- 
sențiale ale conștiinței naționale, pa
triotice și. în această ipostază, una 
din condițiile esențiale ale existen
tei unui popor. Adevăr exprimat cu 
convingere de secretarul gene
ral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cînd afirma că 
„nu se poate vorbi de educație pa
triotică. socialistă, fără cunoașterea 
și cinstirea trecutului, a muncii și 
luptei înaintașilor noștri".

Pentru a-.și îndeplini'ftu cinste ro
lurile și rosturile atit de numeroase 
și de importante, știința istoriei, ea 

lității lor. De aceea, nu-i vom în- 
tilni numai in formațiile artistice, ci 
și ca membri activi ai brigăzilor 
științifice, ținind expuneri, partici- 
pind la simpozioane. Este un fapt 
pozitiv că unele cămine culturale, 
acordind atenția cuvenită și activi
tăților artistice, pregătirii echipelor 
de dansuri sau a corurilor, pun un 
accent deosebit pe acțiunile vizind 
educarea științifică a oamenilor. 
Consemnăm o atare situație la că
minele culturale din comtuiele Smir- 
dioasa și Cervenia, de unde reținem 
multitudinea și varietatea acțiunilor 
destinate răspindirii cunoștințelor 

științifice. în acest context, prezența 
brigăzilor științifice constituie adevă
rate evenimente cultural-educative 
pentru viața spirituală a acestor lo
calități. trezesc interesul oamenilor 
care vin in număr foarte mare. Și nu 
pu o prezență pasivă, ci într-un dia
log viu, permanent intre brigadă și 
auditoriu, cu replici și întrebări. Răs
punsurile competente —.iată explica
ția faptului că asemenea intilniri se 
bucură de succes. Participă țărani 
cooperatori, mecanizatori, specialiști, 
cadre didactice alți oameni ai muncii 
din unitățile economico-sociale și ad
ministrative ale comunei. întilnirile 
cu brigada științifică sint anunțate 
din timp prin intermediul afișelor, 
al stației de radioamplificare, al 
discuțiilor membrilor consiliului co
munal de educație politică și cultu
ră socialistă cu oamenii. Stabilirea 
temelor urmează consultării largi
a oamenilor, iar 
se face într-un 
bil. La Smirdioasa.

prezentarea lor 
limbaj accesi- 
de o largă au
și o altă ma- 
organizată de

dientă se bucură 
mfestare complexă
căminul cultural împreună cu biblio
teca : „Zilele cărții materialist-știin- 
țifice". Sînt fapte care atestă că. pe 
lingă mobilizarea celor mai autori
zați specialiști ai localităților, con
diția unei activități atractive, efi- 

insăși. are nevoie de mereu alte în
noiri pe care le așteaptă de la isto
rici. După cum revoluția științifică 
și tehnică din sec. XVII-XIX a obli
gat slujitorii istoriei să investigheze 
noi direcții, noi metode pe baza u- 
nor noi concepții, tot astfel revolu
ția științifică și tehnică contempora
nă impune alte direcții, alte con
cepții și alte metode, înnoitoare și. 
ca urmare, deschizătoare de noi ori
zonturi cognitive și epistemice. De 
aceea, istoricii sînt datori să-și în
noiască „uneltele", în raport cu în
noirile pretinse de pretențioasa lor 
știință, de la temelia căreia nu poate 
lipsi, dacă vor să o slujească cu 
demnitate și responsabilitate, nici 
gîndirea creatoare, și nici inima sim
țitoare. Numai astfel știința trecu
tului poate deveni știință a viito
rului.

Imperativul de astăzi și de totdea
una pentru istoric este al îngemă
nării gindirii cu experiența și a ex
perienței cu gîndirea. .așa cum le-au 
cultivat, marii gînditori și creatori, 
din antichitatea Îndepărtată pină în 
contemporaneitatea zilelor noastre. 
Cei ce și-au alimentat ,și-și alimen
tează gîndirea și creația din nevoile 
vieții spre satisfacerea nevoilor vie
ții. Știința care se înalță fără să se 
desprindă de pămînt.

Unui om de știință ajuns la un 
oarecare prestigiu i se oferă două 
opțiuni : sau să-și continue, retras 
de lume, activitatea de cercetare, sau 
să-i educe pe cei doritori să fie edu
cați. Munca in singurătate oferă e- 
goistului liniștea care tentează, de
oarece se poate consacra exclusiv 
cercetării. Activitatea de instruire și 
educare înseamnă insă binomul in- 
vățămint-cercetare. Sporesc, in acest 
caz, grijile, dar și bucuriile. între 
care paternitatea unor idei și, de a- 
semenea. satisfacția de om de știin
ță și dascăl. A forma urmași spiri
tuali înseamnă o activitate de indis
cutabilă importantă socială și tot atit 
de însemnată este și activitatea ști
ințifică. deoarece asigură continuita
tea, cea dinții și cea mai importantă 
lege a progresului. Dar o nouă lege 
se adaugă cele dinții : nu pot forma 
spirite creatoare decit cei ce sint ei 
înșiși creatori. Ceea ce s-ar putea 
înțelege prin înțeleaptă judecată : 
pilda este cel mai bun predicator. 
Prin exemplul său. dascălul îndepli
nește cea mai nobilă misiune pe care 
și-o poate dori : a dezvolta aripi la 
cei ce au mîini și miini la cei ce au 
aripi.

Istoricul, „omul cetății", înseamnă 
să fie totdeauna atunci și acolo unde 
se simte nevoia de a fi. Istoricul-ce- 
tățean să-și înscrie drept moto al 
vieții sale sfaturi ce vin din adincuri 
de vreme : „Să nu stea departe de 
viață și de îndatoririle publice nici 
un om care se simte înțelept, căci 
este un sacrilegiu să se sustragă de 
la intrajutorarea celor ce au nevoie 
de ei". Cu alte cuvinte, oamenii de 
știință, și intre ei și istoricii, nu tre
buie să fie indivizi singuratici, sihas
tri ce-și desfășoară munca retrași de 
lume ; ci oameni ce aparțin socie
tății de la care își primesc puterile 
și asupra căreia se revarsă rodul 
străduințelor lor. Spre această socie
tate — afirma Nicolae Iorga — sînt 
îndreptate, mai presus de orice, gin- 
durile celor ce s-au deprins a stră
bate; căile cunoașterii și științei.

ACad. Stefan PASCU

ciente este de a nu fi lăsată pe sea
ma unui singur om. ci de a se bucu
ra de o atentă îndrumare din partea 
comitetului comunal de partid, a 
factorilor de conducere ai comune
lor. Educația oamenilor stă. în ase
menea locuri. în centrul atenției or
ganizațiilor de partid, ceea ce con
stituie garanția bunei desfășurări a 
activității.

Sint insă, din păcate, locuri unde 
factorii de răspundere manifestă un 
inadmisibil dezinteres față de mo
dul cum se pregătesc și desfășoară 
acțiunile căminelor culturale, ca să 
nu mai vorbim despre acele „așeză

minte de cultură" ferecate cu trei 
lacăte...

La Țigănești, căminul cultural din 
comună ne-a intimpinat încuiat doar 
cu... două lacăte. Nici un program 
de activitate afișat, care să semna
leze prezența unor acțiuni in aceas
tă perioadă. Aflăm că secretarul 
adjunct cu probleme de propagandă 
al comitetului comunal de partid 
lipsește din localitate pentru mai 
mult timp. „Nu există un program 
întocmit, pentru perioada în care ne 
aflăm — spune primarul comunei, 
Nicolae Căruță, dar să știți 'că se 
organizează vizipnâri de filme și 
discotecă". Se poate reduce activita
tea politico-educativă numai la acest 
gen de acțiuni ? Cu siguranță că 
nu. Aici există un consiliu de edu
cație politică și cultură socialistă 
căruia ii revin sarcini concrete : din 
păcate, el funcționează doar pe hir
tie și nu figurează decit in rapor
tările care se fac. căci. în realitate, 
nu joacă vreun rol in conceperea si 
desfășurarea activității potrivit ne
voilor și cerințelor oamenilor. Co
mitetul comunal de partid nu a in
tervenit in nici un fel pentru a-i 
restabili funcția și autoritatea reală, 
eficientă in cadrul vieții culturale 
din localitate. Or. se știe, intreaga 
activitate destinată ridicării nivelu-
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La intrarea în Sighișoara, vizita
torului I se relevă, într-un 
splendid cadru natural, imagi

nea panoramică a * * cetății, cea 
mai frumoasă și bine conserva
tă așezare transilvană a Evului 
Mediu, locuită în întreaga pe
rioadă a existenței sale de peste 
700 de ani. Urcind in cetate prin 
străduțe înguste, cotite, mărginite de 
ziduri înalte și tocite de vreme, din 
ai căror pereți groși respiră veacuri 
de istorie, din cupola turnului cu 
ceas — Turnul porții, înalt de 64 de 
metri, care din 1898 găzduiește mu- 

' zeul de istorie al orașului — se des
chide o priveliște incintătoare. pu
țind fi evaluată adevărata dimen
siune a Sighișoarei contemporane, 
orașul in care trecutul se îngemănea
ză cu prezentul la tot pasul. Și cu 
viitorul. In ..orașul de jos" — acordu
rile muzicii de fanfară, una din 
multele fanfare ale orașului (prima 
fiind atestată documentar încă in 
1774), care tocmai concerta in sala 
de expoziții a casei de cultură a 
municipiului. Fără a insista asupra 
unor momente 
(ele fiind, de alt
fel? foarte nume
roase) din trecu
tul cultural al lo
calității. vom spune însă că. prin 
ani, in orașul de pe Tirnava Mare 
au concertat, intre alții, Johanes 
Brahms. George Enescu (in anii 
1923. 1927 și 1929). o trupă a
Operei Române din București ; o se
rie de străluciți artiști vienezi. iar 
in 1929. la împlinirea a 11 ani de la 
U.nirea Transilvaniei cu România, 
sala de festivități a orașului a găz
duit primul spectacol de operetă al 
românilor sighișoreni. cu o lucrare 
intr-un act de Tiberiu Brediceanu, 
premieră la care a asistat și compo
zitorul. , , 1(

Dacă muzeul de istorie sau an<*  i
diri monumentale adăpostesc intre zi
durile lor un timp milenar, municipiul 
Sighișoara este, asemenea altor lo
calități din România socialistă, o a- 
devârată expoziție a împlinirilor din 
ultimii ani. Inclusiv in domeniul 
culturii. Căci, dacă trecutul, cu aspi
rațiile. dar și limitele lui (materiale 
și spirituale), nu a permis decit par
țial accesul masei largi de oameni ai 
muncii la valorile spirituale, in de
ceniile de istorie nouă, și cu deo
sebire in perioada de după Congre
sul al IX-lea al partidului. Sighi
șoara s-a transformat intr-o impună
toare cetate a culturii. Orașul nu
mără nu mai puțin de 15 mari bi
blioteci cu un fond de carte de peste 
1.5 milioane volume, iar tinerii (și 
nu numai ei) cuprinși intr-o formă 
organizată a mișcării artistice de a- 
matori însumează azi peste 3 1)00. nu
mărul formațiilor artistice cu o ac
tivitate permanentă ajungind la mai 
bine de 200. Renumele de centru 
cultural al orașului a sporit, in anii 

. din urmă, și prin cele 34 de unități 
de invățămint. in care sint cuprinși 
1511 copii in grădinițe și 6 115 elevi

lui de cunoștințe politice, profesio
nale și culturale' trebuie să se des
fășoare sub îndrumarea nemijlocită a 
organelor și organizațiilor de partid.

Intr-o altă comună." Învecinată, la 
Brinceni, discuția cu secretarul ad
junct cu probleme de propagandă al 
comitetului de partid, tovarășa Iu- 
liana Vochină. ne’ relevă o viziune 
îngustă, săracă asupra a ceea ce ar 
trebui să reprezinte activitatea că
minului cultural in viața satului. 
Ceea ce oferă căminul in prezent 
constituie .foarte puțin, iar de cu
noașterea acțiunilor planificate nici 
nu poate fi vorba, aici neexistînd un 
program de activitate. Trec săptă- 
mîni la rind fără ca la căminul cul
tural să se intimple ceva. Secretarul 
adjunct cu propaganda nu cunoaște 
activitatea căminului cultural al că
rui director este 1 N-o cunoaște 
fiindcă ea nu există, nici măcar pe 
hirtie., ca dovadă a unei minime 
preocupări de a fructifica baza ma
terială de care comuna dispune. 
N-ar fi firesc, ca un astfel de cadru 
de partid să cunoască și să mobili
zeze la lucru forțele intelectuale ale 
comunei ? Să se consulte cu oame
nii. să dinamizeze "consiliul comunal 
de educație politică și cultură so
cialistă ? Cine să facă acest lucru ? 
Să vină cineva, din afară, să curme 
stagnarea pe care o cunoaște aici 
viața culturală, activitatea educativă 
destinată formării multilaterale a oa
menilor ?

Situațiile înfățișate impun cu atît 
mai mult necesitatea ca organele ju
dețene să controleze și să îndrume 
mai atent, mai direct, la fața locu
lui activitatea.

Deși Ia comitetul județean de cul
tură și educație socialistă ni s-a spus 
că s-au efectuat controale în aceas
tă perioadă în mai multe localități, 
prevăzindu-se măsuri menite să asi
gure eliminarea unor neajunsuri, 
trebuie să spunem că aceste „con
troale" nu sînt suficiente, că este 
necesară o muncă susținută, concre
tă. cu sarcini precise, o îndrumare 
și un ajutor eficiente. Poate că unii 
activiști culturali, directori de că
mine culturale nu sint capabili să 
facă ceea ce trebuie sau nu știu ce 
fel de acțiuni să organizeze, pe cine 
trebuie să se bizuie în această activi
tate. Ei trebuie pregătiți. îndrumați și 
învățați. Așteptăm ca efectul măsu
rilor despre care ni s-a vorbit la 
comitetul județean pentru cultură și 
educație socialistă să se facă simțit 
cit mai grabnic și în comunele unde 
nu se intimplă nimic. Și unde vom 
reveni.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii" 

în clasele I-XII. de a căror instruire 
se ocupă aproape 600 cadre didac
tice. Aici, unde in decursul anilor au 
lucrat și creat, cu intermitențe, ar
tiști ca Alexandru Șirato, Petrașcu, 
Avachian, Mihaela Eleutheriade. Bans 
Herman ș.a., vara se constituie o 
adevărată tabără de creație plastică; 
Și nu doar vara, ci în tot cursul 
anului orașul trăiește o viață spi
rituală complexă.

Un scurt popas la casa de cultură 
a municipiului, instituție laureată cu 
premiul I la ultimele două ediții ale 
Festivalului național „Cintarea 
României". Fapt deloc intimplător 
dacă avem in vedere valoarea celor 
1 500 de artiști amatori ce activează 
aici (față de numai 200 in urmă cu 
22 de ani), a căror evoluție pe sce
nele celor două săli de spectacole — 
..Mihai Eminescu" și „Ciprian Po
rum bescu". ca și in sălile din între
prinderile orașului (ori din țară , și 
de peste hotare) — a avut darul să 
incinte și să instruiască, nu o dată, 
spectatorii, prin gratia și măiestria 
lor interpretativă, prin autenticita

tea cu care au pus în valoare fru
musețea nbalterată a portului, cînte- 
cului și jocului popular de pe Tîr- 
nave ori din alte zone folclorice ale 
țării.

De la Ovidiu Munteanu. actualul 
director al casei de cultură, aflăm 
că teatrul popular (cu secții în 
limbile română și maghiară, con
stituit in urmă cu 25 de ani) 
a prezentat spectacole cu „Dulcea 
ipocrizie a bărbatului matur", de 
Tudor Popescu. „Comedie cu ol
teni" de Gheorghe Vlad (secția ro- 
mâhă). și „Scumpii mei copii", de 
Mehe*'Gydi ’gj'-i(Secții/ maghiară)’-',‘a- 
ceStora li se adaugă, intre altele, o- 
voluțiile grupurilor vocale (feminin 
și masculin), a celui de muzică cla
sică „Armonia". Recent, in sala 
..Mihai EminescU" (470 "de locuri) s-a 
desfășurat, cu concursul acestor for
mații. spectacolul omagial Laudă e- 
fortului creator, dedicat fruntașilor 
in producție.

„Sîntem organizați de așa manie
ră — aprecia Botoș Ella, coordona
toarea activității de răspîndire a 
cunoștințelor științifice și tehnice — 
incit, concomitent cu spectacolele 
artistice săptăminale. să desfășurăm 
zilnic — la sediu sau în între
prinderi și instituții — 1—2 ac
țiuni : simpozioane, expuneri sau 
mese roțunde dedicate patriei și 
partidului". Că este așa aveam să 
constatăm chiar in ziua prezenței 
noastre aici, cînd sala „Ciprian 
Porumbescu" găzduise seara temati
că pentru tineret Slăvim partidul și 
ai său conducător.

Dar. așa cum argumentează fap
tele. în ultima perioadă centrul de 
greutate al acțiunilor politico-educa
tive și cultural-artistice ale casei de 
cultură (circa 60 de manifestări pe 
lună) s-a deplasat tot mai mult in 
întreprinderi și instituții. Bunăoară, 
sub genericele Congresul al XHI-lea 
al partidului — eveniment istoric cu 
rezonanțe profunde în viata politică, 
economică și social-culturală a pa
triei, Răspunderea in muncă — ma
teria primă a calității. Conferința 
Națională a partidului — imbold in 
muncă, in promovarea noului ș.a.. 
pe marea platformă industrială a
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luții agrare (color). Experiența 

cinema

municipiului (întreprinderile „Nico
vala". de sticlărie și faianță, cea de 
confecții „Tirnava" ș.a.) au avut loc 
și cohtinuă să se desfășoare — in 
colaborare cu alte instituții cultura
lă din municipiu — o suită de ac
țiuni care, prin forme și modalități 
specifice actului cultural, relevă ma
rile înfăptuiri obținute de poporul 
nostru, sub conducerea partidului, in 
anii construcției socialiste.

...Urcăm din nou în cetate, unde 
turnul cu peas (adevărata emblemă 
a orașului) găzduiește, cum spuneam 
la începutul acestor rinduri. vestitul 
muzeu de istorie. Aici, unde ău loc 
periodic lecții deschise de istorie cu 
elevii școlilor din localitate, expozi
ția permanentă Muzeul breslelor si- 
ghișorene relevă tradiția meșteșugă
rească a orașului și. într-un con
text mai larg, punctul de plecare 
al modernei industrii de azi a mu
nicipiului. Valorile de patrimoniu au 
constituit pentru specialiștii muzeu
lui — muzeografii Adriana Antihl 
(directoarea muzeului). Flora Grigo- 
rescu. Alexandru Mircea și Gheor

ghe Baltag, ulti
mul un cunoscut 
arheolog — punc
tul de plecare 
pentru deschide

rea unor expoziții itinerante și 
organizarea de acțiuni de edu
cație patriotică în rindul co
lectivelor de oameni ai . muncii, 
care au avut drept- generice Con
tinuitate in spațiul sighișorean. 
Momente importante din lupta po
porului român pentru unitate și 
independentă, I’e urmele lui Vlad 
Tepeș, Sighișoara, un oraș medieval 
și un municipiu în plină dezvolta
re. Patriei și partidului — fierbinte 
omagiu ș.a. Acțiunile muzeului și 
ale casei de cultură se desfășoară 
în strinsă-„conlucrare cu biblioteca 
rmihtrip.+lă ’Acu un fond de carte de 
122 000 volume), a cărei secție de 
carte veche (cu peste 30 000 volume 
și numeroase incunabule) a împli
nit. in anul 1984, 300 de ani ele e- 
xistență. Această conlucrare s-a ma
terializat. intre altele. în organiza
rea dezbaterilor : Idei și teze din 
gîndirea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Ginduri spre mi
leniul III, precum și a serilor de 
muzică și poezie Partidul, Ceaușescu, 
România, Slavă ție. patrie de eroi 
ș.a., la care au contribuit, deopotri
vă. cunoscutul folk-ist Adrian Iva- 
nițchi (directorul clubului tineretu
lui) și membrii cenaclului literar 
„Agora" — al clubului tineretului, și 
cenaclului „N. D. Cocea" — al clubu
lui C.F.R.

Acestui stil de a lucra și conlu
cra al așezămintelor de cultură — ale 
cărui învățăminte au fost adirecite in 
climatul instaurat de cel de-al III- 
lea Congres al educației politice si 
culturii socialiste și Conferința Na
țională a partidului — i se adaugă 
prezenta tot mai accentuată a me- 
todiștilor, și colaboratorilor acestora 
in rindul formațiilor de amatori din 
întreprinderi și instituții. Sint mo
dalități care, pe de o parte, duc Ia 
ridicarea continuă a calității ma
nifestărilor organizate, iar pe de alta 
— la organizarea unor acțiuni po- 
litico-ideologice și cultural-artistice 
îndrăgite de public.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

fruntașilor — cunoscută, Însușită, 
grabnic generalizată

20,40 Un tineret, revoluționar dăruit 
muncii și creației (color). Reportaj

20,55 Pe valurile muzicii la Brăila 
(color)

21.25 Civica
21.50 Telejurnal
22,00 Închiderea programului

© Program special pentru copii șl 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 12; 
13,45; 15.30; 18.30

teatre
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TELEGRAMA A DRESA TĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 
comandant suprem al Forțelor Armate,

de participanții la convocarea de bilanț a activului de comandă 
și de partid al Ministerului de Interne

Primire la primul-ministru al guvernului

Activul de comandă și de partid al 
Ministerului de Interne, int.runit in 
convocarea de bilanț, a adresat to

Mult iubite și stimate tovcfrășe comandant 
suprem,

în deplin consens cu gindurilc și simțămintele ce animă 
tntreaga noastră națiune, angajată plenar in transpunerea 
exemplară in viată a hotăririlor istorice ale Congresului 
al XIII-lea, a tezelor, orientărilor și ideilor de inestima
bilă valoare teoretică și practică cuprinse in magistralul 
Raport prezentat de dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nieolae Ceaușescu, la Conferința Națională, in 
cuvintările rostite de la tribuna înaltelor forumuri de 
partid și de stat, precum și in Mesajul de Anul Nou 
adresat poporului român, activul de comandă și de partid 
al Ministerului de Interne, intrunil in convocarea de 
bilanț, a analizat, cu cea mai inaltă răspundere și exigentă 
comunistă, activitatea desfășurată in anul 1987 pentru 
apărarea cu fermitate, sub conducerea partidului, a cuce
ririlor revoluționare, a avuției naționale împotriva orică
ror fapte sau evenimente care să-i aducă prejudicii, pre
cum și a întăririi ordinii și liniștii publice.

Dinii glas simtămintelor ce ii animă pe toți comuniștii. 
Întregul efectiv al ministerului, participanții la convo
carea de bilanț iși exprimă, din adincul inimilor, 
nețărmurita dragoste și fierbintele devotament fată de 
partid, (ară și popor, față dc dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nieolae Ceaușescu, strălucit conducă
tor al partidului și statului nostru, patriot înflăcărat și 
revoluționar neînfricat, personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, de numele căruia sînt strins legate 
toate marile izbinzi din perioada de peste două decenii 
dc edificare socialistă a patriei, numită cu aleasă stimă 
și vie recunoștință „Epoca Nieolae Ceaușescu".

Totodată, aducem un călduros omagiu tovarășei acade
mician doctor inginer Elena Ceaușescu. militant de frunte 
al partidului și statului nostru și savant de largă recu
noaștere internațională, care desfășoară o neobosită și 
rodnică activitate pentru elaborarea și traducerea in viată 
a programelor dc dezvoltare economică și socială a țării, 
înflorirea necontenită a științei, invățămintului și cultu
rii românești. îmbogățirea patrimoniului cunoașterii uni
versale și punerea cuceririlor geniului uman in slujba 
păcii și progresului întregii omeniri.

Dezbălind cu responsabilitate revoluționară rezultatele 
obținute, precum și sarcinile ce ne revin din hotărîrile 
recentului forum al comuniștilor, din geniala dumnea
voastră operă social-politică, participanții la convocarea 
de bilanț an reliefat, cu cea mai inaltă exigentă, in spirit 
critic și autocritic, neajunsurile și lipsurile existente, ga
ranție că s-au tras învățămintele corespunzătoare din 
deficiențele care s-au manifestat, au stabilit măsuri con
crete și mobilizatoare, menite să ducă la continua perfec
ționare și creștere a calității și eficientei întregii activi
tăți.

Pe baza prețioaselor dumneavoastră orientări și indica
ții. a concluziilor și sarcinilor rezultate din Hotărirea Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiem
brie 1987. ne angajăm să milităm cu răspundere comu

nistă pentru dezvoltarea și întărirea spiritului revoluțio
nar, aplicarea neabătută in viață a principiilor muncii de 
partid și a prevederilor legilor țării, asigurmd creșterea 
permanentă a capacității operative a tuturor unităților 
Ministerului de Interne.

Conștienti de importantele sarcini și misiuni încredin
țate de partid și popor, de dumneavoastră personal, mult 

• stimate și iubite tovarășe comandant suprem, sintem ferm 
hotăriți să acționăm, sub conducerea și îndrumarea Per
manentă a partidului, in strinsă conlucrare cu oamenii 
muncii și organismele democrației noastre muncitorești 
revoluționare, in spiritul hotăririlor de partid și al legilor 
țării, cu întreaga capacitate și putere de muncă, manifes- 
tind combativitate și vigilență sporite pentru apărarea cu 
fermitate și prevenirea producerii de evenimente nega
tive in economia națională, asigurarea climatului de or
dine și liniște publică, pentru respectarea intocinai_ a le
galității socialiste, a normelor de conviețuire socială.

Ne vom intensifica preocuparea pentru creșterea rolu
lui organelor și organizațiilor de partid in viața tuturor 
unităților, ridicarea nivelului pregătirii multilaterale și 
dezvoltarea calităților politice și profesionale ale apara
tului. promovarea cu mai multă consecventă, in întreaga 
activitate, a spiritului de partid, a unui climat de muncă 
exigent, de inaltă responsabilitate comunistă, întărirea 
continuă a ordinii și disciplinei, înfăptuirea neabătută a 
principiilor și normelor eticii și echității socialiste.

însuflețiți permanent de luminosul dumneavoastră 
exemplu de muncă și viață, de abnegație și patriotism 
înflăcărat, de pasiune și dăruire revoluționară, vă asigu
răm, mult stimate și iubite tovarășe comandant su
prem. că vom acționa cu toată hotărirea și energia pentru 
transpunerea neabătută in viată a istoricelor holărîri ale 
Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, aducindu-ne astfel. împreună cu întregul nos
tru popor, constructor conștient al socialismului și comu
nismului pe pămintul României, o contribuție tot mai în
semnată la apărarea cuceririlor revoluționare ale oame
nilor muncii. Ia ridicarea necontenită a scumpei noastre 
patrii, liberă, suverană și independentă, pe cele mai 
inalte culmi de progres și civilizație.

Acum, la început de nou an, cind întreaga națiune se 
pregătește să sărbătorească cu cele mai profunde senti
mente de stimă și respect, de mindrie patriotică și vie 
recunoștință aniversarea zilei dumneavoastră de naștere 
și a peste 55 dc ani de eroică activitate revoluționară, vă 
rugăm, mult stimate și iubite tovarășe comandant 
suprem, să ne permiteți a vă aduce un cald omagiu ostă
șesc, împreună cu cele mai alese urări de sănătate și feri
cire, de nesecată putere de muncă, ani multi și luminoși 
in fruntea partidului și statului, pentru binele și continua 
înflorire a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă 
România.

Să trăiti, tovarășe comandant suprem !

ACTIVUL DE COMANDĂ Șl DE PARTID 
AL MINISTERULUI DE INTERNE

Democrație și responsabilitate
(Urmare din pag. I)

prietari și producători. Devenind în 
acești ani o formă tot mai eficientă, 
larg cuprinzătoare, de mobilizare a 
capacităților organizatorice ale clasei 
muncitoare, aceste organisme nu se 
substituie insă in nici un fel colec
tivelor de muncă, nu reprezintă 
cituși de puțin o realitate situată în 
afara lor. Răspunderea colectivă că
reia ele îi dau expresie nu repre
zintă in nici un caz o entitate 
abstractă, care să fie contrapusă sau 
să înlocuiască răspunderea personală 
a fiecăruia pentru bunul mers al 
activității, răspundere ce revine fie
căruia din membrii acestor organis
me colective, ca și tuturor oamenilor 
muncii din unitatea respectivă. '

Lărgirea cadrului participativ, dez
voltarea formelor de conducere co
lectivă instituite în țara noastră la 
toate nivelurile de organizare a ac
tivității economice și sociale nu au 
condus cituși de puțin la reducerea, 
la diseminarea sau dispariția răs
punderii personale. Așa cum subli
nia in repetate rinduri secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, in sistemul nos
tru democratic nimeni nu se poate 
ascunde la adăpostul conducerii co
lective pentru că fiecare are în ace
lași timp o răspundere proprie, atit 
pentru buna funcționare a organis
mului colectiv în ansamblul său. cit 
și pentru indeplinirea sarcinilor și 
obligațiilor ce-i revin.

Raportăm in permanență aceste 
răspunderi nu numai la modul ge
neral in care ele sînt definite, ci in 
primul rind la cerințele concrete ale 
vieții economice și sociale. Așa cum 
este cunoscut, in prezent, in fața co
lectivelor de oameni ai muncii din 
unitățile economice se află răspun
derea majoră dc a acționa in așa fel 
incit să asigure folosirea intensivă a 
bazei tehnico-materiale de care dis
punem, realizarea producției fizice, 
creșterea calității, a productivității 
și eficienței in întreaga economie 
națională. Așa cum s-a subliniat și la 
Conferința Națională a partidului, 
in toate sectoarele de activitate 
există condițiile necesare pentru 
realizarea obiectivelor pe care ni 
le-am propus. Stă deci in răspun
derea colectivelor de oameni ai mun
cii și a organismelor democratice 
de conducere pe care ei le-au ales, 
a consiliilor oamenilor muncii, a 
consiliilor de conducere să acționeze 

varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu

ca ădevărați proprietari, producători 
si beneficiari, să realizeze prin mun
ca lor condițiile înfăptuirii progra
melor de dezvoltare, condițiile trece
rii la o nouă calitate a muncii și a 
vieții întregului popor.

Răspunderile pe care le implică 
funcționarea eficientă a cadrului de
mocratic de conducere au in mod 
necesar un caracter general. Ele pri
vesc pe toți participanții la procesul 
democratic al elaborării și înfăp
tuirii deciziilor. Pentru fiecare, in 
îndeplinirea atribuțiilor pe care le 
are, este deplin actuală cerința în
tăririi răspunderii pentru bunul mers 
al activității colective, pentru accen
tuarea laturilor calitative ale dezvol
tării. pentru valorificarea superioară 
a potențialului material de care dis
pun unitățile productive. De la 
rrftincitor la director și de la 
consiliile oamenilor muncii la con
ducerile ministerelor și ale altor 
organe centrale se cere acționat cu 
răspundere sporită pentru gospodă
rirea eficientă a fondurilor materiale 
și financiare încredințate de socie
tate.

Răspunderea pentru soarta produc
ției se exercită in mod general pe 
întreaga scară a conducerii vieții 
economice, pentru că in mod real 
fiecare componentă a sistemului de 
organizare și conducere a economiei, 
de la muncitorul nemijlocit produc
tiv pînă la organele de control, de 
planificare și sinteză, este implicată 
direct în realizarea ei. Așa cum 
experiența a demonstrat, atunci cind 
se desfășoară o activitate de condu
cere si organizare necorespunzătoare, 
cînd controlul și îndrumarea se. des
fășoară superficial se creează rfemlj- 
locit premisele pentru viitoare 
nerealizări. pentru recunoașteri for
male ale lipsurilor sau încercări de 
justificare a lor. de eludare a răs
punderilor proprii.

Aceasta evidențiază încă o dată 
cerința esențială ca răspunderile să 
fie înțelese și exercitate in mod in
tegral. Ele nu se limitează pentru 
nici unul din factorii implicați in 
procesul democratic al conducerii la 
etapa elaborării planului sau a adop
tării hotăririlor, ci se extind in mod 
firesc pînă la realizarea în viață a 
acestor planuri și hotăriri.

Formele autoconducerii muncito
rești presupun astăzi, ele insele, o 
asemenea înțelegere integrală a răs
punderii. In cadrul lor se asigură 
condițiile în care decizia în legătură 

blicii Socialiste România, comandant 
suprem al Forțelor Armate, o tele
gramă in care se spune : 

cu pianul de producție să fie luată 
de adunarea generală a oamenilor 
muncii, adică acolo unde se cunosc 
cel mai bine premisele realizării lui 
și acolo unde cuvintul celor chemați 
să-l infăptuiască este încărcat de 
greutatea răspunderii conștient asu
mate. Organismele colective de 
conducere, pe care le-am instituit, 
arăta secretarul general al partidu
lui. poartă desigur răspunderea în 
fața statului, a poporului pentru 
felul cum au asigurat dezvoltarea 
și buna gospodărire a proprietății 
socialiste în unitatea respectivă. Dar 
ele sînt datoare în același _ timp să 
raporteze și să răspundă în fața 
adunării generale pentru felii! cum 
și-au îndeplinit obligațiile. Atunci 
cind stările de lucruri negative per
sistă și cind ele se datorează mo
dului defectuos în care au lucrat 
aceste organisme colective, adunările 
generale sint îndreptățite să adopte 
măsuri de înlocuire a conducerilor 
unității ca și a consiliilor oamenilor 
muncii.

In fiecare unitate economică și în 
economia națională pe ansamblu 
s-au acumulat în ultimele decenii 
puternice mijloace tehnico-materia
le. un puternic potențial științific, 
s-a ridicat nivelul pregătirii profe
sionale al tuturor oamenilor muncii. 
Dispunem deci de tot ce este necesar 
pentru a trece la o nouă calitate in 
activitatea economică. Rolul hotăritor 
— cum a subliniat în repetate 
rinduri secretarul general al partidu
lui — il au acum oamenii, ei sint 
factorul dinamic al progresului, de 
ei depinde ca toate programele 
și măsurile adoptate in vederea 
ridicării nivelului calitativ al pro
ducției și al eficienței economice să 
fie transpuse în viață in mod efectiv. 
Perfecționarea în continuare a între
gii activități de planificare și con
ducere. înfăptuirea plenară a rolu
lui pe care il au organele și organi
zațiile de partid in conducerea tu
turor sectoarelor de activitate, in 
unirea eforturilor oamenilor muncii 
și ale întregului popor reprezintă de 
aceea in etapa actuală factori de 
progres de primă însemnătate. 
Aceasta presupune exercitarea pe 
un plan superior a răspunderii, con
cretizată in măsuri eficiente. în 
realizarea efectivă a programelor de 
modernizare și de perfecționare a 
organizării muncii în toate dome
niile.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri, pe tovarășul L. A. Voronin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele Comitetului de 
Stat al Aprovizionării al U.R.S.S., 
care efectuează o vizită în țara 
noastră.

In timpul întrevederii au fost 
abordate probleme legate de dezvol
tarea în continuare a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-so- 
vietice. in spiritul ințelegerilor con
venite la cel mai înalt nivel. în acest

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEII"

DOLJ : Cartiere moderne
In ultimii ani, construcția de 

locuințe in județul Dolj a cunoscut 
ritmuri dintre cele mai dinamice, 
ceea ce a condus la crearea și 
dezvoltarea unor cartiere moder
ne. îndeosebi in vecinătatea plat
formelor industriale din Craiova, 
Calafat. Filiași. Băilești și Segar- 
cea. Anul trecut. bunăoară, au 
fost date în folosință aproape 
2 500 apartamente, urmînd ca in 
1988 numărul acestora să se ridice 
la 3 800. Așa cum ne informa in
ginerul Mircea Duțulescu. vicepre
ședintele consiliului popular jude
țean. au fost deschise noi șantiere 
de locuințe. îndeosebi pe marile 
artere de circulație ale municipiu
lui Craiova, care urmează să fie 
remodelate și modernizate ca ur
mare a finalizării primei linii de 
transport in comun cu tramvaiul, 
în prezent, se lucrează in ritmuri 
susținute la noile fronturi stradale 
pe Calea București și Calea Seve- 
rinului, unde in acest an vor fi 
predate primele 700 de apartamen
te. De asemenea. Se lucrează in
tens la ansamblul „George Enes- 
cu“. început, anul trecut si care se 
finalizează în acest an. cuprinzind 
circa 1 000 de apartamente. (Nico- 
lae Băbălău).

BIHOR : Mașini-unelte 
cu performanțe superioare

Ferm angajați in înfăptuirea ac
țiunii de organizare și modernizare 
a proceselor de producție, in reali
zarea sarcinii de dublare a pro
ductivității muncii piqă Ia sfirșitul 
actualului cincinal, colectivul între
prinderii de mașini-unelte din Mar- 
ghita acordă o atenție deosebită di
versificării producției, creșterii 
competitivității acesteia.

— Examenul nostru pentru acest 
an il constituie realizarea unor ma
șini-unelte in premieră națională. 
Este vorba de centrele de prelucra
re vertical și orizontal pentru pie
se de dimensiuni mici și frezele de 
sculărie FUS-22 cu afișaj de cotă și 
comandă numerică, produse pe care 
le-am și lansat in fabricație — ne 
spunea ieri inginerul loan Dușe. di
rectorul unității. Materializing pro- 
iecte’e elaborate de specialiștii de 
la I.C.S.I.T. „Titan" București, noi
le tipuri de mașini-unelte. se re
marcă printr-un înalt grad de com
plexitate tehnică și automatizare, 
fiabilitate ridicată și consum redus 
de metal. (loan Laza).

ALBA : Se dezvoltă 
rețeaua comercială

în perioada care a trecut din 
acest cincinal, rețeaua comercială 
din Orașele și comunele județului a 
cunoscut o puternică dezvoltare.

Un obiect util în orice gospodărie
în raioanele specializate ale ma

gazinelor comerțului de stat și in 
unitățile de profil există la vjn- 
zare mașinile de spălat rufe AU
TOMATIC și AUTOMATIC-SU
PER. Amindouă. sint mașini auto
mate produse Ia noi in țară. încă 
din fabricație. concepute pe un 
cortsum rațional și redus de ener
gie electrică, ambele mașini asi
gură o spălare ireproșabilă, exeeu- 
tînd in mod automat cicluri de 
prespălare. spăiare. limpezire, us
care prin centrifugare și trata
mente speciale ca : apretare. par- 
fumare. albăstrire. inălbire.

înlocuind munca manuală in to
talitate. aceste mașini nu necesită 
supraveghere. Raportate Ia mași
nile de spălat cu pulsator — ne 
precizează Unii specialiști — aces
tea prezintă un plus de avantaje : 
o spălare calitativ îmbunătățită 
prin numărul mare de programe 
de spălare adecvate tuturor sorti
mentelor de rufe. manevrare 
ușoară și simplă, siguranță in ex
ploatare. La cumpărare, ele sint 
însoțite de un pliant cu instrucți

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 ianuarie, ora 20 — 17 ia
nuarie, ora 20. în tară : Vremea va fi 
în general închisă, exceptînd dealurile 
subcarpatice si zona de munte, unde 
va fi predominant frumoasă. Izolat, 
va fulgui sau va burnița. Vîntul va 

sens, au fost examinate noi posibili
tăți de extindere a colaborării eco
nomice și tehnico-științifice. de am
plificare a cooperării și specializării 
în producție, de creștere și diversifi
care a schimburilor comerciale, pe 
baze reciproc avantajoase, dintre 
România și Uniunea Sovietică.

La primire a participat Ion 
C. Petre, ministrul aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe.

A fost de fată E. M. Tiajelnikov. 
ambasadorul Uniunii Sovietice li 
București.

Astfel, aii fost construite și date in 
folosință spații comerciale cu o su
prafață de 16 000 metri pătrați. si
tuate in-majoritate la parterul noi
lor blocuri de locuințe. Alte unități 
comerciale au fost construite in 
această perioadă in municipiul Alba 
Iulia și in orașele Aiud. Abrud, 
Blaj. Cimpeni. Cugir. Ocna Mureș, 
Sebeș, Zlatna. în prezent, se află 
în construcție noi magazine în Alba 
Iulia, Aiud. Blaj și Zlatna. In acest 
an. numărul unităților comerciale 
prevăzute a fi date in folosință în
sumează o suprafață de 12 000 metri 
pătrați. (Ștefan Dinică).

BRAȘOV : Realizări 
ale meșteșugarilor

în orașul Zărnești s-a înființat 
o nouă cooperativă meșteșugă
rească. „Voința”, care a preluat 
activitățile de prestări de servicii 
și industrie mică, asigurate oină 
acum de către cooperativa „Soli
daritatea” din orașul Rișnov. Noua 
cooperativă numără incă de pe 
acum 141 de activități. In felul 
acesta, cooperatorii meșteșugari vor 
asigura pentru populația orașului 
Zărnești o gamă mai largă și va
riată de prestări de servicii.

Gama serviciilor către populație a 
cooperației meșteșugărești a sporit 
in ultima perioadă și in alte loca
lități. indeosebi in orașele Brașov 
și Făgăraș, unde s-au creat nume
roase activități pentru reparații de 
aparate de măsură și control, con
fecționări de articole de galanterie, 
tricotaje pentru copii, reparații de 
umbrele și altele. Totodată s-a în
ființat un centru de informare a 
populației in legătură cu prestă
rile de servicii in unitățile coope
rației meșteșugărești. (Nieolae Mo
canul.

VRANCEA : Unități 
prestatoare de servicii

în unul din noile ansambluri de 
locuințe din zona Gării a munici
piului Focșani au fost puse la dis
poziția cetățenilor, la început de 
an. cinci unități prestatoare de ser
vicii și un magazin de prezentare 
și desfacere a produselor realizate 
de cooperativele meșteșugărești. 
Programul de dezvoltare a acestui 
sector de activitate prevede ca in 
1988 în municipiul Focșani să mai 
fie date in folosință incă 14 uni
tăți amplasate la parterul blocuri
lor de locuințe. Alte unități presta
toare de servicii vor fi date in fo
losință la Adjud. Odobești și Pan- 
ciu. Potrivit prevederilor de plan, 
cooperația meșteșugărească va în
registra în acest an în domeniul 
prestărilor de servicii un spor va
loric de peste 12 la sută, față de 
nivelul realizărilor anului trecut. 
(Dan Drăgulescu).

uni care trebuie respectate întoc
mai pentru asigurarea longevității 
mașinii. Și o mențiune demnă de 
reținut : întreținerea mașinilor de 
spălat rufe AUTOMATIC și AU
TOMATIC-SUPER. in perioada de 
garanție și postgaranție. se efec
tuează de către personalul repre
zentantelor • tehnice ale întreprin
derii mecanice Cugir. reprezen
tante menționate in pliantul 
amintit.

Străbătind raioanele specializate 
ale unor magazine din Capitală — 
Unirea. Bucur Obor. Victoria. Fa
vorit si altele — am putut constata 
că ambele mașini sint intr-adevăr 
solicitate, majoritatea cumpărăto
rilor optînd pentru cele vopsite in 
alb.

Ușor de’procurat din toate ma
rile magazine ale comerțului de 
stat din Capitală și din intreaga 
țară, mașinile automate de spălat 
constituie bunuri de folosință în
delungată, utile, practice, cu un 
design modern și cu o verificată 
bficiență in ce privește .economia 
de timp. (Marta Cuibuș).

sufla slab. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse. în general, între minus 8 
și zero grade, iar cele maxime între 
minus 4 și plus 4 grade, .nai ridicate 
în zonele de deal, pînă la 7-8 grade. 
Frecvent se va semnala ceată în zo
nele de cîmpie și în depresiuni. pe 
alocuri asociată și cu deounere de 
chiciură. în București : Vremea va fi 
în general închisă. Condiții de fulgu- 
ială sau burniță. Vîntul va sufla slab. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 4 și zero grade, iar cele maxime 
între minus 2 și plus 2 grade. Se va 
semnala ceață.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
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Premieră în industria metalurgică
Uzina de țevi laminate din Ce- 

liabinsk a început asimilarea in 
producție a unei instalații unice in 
acest domeniu. Laminorul „1020— 
1220" al acestei uzine, cel mai mare 
din țară, a inceput să producă țevi 
de mare diametru. capabile să 
mențină in interiorul lor o presiu
ne de 75 de atmosfere. Pină acum, 
țevile de acest diametru puteau

R. S. F. IUGOSLAVIA
Amenajări hidroelectrice pe rîul Neretva
O nouă centrală hidroelectrică, 

intrată recent in funcțiune, va 
avea ca rezultat o mai bună utili
zare a cursului riului iugoslav Ne
retva. Centrala dispune de trei 
generatoare de curent cu o putere 
de 25 MW fiecare și este cea de 
a cincea construită pînă in prezent 
pe rîul menționat.

REPUBLICA CUBA
Eficiență sporită în mecanizarea recoltării 

trestiei de zahăr
Specialiștii cubanezi din dome

niul tehnicii agricole au realizat o 
nouă combină' pentru recoltarea • 
trestiei de zahăr, denumită „CTP- 

'3“. Mai mică și mai ușoară decit 
cele folosite anterior, ea are o efi
cientă sporită, reduce considerabil 
procesul de eroziune a solului in

R. P. S. ALBANIA

Măsuri pentru creșterea producției agricole
Extinderea irigațiilor se numără 

printre măsurile luate în ultjmii 
ani de departamentele de resort 
ale Guvernului R.P.S. Albania, in 
scopul asigurării unei' creșteri per
manente a producției agricole. Au 
fost amenajate o serie intreagă de 
sisteme de irigație, printre care se

R. O. P. LAOS
Proiecte de

Recent au fost începute lucră
rile de construcție la un sistem 
de irigații in provincia Khammou- 
ane. la circa 380 km sud de Vien
tiane. Proiectul prevede construirea 
unei instalații de captare a apei 
pe riul Yom. districtul Yomalath; 
precum și a unei rețele de canale. 
Studiul de fezabilitate a proiec
tului a fost terminat. După darea 
in exploatare. în 1990, a instala

ACTUALITATEA SPQ^TBVĂ
BOB. In perioada 23—31 ianuarie, 

în Iugoslavia se va desfășura cam
pionatul european de bob, unul din
tre ultimele prilejuri de verificare 
in vederea participării la Jocurile 
Olimpice de iarnă de la.Calgary. La 
competiția continentală, tara noastră 
va fi reprezentată de Dorin Degan. 
Csaba Nagy (piloți), Costel Petrariu, 
Florin Olteanu. Laurențiu Budur și 
Grigore Angliei.

HANDBAL. Turneul internațional 
masculin de handbal de la Karlsruhe 
a fost ciștigat de' selecționata se
cundă a U.R.S.S.. care a terminat 
neinvinsă competiția. In . ultimul 
meci, handbaliștii sovietici au între
cut cu scorul de 13—12 (7—6) for
mația vest-germană TV Grosswall
stadt.

VOLEI. In cadrul „Daciadei", la 
Brașov s-a desfășurat tradiționalul 
turneu de volei feminin „Clipa Ni- 
vea'. la care au fost prezente 
echipe din mai multe orașe. Compe
tiția a fost ciștigată de formația 
clujeană AS Record. învingătoare, in 
meciul decisiv, cu scorul de 3—1. in 
fața reprezentantei asociației orga
nizatoare. A.S. Nivca.

ȘAH. Maestrul olandez Hans Bem 
a stabilit un nou record șahiști reu
șind să joace fără întrerupere 25 de 
ore. timp in care a susținut 560 
partide, cu 10 mai multe față de 
recordul anterior stabilit de marele 
maestru cehoslovac V. Hort in anul 
1978. In epuizantul său maraton șa- 
hist. desfășurat la Wijk Aan Zee, 
Hans Bem a jucat Ia 12 mese cu 
adversari diferiți, obținind 509 vic
torii. 38 de remize și pierzînd doar 
13 partide.

TENIS. In turneul internațional 
de tenis de la Melbourne., cehoslova
cul Ivan Lendl, principalul favorit 
al concursului, l-a eliminat cu 6—3, 
7—6. 6—2 pe australianul Bryan Roe. 
Suedezul Stefan Edberg a dispus cu 
4—6. 6—2. 6—2. 7—5 de americanul 
Marty Davis, francezul Henri Le
conte 1-a invins cu 6—1. 3—6. 6—1,
6—4 pe australianul Peter Carter, 
iar Niklas Kroon (Suedia) a ciștigat 
cu 6—4. 7—6. 6—1 partida cu ita
lianul Claudio Pistolesi.

BADMINTON. Concursul final 
pentru „Marele premiu" la badmin

rezista la o presiune doar de 55 
atmosfere. Ulterior, au arătat spe
cialiștii uzinei, laminorul de la 
Celiabinsk iși va mări capacitatea 
de producție pină la un milion de 
tone anual, astfel incit să satisfacă 
cererile tot mai mari ale construc
torilor de magistrale de gaze na
turale din U.R.S.S.

Potrivit planului, pe Neretva 
urmează să mai fie amenajate in 
viitor alte patru centrale hidroe
lectrice. cu o capacitate totală de 
352 MW. ceea ce va conduce la 
utilizarea a aproximativ 94 la sută 
din potențialul hidroenergetic al 
acestui curs de apă.

timpul folosirii, este mai robustă 
și mai ușor de întreținut. în spe
cial datorită reducerii numărului 
de echipamente hidraulice. Pe în
tinsele plantații din țară, au lucrat 
deja un număr de 1 274 de astfel 
de combine.

numără și cel de la Oblika. din 
districtul Shkodra. in nordul tării. 
Recent a fost inaugurată prima 
etapă a acestui important obiectiv, 
cu ajutorul căruia vor putea fi 
irigate mii dc hectare de culturi 
agricole și livezi de pomi fructi
feri. inclusiv 300 ha de măslini.

extindere a irigațiilor
ției, vbr putea fi irigate circa 
600 ha teren arabil, in cele două 
sezoane agricole anuale.

In același timp, in provincia Se- 
kong din sudul R.D.P. Laos a 
inceput construirea unui baraj și 
a unui lac de acumulare. Lucrările 
vor fi încheiate in cursul lunii mai. 
anul acesta, cind vor putea fi iri
gate 300 ha cultivate cu orez.

ton s-a încheiat la Hong Kong cu 
proba masculină, ciștigată de Xiong 
Guabao (R.P. Chineză). In partida 
decisivă, sportivul chinez a dispus 
cu 15—2. 18—14 de campionul indo
nezian Eddy Korniawan.

FOTBAL. Turneul internațional de 
fotbal in sală de la Madrid s-a în
cheiat cu victoria selecționatei Por
tugaliei'. care a dispus in finală cu 
scorul de 6—3 de echipa Spaniei.

BASCHET. Rezultate înregistrate 
în grupele sferturilor de finală- ale 
competiției internaționale masculine 
de baschet „Cupa Koraci" ; CAI Za
ragoza— Iugoplasțika Split 88—77 ; 
Virtus Bologna—Real Madrid 80—81; 
Caserta—Racing Paris 107—102 : Es- 
tudiantes Madrid—Paok Salonic 
83—81 ; Manchester—Cibona Zagreb 
93—99.

Automobilism și karting
• A fost definitivat calendarul 

competițional de performantă pe 
anul 1988. Campionatul național de 
raliuri va avea cinci etape ; pentru 
divizia A — Raliul Brașovului (apri
lie). Raliul Deltei (mail. Raliul Du
nării (iunie). Raliul Harghitei (iu
lie) și Raliul Bucovinei (august) ; 
pentru divizia B — Raliul Coloana 
Infinită (aprilie). Raliul Iașiului (iu
lie). Raliul Avram Iancu (septem
brie). Raliul ARO (octombrie) și 
Raliul Banatului (octombrie). Cam
pionatele de viteză (prevăzute în 
perioada aprilie—octombrie) au cite 
șase etape. Cele de viteză in coastă 
se vor desfășura la Măgura. Cutii, 
Valea Domanului. Stîna de Vale, 
Mezes si Rîșnov, jar cele (le viteză 
pe circuit — la Buzău. Baia Mare. Re
șița. Oradea. Satu Mare și Galați. 
Campionatele de karting vor avea 
loc in perioada mai—septembrie. 
La viteză pe circuit sint cinci etape, 
iar la anduranță — trei etape (pe 
kartodromurile de la Galați, Con
stanța sau Suceava).

• Simbătă. 16 ianuarie, la ora 
14. in sala-amfiteatru de la com
plexul Parc-Hotel din Capitală va 
avea loc festivitatea de decernare a 
tricourilor și diplomelor sportivilor 
evidențiați in campionatele națio
nale de automobilism și karting pe 
anul 1987.
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• ROTIRE NEUNIFORMĂ. Miș'
carea de rotație a Terrei nu este de o per-

atracției gravitaționale exercitate de Lună 
și de Soare, există și fluctuații neregulate 
a căror sursă trebuie căutată la suprafața 
sau in interiorul Pămintului. O nouă ipo
teză asupra cauzei acestor fluctuații a fost 
avansată recent de specialiști ai Institutu
lui francez de fizică a Pămintului. Studiul 
lor privește fluctuațiile polului de rotație 
(intersecția cu emisfera nordică a axei de 
rotație), care se deplasează față de scoarța 
terestră. Amplitudinea acestei mișcări este 
de 20 de metri și se descompune intr-o de
rivă lentă și două mișcări cvasiperiodice cu 
perioade apropiate (un an și. respectiv, 435 
zile). Deocamdată, natura mecanismelor care 
întrețin această mișcare nu este bine eluci
dată. Mișcările atmosferice sau redistribui
rile materiei cauzate de seisme au fost rind 
pe rind propuse, apoi înlăturate ca posibile 
explicații. Recentul studiu, bazat pe va
riațiile in timp ale cimpului magnetic te-

restru. arată că mișcările care animă flui
dul nucleului terestru la limita nucleu- 
manta (la 2 900 km adincime) pot contribui 
la această manifestare. Iată deci o nouă 
posibilă cauză pentru ca Pămintul să nu 
se rotească uniform.

• CÎMP LARG DE APLICAȚII.
Japonia a fost pus la punct un nou tip 
baterii extraplate de grosimea unei

In 
de 
coli de hirtie. Această performanță a deve
nit posibilă grație unei noi și ieftine teh
nologii de producere a unui electrolit so
lid dintr-un praf de rubidiu, litiu, cupru, 
iod. clor și o serie de aditivi speciali. Spre 
deosebire de bateriile obișnuite, in care se 
intimplă ca electrolitul să curgă, fenomen 
ce poate dăuna sănătății omului și provo
ca. totodată, stricăciuni aparaturii electro
nice, bateriile fabricate după noua tehno
logie sint scutite de acest neajuns. în plus, 
ele pot fi reincărcate și li se poate da. 
practic, orice formă. După opinia specia
liștilor. noile baterii extraplate iși vor găsi 
un larg cimp dc utilizări, de la aparatura 
electrocasnică la navele cosmice.

• PESTICID IDEAL. Cu ajutorul 
ingineriei genetice, in Marea Britanie s-a 
obținut un virus pesticid care, după ce o- 
moară dăunătorii plantelor, se autodis
truge. Pină in prezent, toate experimentă
rile efectuate cu acest nou tip de pesticid 
biologic au dat excelente rezultate. Virusul 
pesticid are proprietatea de a infesta și 
apoi omori larva unui vierme parazit al 
verzei. respectiv spodoptera exigua. Spe
cialiștii britanici au „marcat" cu un frag
ment de acid dezoxiribonucleic acest virus, 
care conține numai acid ribonucleic. Ei au 
putut astfel constata că virusul rămine pe 
frunzele de varză multe luni după moar
tea larvei. Și-ai( dat deci seama că trebuie 
să modifice din punct de vedere genetic 
virusul, in așa fel incit să-l constringă a se 
autodistruge deindată ce se expune la ra
diațiile ultraviolete. Soluția Ia această pro
blemă a fost găsită într-o genă a virusu
lui. mai precis in aceea care-i protejează 
materialul genetic de opera distructivă a 
razelor ultraviolete. Privat prin tehnici ale

ingineriei genetice de respectiva genă, vi
rusul nu mai poate supraviețui cind pierde 
protecția corpului larvei infestate. Deinda- 
tă ce rămine singur pe frunzele de varză, 
virusul este distrus sub „bombardamentul" 
de raze ultraviolete.

• DIN MISTERELE HIPERTEN
SIUNII. La un spital din Beijing, medi
cii au reușit să extragă din globule albe 
sanguine un hormon denumit angiotensin 
II. Cercetările au condus la concluzia că 
acest hormon joacă un rol determinant în 
creșterea tensiunii arteriale. Descoperirea 
este de natură să evidențieze faptul că glo
bulele albe au. pe lingă funcțiile bine cu
noscute de apărare a organismului contra 
infecțiilor, și o mare însemnătate in stabi
lizarea tensiunii. Cercetările 
chinezi 
rectă a 
nea, ca 
decvate
unei serii întregi de maladii ale cordului.

specialiștilor 
vor contribui la determinarea co- 
cauzelor ce provoacă hipertensiu- 
și la aplicarea unor tratamente a- 
pentru a se preveni dezvoltarea

• SUPERIORITATEA LASERU
LUI. Specialiști ai Universității califor- 
niene din Los Angeles au elaborat o nouă 
tehnică de realizare a suturilor arteriale, 
cu ajutorul radiațiilor laser. Noul tip de 
sutură pare a fi mult, mai sigur decit cele 
promovate pină în prezent, deoarece razele 
laser permit fuziunea vaselor capilare fără 
a le încălzi, nu lasă cicatrice și nu prezin
tă nici un fel de pericol pentru sănătatea 
pacientului. Ce-i drept însă, sutura reali
zată cu laserul se poate desface după o pe
rioadă de 5—7 ani, ceea ce reclamă perfec
ționarea metodei.

• CONTROLORUL INIMII. In 
medicină se folosesc stimulatoare miniatu
rale ale activității cardiace, adică niște mici 
aparate implantate pacienților ai căror cen
tri nervoși ai inimii, ce dirijează ritmul 
contracțiilor acesteia, au încetat să mai 
funcționeze din diverse motive. Dacă pri-

mele stimulatoare de acest gen emiteau 
impulsuri cu o anumită frecvență, reglată 
o dată pentru totdeauna, aparatele actuale 
„de generația a treia” reacționează la ac
tivizarea electrică a inimii suferinde, se 
corelează cu aceasta și o ajută exact în 
momentul cind este nevoie.

Pentru experimentarea și acordarea aces
tor aparate, specialiștii Scolii tehnice su
perioare din orașul Karl Marx-Stadt 
(R.D.G.) au pus la punct un model elec
tronic de inimă. Este vorba de un aparat 
care simulează fenomenele electrice cifre 
au loc in inima sănătoasă și in cea bol
navă. Dacă la model se atașează un sti
mulator al activității cardiace, se poate 
verifica reacția acestuia la diferitele nea
junsuri din activitatea centrilor nervoși ai 
inimii, 
gramat 
vocate 
mii sc 
pentru

stimulatorul puțind fi astfel pro- 
pentru a compensa tulburările pro- 
de o anumită boală. Modelul ini- 
utilizează și ca material intuitiv 

viitorii mediei.
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Combustibilul armelor atomice |
să fie folosit pentru producerea de energie electrică I ț

VIENA. — Noi date științifico- 
tehnice, dar și economice pledează 
în favoarea dezarmării nucleare. 
Astfel, într-o declarație, Hans Blix, 
directorul general al A.I.E.A., a 
arătat că cel mai bun mijloc de 
utilizare a plutoniului și uraniului 

i îmbogățit obținut din armamentele 
’ nucleare ca urmare a dezarmării 

nucleare ar fi producerea de ener
gie electrică.

PROBLEMA CENTRALA A OMENIRII
Reducerea cheltuielilor pentru înarmări eliberează 

resurse pentru crearea de noi locuri de muncă
BONN — Uniunea Sindicatelor 

Vest-Germane (DGB) se pronunță 
în favoarea unor noi măsuri efici
ente de dezarmare și de reducere 
a șomajului, a declarat președin
tele uniunii. Ernst Breit, ia o con
ferință de presă la Diisseldorf. El 
a relevat că sindicatele vest-ger- 
mane au acționat întotdeauna pen
tru dezarmare și pace, in prezent

fiind necesar să se realizeze noi 
„opțiuni zero".

Referindu-se la creșterea șomaju
lui în R.F.G.. liderul sindical a 
criticat nesocotirea „permanentă și 
sistematică" a intereselor oamenilor 
muncii și a condamnat încercările 
de a se transfera povara crizei 
economice pe umerii oamenilor 
muncii.

EI a subliniat că A.I.E.A. aplică 
de mulți ani un sistem de control l 
și verificare a uraniului și pluto- .' 
niului în instalațiile nucleare uti- ț 
lizate în scopuri pașnice. Experien- i 
ța astfel dobîndită — a adăugat el ’ 
— ar putea fi foarte utilă pentru ’ 
guvernele care negociază acorduri l 
în domeniul dezarmării nucleare — ■' 
relevă un comunicat de presă 
A.I.E.A.

Este necesar să se treacă la măsuri de reducere 
a armelor conventionale

HELSINKI. — Președintele Fin
landei, Mauno Koivisto, s-a pro
nunțat în favoarea participării ță
rilor neutre și nealiniate la nego- 

1 . cierile asupra armamentului con- 
\ vențional din cadrul Conferinței 

pentru Securitate și Cooperare in 
Europa.

într-un discurs rostit în localita-

al

tea Pori, făcînd o trecere în revistă ) 
a actualei situații internaționale, el l 
a apreciat că, alături de pașii în- ' 
registrați pe calea spre dezarmarea 
nucleară, spiritul dialogului în ve
derea reducerii armelor chimice și 
a celor convenționale va avea o în- 
rîurire considerabilă asupra rela
țiilor Est-Vest.

) Pentru reglementarea pe cale politică a situațiilor 
conflictuale

CAIRO. — La Cairo s-au deschis 
lucrările celei de-a XlV-a sesiuni

PHENIAN

Un nou demers in
pașnice

PHENIAN 13 (Agerpres). — La 
Phenian s-a desfășurat reuniunea 
comună a Comitetului Popular Cen
tral; Consiliului Administrativ, orga
nizațiilor politice și obștești din 
R.P.D. Coreeană, care — relatează 
agenția ACTC — a dezbătut proble
me legate de măsurile necesare pen
tru înfăptuirea propunerilor avansa
te de președintele R.P.D. Coreene, 
Kim Ir Sen, privind convocarea unei 
Conferințe comune a Nordului și 
Sudului Coreei, cu participarea con
ducătorilor, a reprezentanților parti-

vederea reunificării 
a Coreei

delor politice, organizațiilor obștești, 
diferitelor pături ale populației.

A fost ales un Comitet pregătitor 
al Conferinței comune Nord-Sud, al 
cărui președinte este Hă Dam, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Comitetului pen
tru Reunificarea Pașnică a Patriei. 
S-a adoptat, de asemenea, o scrisoa
re adresată autorităților din Coreea 
de Sud, partidelor politice, organiza
țiilor sociale și reprezentanților di
feritelor categorii ale populației 
sud-coreene.

In preajma reuniunii 
la nivel

MANAGUA 13 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută la Managua, 
Carlos Nunez, președintele Adunării 
Naționale nicaraguane, și-a exprimat 
încrederea în faptul că apropiata 
reuniune centro-americană la nivel 
înalt, din 15 ianuarie, de la San Jose, 
va permite găsirea celor mai potrivi
te căi și mijloace vizînd restabilirea 
unui climat de încredere, securitate 
și pace în regiune. EI s-a pronunțat, 
în acest context, pentru o .abordare 
realistă și constructivă a. probleme
lor, care să aibă in vedere măsuri 
concrete în direcția consolidării pro
cesului de pace din America Cen
trală.

centro-americane 
înalt

SAN JOSE 13 (Agerpres). — Oscar 
Arias, președintele Republicii Costa 
Rica, a cerut conducătorilor grupării 
antisandiniste „Rezistența Nicaragua- 
nă“ să abandoneze lupta armată îm
potriva Nicaraguei, întrucît, în caz 
contrar, vor trebui să părăsească te
ritoriul costarican. într-o scrisoare 
deschisă adresată liderilor antisan- 
diniști, președintele costarican a re
liefat neutralitatea țării și angaja
mentul ferm al poporului său in 
favoarea păcii, hotărîrea guvernului 
de a nu accepta pe teritoriul națio
nal nici un străin antrenat în activi
tăți politice care alimentează vio
lența și războiul.

Țările în curs de dezvoltare denunță 
politica de spoliere prin intermediul 

capitalului financiar internațional

*
i a Prezidiului Organizației de Soli- 
' daritate a Popoarelor Afro-Asiatice

*
forum figurează lupta popoarelor l 
pentru dezarmare și instaurarea '

. uaiiiatc ci x upuaiciui nn u-naict lilc 

( (O.S.P.A.A.R.). La lucrări participă 
■ delegații din aproximativ 60 de țări, 

precum și reprezentanți ai unor 
organizații internaționale și regio
nale. Printre problemele principale 
înscrise pe ordinea de zi a acestui

pcuuu ucz-aimcuc pi xiio taut ai ca , 
unei noi ordini economice interna- \ 
ționale, reglementarea pe cale po- i 
litică a stărilor conflictuale, nece- .'

Convorbiri consacrate 
dezvoltării relațiilorI

dintre Polonia si RJ.fi.
VARȘOVIA 13 (Agerpres). — Pre

ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone, Wojciech Jaruzelski, l-a pri
mit, miercuri, pe Hans-Dietrich 
Genscher, vicecancelar și ministru al 
afacerilor externe al R. F. Germa
nia, aflat în vizită oficială în Po
lonia, informează agenția PAP.

în aceeași zi, la Varșovia s-au în
cheiat convorbirile dintre ministrul 
polonez de externe. Marian Or- 
zechowski, și omologul său vest-ger- 
man. Actualul dialog — menționează 
agenția poloneză de știri — a permis 
o evaluare a procesului de normali
zare a relațiilor bilaterale. ca și 
abordarea problematicii colaborării 
economice între Polonia și R.F.G. 
Cei doi miniștri au efectuat, totoda
tă. un schimb de opinii cu privire la 
principalele aspecte ale situației in
ternaționale actuale.

Apropiată întîlnire 
greco- turcă

ANKARA 13 (Agerpres). — Pri- 
mul-ministru al Turciei. Turgut 
Ozai, a anunțat în parlamentul ță
rii că. în zilele de 30 și 31 ianua
rie a.c„ va avea la Davos, în Elve
ția, convorbiri cu primul-ministru al 
Greciei. Andreas Papandreu. El a 
apreciat că întîlnirea va marca „un 
pas important" în relațiile bilatera
le. informează agenția Taniug.

★
ATENA 13 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al guvernului elen 
a anunțat că întîlnirea dintre pre
mierii Greciei și Turciei va fi con
sacrată discutării problemelor rapor
turilor dintre cele două țări.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Acțiuni represive ale forțelor israeliene în teritoriile arabe 
ocupate • In sprijinul organizării unei conferințe internaționale 

de pace
Agenția palestiniană de presă 

WAFA transmite că în teritoriile 
arabe ocupate situația se menține 
încordată.

Locuitorii orașului Nablus — aflat 
sub restricții de circulație — au con
tinuat manifestațiile de protest, in 
timp ce forțele israeliene de ocupație 
au intervenit, sprijinite de elicoptere, 
deschizînd focul. Mai multe persoane 
au fost rănite. In așezarea Ain Ya- 
broud. situată la nord de Ramallah, 
unități paramilitare israeliene au 
fost debarcate în cadrul unui desant 
aerian. Demonstrații de protest și 
greve au fost organizate, de aseme
nea, la Bethlehem. Dheisheh. Ierusa
lim, Hebron. Silwad. Azariah, Jabal 
Al Mukabbar și Zahiriyya. •

O grevă generală a fost declarată 
de rezidenții arabi și în așezările din 
zona înălțimilor Golan. (Agerpres).

BAGDAD 13 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat agenției Chi
na Nouă, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat, a 
relevat că forțele israeliene au în
ceput să utilizeze tancuri, vehicule 
blindate, elicoptere și arme chimice 
împotriva participanților la demon
strațiile populației palestiniene din 
teritoriile ocupate. Pînă în prezent, 
a spus el, peste 60 de palestinieni 
au fost uciși, aproximativ 600 au 
fost răniți și peste 8 000 au fost a- 
restați.

Yasser Arafat a apreciat că orga
nizarea unei conferințe internaționa
le de pace, sub egida O.N.U., consa
crată Orientului Mijlociu, reprezintă 
una din cele mai importante moda
lități de ajungere la o reglementare 
dreaptă a problemei palestiniene.

• BEIRUT 13 (Agerpres). — Forței» 
libaneze de rezistență au atacat un 
post controlat de trupele israeliene 
de ocupație și de efective aparținînd 
așa-zisei Armate a Sudului Libanului, 
amplasat la Yarin, în „zona de secu
ritate" creată ilegal de Israel. O de
clarație a forțelor libaneze de rezis
tență afirmă că atacul a provocat 
victime în rîndul trupelor de ocu
pație.

Pe de altă parte, locuitori din ora
șul sud-libanez Kafr Rumaneh au 
organizat o demonstrație in fața se
diului din Saida al Crucii Roșii In
ternaționale în semn de protest față 
de acțiunile represive israeliene. Ca 
urmare — s-a arătat cu acest prilej 
— peste 60 de persoane au fost ucise 
și 250 au fost rănite în urma tiruri- 
lor și bombardamentelor forțelor de 
ocupație. De asemenea, mai mult de 
300 locuințe au fost distruse. Parti
cipanta la demonstrație au cerut 
O.N.U. să declare orașul, care are o 
populație de 15 000 oameni, precum 
și regiunea din jurul său zonă de 
dezastru.

ATENA 13 (Agerpres). — în ca
drul unei întîlniri cu ambasadorii 
mai multor țări arabe și ai Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
acreditați la Atena, ministrul de ex
terne al Greciei. Karolos Papoulias, 
a exprimat îngrijorarea serioasă a 
țării sale față de situația existentă 
în teritoriile arabe ocupate de Israel, 
precum și dezaprobarea față de ac
tele represive ale autorităților israe
liene. Ministrul elen a precizat că 
poziția țării sale fată de reglemen
tarea situației din Orientul Mijlociu 
este neschimbată și a exprimat spri
jinul față de eforturile în vederea 
convocării unei conferințe interna
ționale privind pacea în regiune.

***
*
***

*

KINSHASA 13 (Agerpres). — Pre
ședintele Zairului, Mobutu Șese 
Seko, a cerut țărilor occidentale in
dustrializate să anuleze datoria ex
ternă a țărilor africane cele mai să
race sau să propună soluții concrete 
de reducere a serviciului datoriilor. 
Intr-o declarație făcută la Kinshasa 
și citată de agenția APS. președinte
le zairez a opinat că donațiile și 
ajutoarele țărilor bogate nu consti
tuie o soluție la problema datoriei 
externe a țărilor africane.

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
O delegație economică argentiniană 
se află, în prezent, Ia Washington 
pentru a negocia cu autoritățile 
americane și Fondul Monetar Inter
național (F.M.I.) situația critică a da
toriei externe a țării, de 53 miliarde

de dolari — informează agenția 
Prensa Latina.

Membrii misiunii, condusă de mi
nistrul economiei, Juan Sourrouille, 
vor cere fixarea unei rate anuale a 
dobînzilor care să reprezinte o im
portantă reducere per total, precum 
și diminuarea volumului datoriei 
externe și o abordare politică a 
acestei probleme.

LIMA 13 (Agerpres). — Ministrul 
peruan al economiei, Gustavo Saber- 
bein. a arătat că guvernul respinge 
cererile Fondului Monetar Interna
țional și va continua politica de 
creștere a producției naționale. In
tr-o declarație făcută la Lima, el a 
relevat că Peru are voința fermă de 
a plăti datoriile externe în funcție 
de capacitatea sa si fără a afecta 
dezvoltarea economiei.

AGENȚIILE DE PRESA]
e scurt

Poziția comuniștilor 
haitieni

PORT-AU-PRINCE 13 (Agerpres). 
— în cursul unei conferințe de pre
să organizate la Port-au-Prince. se
cretarul general al Partidului Unifi
cat al Comuniștilor Haitieni, 
Rene Theodore, s-a pronunțat pen
tru democratizarea reală a vie
ții politice din țară și crearea 
unor condiții adecvate de desfă
șurare a alegerilor. El a lansat 
un apel populației de a-și manifes
ta opoziția față de actualul proces 
electoral din Haiti prin abținerea de 
la vot. precizînd că soluția pentru 
a scoate'țara din actuala criză so- 
cial-economică constă in instaurarea 
democrației, lansarea unor progra
me de redresare economică și so
cială. de concertare națională.

„Politica de apartheid 
a regimului de la Pretoria 

trebuie abolită “ v
ADDIS ABEBA 13 (Agerpres). — 

La Addis Abeba s-a desfășurat o re
uniune consacrată aniversării a 76 
de ani de la crearea Congresului Na
țional African (C.N.A.), cea mai am
plă mișcare antiapartheid din R.S.A. 
Luînd cuvîntul. reprezentantul C.N.A. 
în Etiopia a condamnat regimul de 
la Pretoria pentru represiunile la 
care supune populația africană ma
joritară. EI s-a pronunțat pentru 
noi acțiuni pe plan internațional vi
zînd abolirea politicii de apartheid a 
acestui regim, eliberarea necondițio
nată a Namibiei în baza rezoluțiilor 
pertinente ale O.N.U.
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pace, securitate și colaborare în 
zona Asiei și Pacificului, alte pro
bleme regionale majore.

Armele nucleare — 
o gravă amenințare pentru omenire

BANGKOK. — O expoziție de 
fotografii intitulată „Armele nu
cleare — o amenințare la adresa 
păcii" a fost inaugurată la 
Bangkok. în alocuțiunea rostită la 
vernisaj, secretarul general al Co
misiei Economice și Sociale a 
O.N.U. pentru Asia și Pacific 
(E.S.C.A.P.), Shah Kibria, a arătat 
că prevenirea declanșării unui 
război nuclear rămine obiectivul 
prioritar al comunității internațio-

nale, iar irosirea imenselor resurse 
absorbite de cursa înarmărilor con
stituie problema majoră a unei 
lumi ce continuă să fie , confrunta
tă cu numeroase dificultăți, 
nistruî 
Siddhi 
ceastă 
ororile 
pune în evidență necesitatea impe
rioasă a dezarmării nucleare.

Mi- 
thailandez de externe, 

Savetsila, a subliniat că a- 
expoziție, care înfățișează 
bombardamentelor atomice.

ACORI). La Moscova a fost sem
nat un nou acord de colaborare în 
domeniul cercetărilor științifice 
între Academia de Științe a 
U.R.S.S. și Academia Națională de 
Științe a S.U.A. pe o perioadă de 
cinci ani. Acordul prevede, printre 
altele, cercetări comune în dome
niul ecologiei. în crearea unor noi 
vaccinuri, în prognozarea calami
tăților naturale, în sfera tehnicii 
spațiale.

ția de președinte al țării, cu un 
mandat de cinci ani — transmite 
agenția A.D.N. Ceremonia instală
rii oficiale în funcție va avea loc 
la 25 ianuarie. Suriname — fosta 
Guyană olandeză — are o popu
lație de 400 000 de locuitori. Și-a 
obținut independența în 1975.

I
I

în pofida rațiunii — bugetele militare continua 
să crească

WASHINGTON. — Cheltuielile 
militare mondiale au fost în anul 
1987 cu 5,4 la sută mai mari decit 
în anul precedent, se arată într-un 
studiu finanțat de Fundația Rocke
feller și de alte instituții particu
lare. In timp ce țările-industriali- 
zate au cheltuit în scopuri milita
re, în cursul anului trecut, 790 mi
liarde dolari, cu 9.6 la sută mai 
mult decit în 1986. țările în curs de 
dezvoltare și-au redus cheltuielile 
în acest domeniu cu 3,4 la sută față

de anul 1986. In fruntea listei țări
lor cu cele mai mari bugete milita
re se află S.U.A., cu 293 miliarde 
de dolari, o creștere de aproxima
tiv 13 miliarde față de 1986.

Studiul relevă, totodată, 
1987, în lume se aflau sub 
26,6 milioane persoane, cu 
mai mult decit în 1986, și că 
de războaie și conflicte înregistra
te anul trecut s-au soldat cu 2,2 
milioane de victime, între care o 
treime din rîndul populației civile.

că, în 
arme

800 000 
cele 22

nairobi ; Se examinează probleme privind 
menținerea echilibrului ecologic al planetei

NAIROBI 13 (Agerpres). — La se
diul din Nairobi al Programului Na
țiunilor Unite pentru Mediul încon
jurător (U.N.E.P.) au început dezba
terile din cadrul unei reuniuni avind 
ca temă participarea tinerei gene
rații la acțiunile menite să ducă la 
menținerea echilibrului ecologic al 
planetei noastre.

Deschizînd dezbaterile, Mostafa 
Tolba, director executiv al acestui 
organism sub auspiciile căruia are 
loc reuniunea, a subliniat importan
ța intensificării acțiunilor educative 
în rîndurile tineretului pentru a-i 
spori gradul de participare la acțiu
nile de protejare a mediului și pen
tru a-1 face să înțeleagă mai bine 
problemele care se pun în prezent în

acest domeniu. El a menționat prin
tre marile și gravele probleme eco
logice actuale extinderea deserturi
lor, caro însumează acum aproxima
tiv 35 milioane km patrați și afec
tează viața a 350 milioane locuitori, 
reducerea zonelor forestiere tropi
cale în ritmul deosebit de alarmant 
de circa 11 milioane hectare anual.

In cadrul conferinței, specialiștii 
au făcut cunoscut că fenomenul de 
deșertificare se înscrie acum în 
lume ca un real pericol. Astfel, se 
relevă că desertul Saharei a progre
sat. în ultimii 50 de ani. cu 65 de 
milioane de hectare. Printre cauzele 
principale ale extinderii zonelor de 
deșert sint considerate despăduririle, 
lipsa de precipitații, dar și activi
tățile nerâționale ale oamenilor.

PROCLAMARE. Președintele 
Statelor -Unite. Ronald Reagan, a 
proclamat Zi națională data de 18 
ianuarie în memoria militantului 
de culoare Martin Luther King, 
asasinat în 1968 — informează Bu
letinul de știri al Casei Albe.

VIZITA. Președintele Algeriei, 
Chadli Bendjedid. și-a încheiat vi
zita oficială efectuată la Tripoli, 
în cadrul căreia a avut convorbiri 
cu colonelul Moammer Al-Kadhafi, 
Conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie a Marii Jamahirii 
Arabe Libiene Populare Socialiste. 
Au fost abordate probleme privind 
cooperarea dintre cele două 
strîngerea relațiilor dintre 
magrebiene. situația 
nentul african și din 
lociu.

țări, 
țările 

de pe conti- 
Orientul Mij-

Președintele

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
4 3

INAUGURARE.
Braziliei, Jose Sarney, a inaugu
rat un mare sistem de transmitere 
a curentului continuu, de la sub- 
stația transformatoare din Ibiuna. 
Aceasta poate să preia jumătate 
din energia produsă de hidrocen
trala din Itaipu, adică 6 .300 000 kW, 
și să o transmită regiunilor pudice 
și central-sudice ale țării, prin 
trei linii de înaltă tensiune.

FUZIONARE. Reprezentanții par
tidelor liberal și social-demodrat 
din Marea Britanie au ajuns la un 
acord privind termenii fuzionării 
celor două formațiuni politice. Sta
tutul noii grupări, in curs de ela
borare. urmează a fi supus dezbate
rii și aprobării congreselor extraor
dinare ale celor două partide, 
pînă la «fîrșitul lunii ianuarie. In 
cazul în care fuzionarea va 
aprobată, noua grupare politică va 
putea prezenta o listă unică de 
candidați la viitoarele alegeri mu
nicipale, programate pentru lung 
mai a.c.

SEMINAR. In capitala cameru- 
neză. Yaounde, s-au deschis lucră
rile unui seminar internațional 
avind ca temă lupta împotriva 
analfabetismului din țările Africii 
centrale și de vest. Participanții — 
reprezentanți ai organelor de cul
tură și învățămînt din 12 tari din 
regiune — dezbat probleme legate 
de extinderea folosirii limbilor na
ționale africane in acele state 
care limbile oficiale sînt cele 
fostelor metropole coloniale.
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TINERII - PRINCIPALELE
VICTIME ALE ȘOMAJULUI

Ziarele „Gazette" (Canada) și „New York Times" (S.U.A.) despre racilele profunde 
ale sistemului de învățâmînt occidental, care nu reușește sâ asigure tineretului o 

pregătire corespunzătoare pentru muncă și viață
Una din cele mai stringente probleme ale lumii 

capitaliste o constituie uriașa armată a șomerilor,- care, 
așa cum atestă chiar și prognozele cele mai optimis
te ale experților occidentali, nu manifestă nici o ten
dință de scădere. Dimpotrivă, numărul oamenilor fără 
un loc de muncă în cele 24 de țări capitaliste ca 
fac parte din O.E.C.D. (care include majoritatea sta
telor vest-europene, precum și S.U.A., Canada, Aus
tralia și Japonia), este în continuă creștere, atingînd

în prezent 31,6 milioane, față de numai 16,3 milioa
ne în 1979.

Un element agravant îl, constituie răspîndirea șo
majului în rîndurile tineretului. Potrivit relatărilor pre
sei occidentale, in majoritatea țărilor capitaliste, ni
velul șomajului juvenil este deosebit de ridicat. Ast
fel de situații se intîlnesc in Spania, Belgia, Italia, 
Franța, R.F.G., Canada, S.U.A., Marea Britanie etc., 
unde ponderea cea mai mare în rîndul șomerilor o au 
tinerii între 15 și 24 de ani.

„Proaspeții absolvenți își găsesc 
tot mai greu slujbe"

Potrivit presei occidentale, una din principalele cauze ale creșterii 
alarmante a numărului șomerilor din rîndurile celor tineri este sistemul 
defectuos de organizare și desfășurare a invățămintului, care nu asigură 
o pregătire corespunzătoare tinerilor. Această temă este tratată de ziarul 
„GAZETTE" din Montreal (Canada) care, intr-un articol semnat de Susan 
Carson, critică aspru sistemul de invățămint mediu din țară, deoarece 
un mare număr de tineri nu ajung să urmeze studii superioare sau să 
te califice intr-o meserie, îngroșind rindurile șomerilor. Ziarul scrie :

„Cînd părinții văd că fiul sau 
fiica lor a primit diploma pentru 
terminarea studiilor gimnaziale ei 
răsuflă ușurați — se arată in ar- 
ticql. Următoarea etapă este cole
giul, iar apoi intrarea in viață. Sau, 
în cel mai bun caz. facultatea ori 
găsirea unui Ioc de muncă.

Dar să nu ne grăbim. După ce 
au pătruns la colegiu, un număr 
alarmant de mare de copii nu izbu
tesc să meargă mai departe sau se 
retrag. Cam 30 la sută nu ajung 
niciodată la capătul studiilor. Ca 
urmare, ce au de făcut ? Să se pre
ocupe să-și asigure piinea cea de 
toate zilele ori să ajungă în rîndul 
celor fără lucru.

Și mai alarmant este faptul că 
nimic nu indică o reducere a nu
mărului celor ce eșuează la stițdii, 
deoarece prea mulți factori concu
ră la aceasta și se face foarte pu
țin pentru eliminarea lor.

în lumea occidentală nici o uni

versitate și nici un colegiu nu se 
preocupă de scăzutul nivel al stu
diilor. In deceniul ’70 — se arată

în continuare — în Canada exista 
un număr acceptabil de copii care 
nu treceau mai departe de colegiu 
— rata fiind între cinci și zece la 
sută. Acum, situația s-a înrăutățit, 
atît din cauză că s-a mărit numă
rul elevilor in clase, cit șl datori
tă faptului că elevii nu se mai ara
tă preocupați de studiu, că progra
mele cursurilor de matematici și 
științe generale s-au deteriorat sau 
că invățămîntul s-a compartimen
tat prea mult. Iar perspectivele ce 
îi așteaptă nu sînt deloc îmbucură
toare". i

„Școlile publice sînt în criză"
La rîndul său. ziarul american „NEW YORK TIMES" publică un ar

ticol semnat de Fred M. Hechinger, in care se referă la criza acută a 
școlilor de stat din New York. Ziarul scrie :

„Școlile publice din oraș sînt în 
criză. Numărul celor care eșuează 
este alarmant, iar autoritățile nici 
nu cunosc numărul lor real.

Oare această criză a izbucnit 
deodată ?

Realitatea este că. in ultimii 25 
de ani. s-a făcut prea puțin pentru 
a se schimba condiția școlilor, re
petatele propuneri pentru a se so
luționa problemele fiind de fiecare 
dată respinse.

In 1966, școlile s-au confruntat 
cu o serie de greve ale profesori-

lor, cu boicotul părinților, cu con
flicte rasiale și cu cererea de a se 
introduce controlul comunității.

Pe de altă parte — relatează zia
rul în continuare — construcția de 
școli rămine costisitoare și inefi
cientă. deoarece se găsesc cu greu 
fondurile necesare. Noua școală 
«La Guardia- din Manhattan este 
un exemplu de construcție care nu 
se mai termină. La 14 ani de la 
punerea temeliei, clădirea scolii, 
considerată ca fiind dată integral 
în funcțiune, nu este încă termi
nată".

In continuare, autorul articolului

--------- TOBOGANUL EȘECULUI----------
Sub acest titlu, fotografia de mai sus, reprodusă din ziarul 
canadian „Gazette", sugerează în mod plastic debusolarea tinere
tului din țările occidentale, căruia, la încheierea studiilor, i se 

deschid perspective din cele mai nesigure de viitor

din „New York Times" se referă 
la disputele privind sistemul de 
conducere și organizare a școlilor, 
trăgînd concluzia că cei puși să

coordoneze aceste activități nu sînt 
în măsură „să găsească o soluție 
satisfăcătoare după mai bine de 
două decenii de declin".

Datele și faptele relatate de cele două ziare dezvăluie situația di
ficilă in care se găsesc sistemiil de invățămint și școlile din Canada 
și S.U.A., precum și greutățile de care se izbesc tinerii in a se putea 
califica intr-o meserie, in a obține o diplomă și a găsi un loc de 
muncă adecvat pregătirii lor. Dar nu numai dificultățile cu care se 
confruntă școlile medii sau colegiile reprezintă cauza creșterii șomaju
lui in rîndul tinerilor din țările capitaliste. Pentru că, în țările la care 
se referă ziarele respective, există foarte mulți „șomeri cu diplome", chiar 
diplome eliberate de universități din cele mai bine cotate. De vină este 
însuși sistemul, care, prin structurile sale, nu poate să fie in măsură să 
asigure tuturor cetățenilor nici dreptul la învățătură, nici dreptul la 
muncă, nici alte drepturi de bază ale omului.

ALEGERE. Adunarea Națională 
din Suriname a ales în unanimita
te pe Ramsewak Shankar în func-

SATELIT. In iunie, acest an. 
fi lansat primul satelit experimen
tal realizat în Pakistan, relatează 
presa din Islamabad. Satelitul și 
aparatura, construite în întregime 
de specialiști pakistanezi, sînt 
destinate cercetării resurselor na
turale ale țării și evoluției condi
țiilor meteoclimatice.
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Zimbabwe . Evoluții semnificative 
in consolidarea unității populare

Recent. în viata poporului Zim
babwean au avut loc două impor
tante evenimente politice : crearea 
partidului unic „Uniunea Națio
nală Africană din Zimbabwe — 
Frontul Patriotic" și alegerea noului 
șef al statului. Desfășurate la numai 
citeva zile unul de altul, acestea au 
reținut în mod deosebit atenția pre
sei internaționale, deoarece ele pun 
bazele unor structuri politice noi, 
menite să faciliteze soluționarea sar
cinilor actualei etape din existența 
tinărului stat african.

Decizia de unificare a celor 
două partide : Uniunea Națională 
Africană din Zimbabwe — Frontul 
Patriotic (Z.A.N.U. — F.P.), condusă 
de Robert Mugabe, și Frontul Patrio
tic — fosta Uniune a Poporului Afri
can din Zimbabwe (F.P. — Z.A.P.U.), 
avind în frunte pe Joshua Nkomo, 
a intervenit la capătul a peste doi 
ani de negocieri. După cum se știe, 
in timpul luptei de eliberare 
Z.A.N.U. și Z.A.P.U. au colaborat 
fructuos, membrii lor au dat puter
nice lovituri forțelor coloniale și în 
alegerile din 1980 — pe care regimul 
colonial al lui Ian Smith a fost ne
voit să le accepte — au obținut ma
joritatea covirșitoare a voturilor, 
deschizînd astfel calea proclamării 
independenței țării.

Din păcate, în perioada care a ur
mat înlăturării jugului colonial, ac
țiunea comună a celor două partide 
n-a mai continuat. Pînă la urmă 
însă, pe deasupra deosebirilor de ve
deri. indiferent de cauza lor. au 
triumfat spiritul de înțelegere, 
conștiința faptului că mai . presus 
de orice trebuie puse interesele 
națiunii, întărirea unității naționale. 
Cele două partide au hotărît să se 
reunească într-unul singur sub nu
mele de Uniunea Națională Africa
nă din Zimbabwe — Frontul Patrio
tic. Prim-secretar si președinte va fi 
Robert Mugabe. Vor fi desemnați, 
de asemenea, doi secretari adjuncți 
si doi vicepreședinți. In ce privește 
telul strategic al noii formațiuni po
litice. acesta este, potrivit declarații
lor făcute de conducătorii săi. edifi
carea unei societăți socialiste în 
Zimbabwe.

Actul unificării a fost sa
lutat cu satisfacție de cercu
rile cele mai largi ale opiniei 
publice din Zimbabwe. Robert Mu
gabe a apreciat că încheierea acor
dului constituie o zi istorică pentru 
Zimbabwe, arătind că unirea celor 
două partide va întări și va face să 
progreseze lupta pentru pace, inde
pendentă și democrație, împotriva 
oricăror încercări de destabilizare, 
externe, dar și interne, pentru că 
unii nostalgici al epocii coloniale nu 
au renunțat la pozițiile retrograde 
sau chiar ostile față de schimbările 
intervenite în ultimii ani. La rîndul 
său, Joshua Nkomo a declarat că 
unificarea celor două partide își va 
găsi expresie în viitor într-o unitate 
strînsă a întregului popor Zim
babwean.

Consemnînd ultimele evoluții din 
Zimbabwe, semnificația lor pen
tru mersul înainte al țării, ob
servatorii politici remarcă totodată 
că acestea nu pot fi desprinse de 
contextul mai larg al Africii de azi, 
care continuă să fie martora unor 
adinei prefaceri politico-sociale cu 
caracter revoluționar. în dorința de 
a inlățura cit mai rapid consecințele 
nefaste ale anilor de dominație co
lonială. multe state ale continentu
lui au adoptat o cale necapitalistă 
de dezvoltare. Țări ca Benin. Congo, 
Angola. Algeria. Mozambic au tre
cut mai de multă vreme la sistemul 
partidului unic, convinse fiind că 
numai astfel vor reuși să mobilizeze 
într-un front puternic toate forțele 
vii ale națiunii, să valorifice cit mai 
bine resursele materiale si umane.

In acest context, crearea noului 
partid unificat din Zimbabwe, ale
gerea noului șef al statului în per
soana lui Robert Mugabe, ca și de
semnarea noului guvern, în cadrul 
căruia au intrat reprezentanți ai ce
lor două grupări politice, astăzi uni
ficate, se înscriu ca acțiuni menite 
să consolideze structurile de bază 
ale țării, să întărească unitatea na
țională a poporului.

Nicolae N, LUPU
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