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în această lună de început a nou

lui an. la orașe și sate, oamenii 
muncii sînt angajați cu toate pute
rile și energiile lor creatoare în 
ampla lucrare pentru înfăptuirea 
sarcinilor de plan, însuflețiți de 
hotărirea de a da răspuns prin fap
te chemării adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tribuna 
Conferinței. Naționale a partidului 
și in Mesajul de Anul Nou, ca anul 
1988 să devină un an hotăritor ai 
actualului cincinal, contribuind de
cisiv la împlinirea mărețelor obiec
tive stabilite de istoricul Congres 
al XIII-lea. De pe platforme in
dustriale, din schele petroliere și 
mine, de pe șantiere și ogoare, din 
institute de cercetare științifică și 
proiectare, veștile acestui început 
de an stau mărturie abnegației și 
înaltei răspunderi sociale cu care 
clasa muncitoare, ceilalți oameni ai 
muncii din țara noastră, avînd 
călăuză ideile cuprinse în strălu
citul Raport prezentat de secreta
rul general al partidului nostru la 
Conferința Națională, acționează 
pentru întărirea și dezvoltarea 
continuă a proprietății socialiste, 
pentru creșterea puterii economice 
a țării, pentru sporirea avuției na
ționale — temelia prosperității, 
demnității și suveranității patriei.

Faptele de hărnicie, de dăruire 
muncitorească însorise în aceste 
zile in cronica întrecerii socialiste, 
prestigioasele succese ce arată, așa 
cum spune datina străbună, că 
semne bune anul are sînt gindite 
și înțelese de toți fiii patriei ca 
supreift omagiu adus 
Nicolae Ceaușescu la 
aniversare a șapte decenii de viață 
și a peste 55 de ani de eroică acti
vitate revoluționară, scumpă săr
bătoare de inimă și gînd pe care 
țara o cinstește la 26 ianuarie. Este 
omagiul cald, de profundă simțire 
pe care poporul il aduce unui mare 
revoluționar patriot, a cărui viață 
se împletește, se identifică pe 
de-a-ntregul cu glorioasa luptă a 
partidului, militantului comunist 
care și-a pus, de la o virstă tinără, 
alesele- sale însușiri morale, poli
tice, revoluționare în slujba măre
ței cauze a socialismului, a împli
nirii idealurilor de dreptate și li
bertate la care din adincuri de 
vreme năzuia poporul ; este oma
giul vibrant pe care oamenii pă
mântului românesc il aduc ilustru-

tovarășului 
apropiata

lui erou din fruntea țării, sub a 
cărui clarvăzătoare conducere 
România socialistă parcurge cea 
mai rodnică epocă din istoria sa, 
răstimpul în care s-au produs trans
formări fundamentale in toate do
meniile vieții economico-sociale ; 
este omagiul fierbinte pe care toți 
cetățenii patriei, fără deosebire de 
naționalitate, il aduc marelui bărbat 
de stat care, printr-o vastă și sus
ținută activitate politico-diploma- 
tică, animată de inaltă răspundere 
față de prezent și viitor, prin rod
nice inițiative și demersuri în viața 
internațională, a dat o nouă strălu
cire vocației de pace, prietenie. 
Înțelegere și bună vecinătate a 
poporului român, a făurit României 
un prestigiu fără precedent pe toa
te meridianele globului.

Partidul, poporul datorează to
varășului Nicolae Ceaușescu regîri- 
direa dintr-o perspectivă nouă și 
novatoare, riguros științifică a în
tregii activități de edificare a noii 
orînduiri, deschiderea unor largi și 
limpezi orizonturi procesului revo
luționar de construcție socialistă, 
perfecționării sale neîntrerupte în 
consens cu imperativele fiecărei 
etape istorice. în anii care au ur
mat Congresului al IX-lea, cu 
exemplară consecvență, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a supus unei 
ample analize teoretice vasta pro
blematică a dezvoltării socialiste a 
patriei. înlăturînd șabloane și dog
me, idei preconcepute, deschizînd 
drum larg gîndirii creatoare, înte
meiată pe cunoașterea aprofundată 
a realităților în continuă evoluție, 
a experienței acumulate în desfă
șurarea procesului revoluționar. O 
strălucită ilustrare a spiritului crea
tor. propriu operei teoretice a 
secretarului general al partidului, o 
constituie magistralul Raport pre
zentat recentei Conferințe Naționa
le. document programatic ce a înar
mat partidul și poporul cu teze, idei 
și concluzii de mare valoare princi
pială și practică privitoare la eta
pele făuririi noii orînduiri, sta
diul actual al construcției socia
lismului în țara noastră, obiecti
vele majore ale muncii și luptei 
poporului în actualul cincinal șt' 
pînă la orizontul anului 2000 —
toate acestea conferindu-1 caracte
rul unui vast program de muncă și 
acțiune revoluționară, însușit ca 
atare de toți comuniștii, de toți 
oamenii muncii din țara noastră.

Dn program în care se armonizea
ză și se regăsesc toate domeniile 
de activitate, de la industrie și 
agricultură la cercetarea științi
fică, • învățămînt, cultură și activi
tatea ideologică și politico-educati- 
vă, un program care jalonează cu 
mare forță vizionară căile și mij
loacele de acțiune pentru înlătu
rarea neajunsurilor, pentru perfec
ționarea activității astfel incit țara 
să urce, la finele acestui cincinal, 
într-un stadiu nou — acela de țară 
socialistă mediu dezvoltată.

Partidul, poporul datorează to
varășului Nicolae Ceaușescu 
elaborarea, în perioada ce a urmat 
Congresului al IX-lea, a celor mai 
cutezătoare strategii de dezvoltare 
economico-socială, care, avind în 
miezul lor primordialitatea efortu
lui național propriu, au fost orien
tate cu neabătută consecventă 
înspre creșterea în ritmuri înalte 
și permanenta modernizare a bazei 
tehnico-materiale a societății, dez
voltarea echilibrată, armonioasă a 
tuturor sectoarelor economiei na
ționale și a tuturor zonelor țării, 
crearea celor mai propice condiții 
afirmării uriașelor puteri creatoare 
ale poporului, valorificării marilor 
resurse de gîndire, de inițiativă, 
de dăruire ale oamenilor muncii 
din țara noastră.

Partidul și poporul datorează to
varășului Nicolae Ceaușescu tre
cerea hotărîtă in viața partidu
lui și a țării la practicarea unui 
nou stil de muncă. de condu
cere. caracterizat printr-un am
plu dialog cu făuritorii bunurilor și 
valorilor materiale și spirituale, 
prin cunoașterea nemijlocită a rea
lităților, a vieții,«direct de la sur
să. prin consultarea largă, siste
matică cu poporul. Expresia cea 
mai revelatoare a acestei realități 
a societății românești contempora
ne o constituie vizitele de lucru 
întreprinse permanent de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. în între
prinderi industriale, șantiere, uni
tăți agricole, instituții de cerce
tare științifică, școli și facultăți, 
unde se analizează.concret.' la fața 
locului, stadiul îndeplinirii obiecti
velor stabilite, modalitățile îmbu
nătățirii muncii, a ridicării între
gii activități la un nivel calitativ 
superior. Astăzi, în România, so
cialismul se înfăptuiește du poporul 
pentru .popor, acesta fiind făurarul

liber, conștient al noului său des
tin istoric.

Vasta activitate politico-organi- 
zatorică desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in fruntea 
partidului și statului, larg cuprin- 
zătoarea și profunda sa operă teo
retică sînt intemeiate pe o mare 
încredere în forța de creație a po
porului și, deopotrivă, in capacita
tea societății socialiste de a-i pune 
plenar in valoare însușirile, capa
citățile și aptitudinile, de a-i mo
dela personalitatea sub semnul 
participării conștiente, responsabile, 
pline de dăruire la măreața operă 
ce se făurește acum in patria 
noastră. Acesta este sensul înalt al 
statornicelor preocupări ale secre
tarului general al partidului pen
tru perfecționarea muncii ideologi
ce și politico-educative, pentru 
sporirea forței de inrîurire a între
gii activități de formare a 
științei socialiste. In acest 
Raportul prezentat de 
Nicolae Cfeaușescu la 
Națională a partidului, 
că există o anumită râmînere 
urmă a acestei activități față 
dezvoltarea forțelor de 
a societății în general, sublinia ce
rința asigurării unei noi calități a 
activității propagandistice, a ridi
cării nivelului ideologic al comu
niștilor. al tuturor oamenilor mun
cii, a educării lor’ în spiritul dra
gostei de țară, al răspunderii pen
tru prezentul și viitorul patriei, al 
hotărîrii de a pune toate puterile, 
întreaga capacitate de muncă în 
slujba înfăptuirii neabătute a po
liticii partidului.

Acestei încrederi, acestor stator
nice preocupări oamenii muncii din 
patria noastră le răspund printr-o 
angajare și mai hptărită in marea 
bătălie a muncii pentru țară, inmă- 
nunchind in cununa de împliniri a 
acestei luni aniversare noi și mă
rețe înfăptuiri socialiste, noi și 
remarcabile realizări — suprem 
omagiu pentru marele Erou aflat 
la cirma tării, pentru cei care este 
astăzi simbolul inalt al voinței de 
a urca țara pe noi culmi de pro
gres și civilizație, liberă, demnă, 
suverană : pciitru cel ce este sim
bolul unității noastre de voință și 
acțiune: pentru cel ce este simbolul 
vrerii poporului de a făuri Româ
niei măreț viitor comunist — secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.
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Examinind modul în care au fost 
realizate prevederile planului de 
investiții pe prima decadă a lu
nii ianuarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut — la 
recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. — 
să se asigure o temeinică organizare 
a activității de construcții-montaj Pe 
toate șantierele, să se acționeze cu 
spirit de răspundere, într-un climat 
de ordine și disciplină desăvirșite 
în muncă. în vederea punerii în 
funcțiune Ia termen a obiectivelor și 
capacităților productive planificate 
pentru acest an. înfăptuirea acestei 
sarcini majore impune ca, pretu
tindeni pe șantiere, printr-o maximă 
concentrare de forte umane și 
mijloace tehnice, să se lucreze in 
ritmuri susținute, asigurîndu-se cu 
rapiditate toate condițiile tehnice și 
organizatorice cerute de intrarea in 
producție, în cele mai bune condiții, 
a noilor capacități.

îndeplinirea planului de investiții 
pe acest an este liotăritoarc pentru 
înfăptuirea obiectivelor stabilite în 
toate ramurile si sectoarele econo
miei naționale, pentru realizarea rit
mului de creștere a producției mate
riale pe 1988 și pe întregul cinci
nal. Intr-adevăr, prevederile planu
lui de investiții din acest an se iden
tifică. in chipul cel mai firesc, cu 
obiectivele majore puse în fata eco
nomiei naționale și. implicit, cu pro
blemele — multe dintre ele mari și 
complexe — cu care este confrunta
tă aceasta. Modernizarea mai rapidă 
și de substanță a structurilor indus
triale. dezvoltarea bazei energetice 
și de materii prime. înfăptuirea pro
gramelor de îmbunătățiri funciare si 
de mecanizare a agriculturii, per
fecționarea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, reducerea consu
murilor de materii prime, combusti
bili și energie, valorificarea superioa
ră a resurselor recuperabile și re- 
folosibile. creșterea productivității 
muncii și a competitivității exportu
lui — trăsături definitorii ale unei 
dezvoltări economice preponderent 
intensive — se regăsesc in domeniul 
investițiilor ca obiective concrete și 
prioritare, beneficiind. în acest an. 
de majoritatea covîrsitoare a fondu
rilor alocate.

Opțiunea atît de fermă pentru spo
rirea gradului de complexitate a pro
ducției, pe baza tehnologiilor de 
vîrf si a utilajelor moderne, este im
pusă atît de evoluția contradictorie 
a economiei mondiale, de ascuțirea

concurentei pe piața externă, cît si 
de efectele de ordin restrictiv pro
vocate de criza acută și generalizată 
de materii prime și energie. Tot
odată. accentuarea caracterului in
tensiv al dezvoltării reprezintă o ne
cesitate vitală, subordonată obiecti
vului strategic de depășire. Ia ori

zontul anului 1990. a stadiului de 
tară in curs de dezvoltare și de tre
cere în rîndul țărilor mediu dezvol
tate. Evident, realizarea unui ase
menea salt calitativ in dezvoltarea 
economică și socială este de ne
conceput fără o politică de investiții 
echilibrată si consecventă, promo- 
vind în permanentă noul, ultimele 
cuceriri ale cercetărilor de virf. tot 
ceea ce este mai avansat în tehnică 
și economie. In conformitate cu ho- 
tărîrilc Congresului al XIII-lea. tre
buie să orientăm, cu toată fermita
tea, investițiile spre realizarea pro
gramelor de modernizare și dotare 
cu noi mașini și utilaje de nivel 
tehnic ridicat, reducînd substanțial 
ponderea lucrărilor de construcții in 
totalul investițiilor — sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu de la înalta 
tribună a Conferinței Naționale a 
partidului. Iată de ce este necesar, 
înainte de toate, ca proiectanții și 
tehnologii, beneficiarii și titularii de 
investiții să manifeste o preocupa
re constantă și să adopte măsuri ho- 
tărîte pentru pregătirea temeinică, la 
un nivel superior de eficientă, a lu
crărilor, prin construirea de supra
fețe și volume minime. în concordan
tă cu necesitățile tehnologice șl 
funcționale, conceperea de tehnologii 
moderne, bazate pe utilizarea com
plexă a materiilor prime și cu con
sumuri reduse de materii prime si 
energetice.

Corespunzător politicii de alocare 
a unei rate înalte de acumulare, pro
movată cu stăruitoare consecventă 
de partid, de secretarul său general, 
planul național unic pe anul 1988 
prevede înfăptuirea unui volum de 
investiții însumînd 255 miliarde lei, 
cu 3—3,5 la sută mai mult decît rea
lizările anului trecut — efort con
structiv de amploare si de sporită 
complexitate. Planul concentrează 
mijloacele financiare, materiale și 
forța de muncă pentru grăbirea 
terminării și punerii în funcțiune a 
obiectivelor aflate în curs de execu
ție și. îndeosebi, a celor care fac 
parte din prioritățile stabilite. Un 
fapt semnificativ : nu vor mai fl 
începute noi lucrări înainte de apro
barea documentației tehnico-econo- 
mice si de execuție. De asemenea, 
nu vor mai fi realizate noi inves
tiții decît după ce există certitudinea 
că toate capacitățile productive si
milare sînt folosite complet. Este 
vorba de o măsură importantă, știut
(Continuare în pag. a IlI-a)

MUREȘ : Producție 
suplimentară necesară 

economiei naționale
In județul Mureș se desfășoară, 

încă din primele zile ale anului, 
o amplă și insuflețitoare întrecere 
pentru realizarea și depășirea 
planului producției fizice la fie
care sprtiment. Ca urmare a unei 
preocupări statornice pentru func
ționarea cu înalt randament a uti
lajelor și instalațiilor, mai buna 
gospodărire a zestrei materiale 
încredințate fiecărui colectiv și 
promovarea susținută a progresu
lui științifico-tehnic, oamenii mun
cii mureșeni au realizat, în pe
rioada care a trecut din acest an, 
însemnate sporuri de producție. 
Astfel, în perioada menționată, au 
fost produse peste sarcinile de plan 
1 165 tone îngrășăminte chimice, 
3 752 mc argon, 250 mc prefabri
cate din beton armat. 200 mc che
restea, precum și însemnate canti
tăți de mangal, celuloză, produse 
ale industriei electronice și electro
tehnice, materiale de construcții și 
alte produse utile economiei na
ționale. (Gheorghe Giurgiu).

VALEA JIULUI : Un nou 
abataj mecanizat

Mina Livezeni este una dintre 
cele mai noi unități din Valea Jiu
lui unde au fost investite însem
nate fonduri pentru mecanizarea și 
modernizarea proceselor de produc
ție. Aici au fost introduse com
plexe de susținere și tăiere meca
nizată a cărbunelui de mare ran
dament. Pentru cît mai buna lor 
utilizare, se aplică metoda de ex
tragere a cărbunelui cu fronturi 
lungi de lucru, de la 100 la 180 
metri. Este o metodă care dă re
zultate foarte bune și care asigură 
productivități ridicate, cu cheltuieli 
de producție mai mici. Acum, la

sectorul III al minei Livezeni a in
trat în producție un nou complex 
mecanizat. La atingerea parametri
lor. acesta va contribui la spo
rirea producției minei Livezeni cu 
600 tone cărbune pe zi. (Sabin 
Cerbu).

CONSTANTA : Realizări 
ale muncitorilor portuari
Hotărîți să obțină în cel de-al 

treilea an al actualului cincinal noi 
și remarcabile succese în realiza
rea sarcinilor care revin comerțu
lui nostru exterior, docherii și me
canizatorii celor 7 întreprinderi de 
exploatare portuară din portul 
Constanța au derulat, în perioada 
care a trecut din ianuarie, un vo
lum de trafic cu 90 000 tone supe
rior prevederilor de plan. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute de 
colectivul de la întreprinderea de 
exploatare portuară a Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicați
ilor. care și-a depășit planul de 
trafic cu 40 000 tone prin reducerea 
timpului de staționare a navelor. 
Succesele muncitorilor portuari se 
datoresc aplicării pe scară largă a 
tehnologiilor moderne, de înaltă 
eficiență, la operarea navelor, pre
cum și punerii în funcțiune 
a noi dotări care ridică gradul de 
mecanizare a lucrărilor de îneăr- 
care-descărcare. (George Mihă- 
escu).

BACĂU : Utilaje 
de înaltă tehnicitate

Colectivul întreprinderii de uti
laj chimic Borzești a pășit în 1988 
hotărît să realizeze în mod exem
plar sarcinile de plan și să livreze 
toate utilajele contractate cu bene
ficiarii interni și parteneri de pes
te hotare la termenele stabilite. 
Prima decadă de lucru a noului an 
a însemnat pentru oamenii de aici 
și primele succese în producție. Ei 
au finisat și expediat pe adresa

combinatelor petrochimice din Mi
dia și Borzești și a Institutului de 
cercetare și proiectare pentru rafi
nării Ploiești mai multe schimbă
toare de căldură, răcitoare. vase 
de amestec și alte utilaje de mare 
capacitate și complexitate tehnică. 
Printre realizatorii lor se numără 
muncitorii din formațiile de lucru 
conduse de maiștrii Nicolae Miha- 
lea, subinginerii Petre Grecu, Con
stantin Ivanciu și inginerul Nico
lae Doileț.

La serviciul livrări al întreprin
derii am aflat că în aceste zile, 
se lucrează la finisarea altor uti
laje — cisterne pentru produse 
pulverulente și pentru apele amo- 
niacale destinate Combinatului de 
fibre artificiale din Brăila și altor 
unități din industria chimică și pe
trochimică. (Gh. Baltă).

BRAȘOV : Contractele 
la expert onorate exemplar

Anul trecut, colectivul întreprin
derii „Carpatex“ din Brașov a li
vrat partenerilor externi o canti
tate suplimentară față de prevederi 
de circa 50 000 mp țesături. în anul 
1988. el va trebui să livreze par
tenerilor externi cu 12 la sută mai 
multe țesături decît. în 1987. Pen
tru a realiza exemplar sarcinile pe 
acest an, in întreprindere au fost 
inițiate din timp o serie de mă
suri. Prin eforturile prodigioase 
ale atelierului de creație și pro
iectare. care a întocmit din vreme 
colecția de modele de iarnă-pri- 
măvară și care conține 50. noi ar
ticole de țesături, aceasta a permis 
ca articolele contractate să poată 
fi lansate în fabricație încă din 
decembrie 1987. Tot din ultimul 
trimestru al anului trecut au fost 
asigurate capacitățile de producție 
pentru anul 1988. în acest context 
se înscriu montarea a 40 de noi 
războaie de țesut și punerea la 
punct a tehnologiilor prevăzute. 
(Nicolae Mocanu).

ADUNĂRILE CETĂȚENILOR 
-formă instituționalizată a conlucrării 

consiliilor populare cu masele

PARTICIPARE, ANGAJARE, RĂSPUNDERE
' ' z'in climatul uenioc rației muuicitorcști ic voi ut ion aire-
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In toate localitățile tării se des
fășoară in aceste zile ADUNĂRILE 
CETĂȚENILOR, formă a demo
crației noastre muncitorești revo
luționare creată din inițiativa 
secretarului general al partidului 
si care intruneste în același cadru 
structural experiența de activitate 
socială a maselor de cetățeni cu 
acțiunea si atributele consiliilor 
populare ca organe locale ale pu
terii de stat. în cadrul acestor 
adunări aleșii obștii prezintă bilan
țul realizărilor obținute în ulti
mul semestru al anului care 
a trecut, concomitent fiind pu
se în dezbaterea cetățenilor pla
nurile de dezvoltare economico-so
cială în profil teritorial pe anul 
1988, și. în primul rînd, programele 
de autoconducere si autoaprovizio- 
nare locale, precum si măsurile 
concrete ce trebuie întreprinse 
pentru înfăptuirea acestora.

Prin menirea lor. prin modul de 
organizare si desfășurare, prin a- 
tribuțiile ce le revin, adunările ce
tățenilor constituie o vie expresie 
a îmbinării armonioase a democra
ției directe cu democrația repre
zentativă. Este semnificativ faptul 
că în acest cadru, potrivit legii, a- 
dunările cetățenilor preced sesiu
nile consiliilor populare care, îna
inte de a supune votului deputați- 
lor proiectele planurilor viitoarei 
activități în profil teritorial, le pre
zintă alegătorilor, tuturor cetățe

nilor. Este aceasta o expresie con
cretă a adevărului că socialismul 
se construiește numai prin partici
parea tot mai intensă a maselor la 
conducerea vieții sociale, o formă 
eficientă de antrenare a cetățenilor 
la cunoașterea si elaborarea planu
rilor și programelor de dezvoltare 
economico-socială în profil terito
rial. ca si la realizarea lor. la 
transpunerea lor efectivă în viață.

Pentru că dincolo de simpla luare 
la cunoștință, in cadrul adunărilor, 
cetățenii. împreună cu reprezen
tanții organelor locale, trebuie să 
examineze îndeaproape aceste pro
grame, să le îmbunătățească cu noi 
propuneri, izvorite din necesitățile 
locale, din cunoașterea temeinică 
a’ rezervelor existente, a propriilor 
forțe și posibilități, din cerințele 
înlăturării unor neajunsuri și lip
suri, să stabilească amănunțit ce 
au de făcut pentru a asigura solu
ționarea pe plan local. în cele mai 
bune condiții, a problemelor locale, 
în aceasta găsindu-și de fapt ma
terializarea esența principiilor au
to conducerii.

în felul acesta, adunările cetățe
nilor reprezintă, practic, un auten
tic gir popular al programelor, al 
hotăririlor ce vor fi adoptate în 
sesiunile consiliilor populare din 
perioada următoare. Importanța a- 
cestor adunări rezultă în același 
timp și din aceea că ele sînt or
ganizate și se desfășoară la puțină

vreme după Conferința Națională 
a partidului, că ele trebuie să re
flecte. să traducă în viață măsu
rile și orientările stabilite de ma
rele forum al comuniștilor pentru 
perfecționarea activității consiliilor 
populare, a ‘ tuturor organismelor 
democrației noastre socialiste re
voluționare, pentru ancorarea tot 
mai puternică a acestora în viață, 
în soluționarea problemelor vieții. 
Iată de ce organele și organizațiile 
de partid, consiliile populare, de
putății trebuie să asigure cu toată 
grija cele mai bune condiții orga
nizării și desfășurării adunărilor 
cetățenilor, pentru eliminarea și 
prevenirea oricăror manifestări de 
formalism.

Este vorba, în primul rînd. de 
formalismul din activitatea unor 
consilii populare, care mai consi
deră încă adunările cetățenilor ca 
o simplă acțiune de aducere la cu
noștință, adică doar de informare 
a acestora asupra planurilor si 
programelor viitoare, care uită 
uneori că trebuie să raporteze în 
aceste adunări asupra propriei ac
tivități. Dar este vorba și de depă
șirea unor mentalități de indiferen
ță ale unor cetățeni care manifestă 
pasivitate, nu participă la aceste 
adunări, motivînd nu o dată că „a- 
junge că deputății își vor spune cu- 
vintul". Evident, o judecată greșită.

(Continuare in pag. a Il-a)

Banal să compari o 
uzină cu un ceasornic. 
Dar perfect adevărat. Me
canismul complex și com
plicat are mii și mii de ro
tițe. Una singură să nu 
țină cadența și...

...Secția timplărie a în
treprinderii mecanica Plo- 
peni pierduse, intr-o vre
me, pasul. „Stanciule, ce 
se intîmplă la voi, acolo ?“ 
l-a intrebat, îngrijorat, di
rectorul Ion Pârvu, oa 
șeful secției, Virgil Stan- 
ciu. Reacțiile oamenilor m 
astfel de împrejurări sînt 
dintre cele mai diferite. 
Potrivit nivelului de con
știință. de receptivitate, 
capacității de a recunoaște 
ca nu-i in regulă și așa 
mai departe. Șeful tim- 
plarilor a replicat : „Dacă 
nu m-a’ută nimeni !..." 
Era și nu era adevărat. 
Dar vorbele s:nt ca vră
biile : le-ai scăpat. s-au 
dus... Tîmplăria primaște 
ajutorul cuvenit, dar tura
ția de aici se afla toi sub 
cea a uzinei. „Produceți... 
greutăți", li se reproșează 
din nou. Omul cu răspun
derea secției găsește a- 
tunci o altă justificare : 
„N-avem meseriași buni, 
ne descurcăm cu cine pu-' 
tem...".

O analiză în plenara co
mitetului de partid a do
vedit că nu le pusese ni- 

■ meni bețe în roate tîmpla- 
rilor să se perfecționeze 
profesional. Dimpotrivă. 
Și a mai dovedit că in a- 
cest loc de muncă este ne

spus. Înlăturați starea de 
lucruri necorespunzătoare, 
prindeți cadența uzinei — 
asta-i esențialul".

— Adevărul e — stăruie 
asupra acestui episod Va- 
sile Iordache, secretarul 
comitetului de partid pe

la angajamente nu văd. Și 
leacul ăsta, repet, il folo
sim intensiv și la noi.

— Este una din „cheile" 
rezultatelor bune pe care 
le înregistrează uzina ?

— De ce n-ar fi 1 Doar 
punem munca cu omul pe

Valoarea angajamentului 
se măsoară numai prin fapte
cesar să fie întărite ordi
nea, disciplina, organizate 
tem laic aprovizionarea, 
fluxurile de producție. 
Față în față cu aceste a- 
devăruri, șeful secției s-a 
arătat bucuros de... anga
jamente. Practică omo
logată. Totul e să te „o- 
rientezi" la vreme, să știi 
cind e cazul să schimbi 
macazul. Promiți la strim- 
toare că așa și pe dincolo 
și, mai departe, timpul le 
rezolvă el pe toate. „Nu-i 
timp de promisiuni, i s-a

uzină și președintele con
siliului oamenilor muncii 
— că destui se reped cu 
mare, mult prea mare 
ușurință la angajamente. 
Și in uzină, și in rindul 
unor colaboratori. Și cite 
necazuri ies de aici se 
poate ușor imagina. împo
triva cuvintului rostit cu 
ușurință și care nu-i ono
rat la termen, noi opunem 
alternativa faptei. Ea este 
singura în măsură să a- 
ducă la realitate. Alt leac 
pentru abonații din oficiu

primul plan. Și meritele 
omului înaintea vorbelor 
sale...

Cursul vieții din secția 
a 7-a aduce destule argu
mente in sprijinul afirma
țiilor de mai sus, care au 
un pașaport de valabilita
te mai larg nu numai la 
Plopeni, evident. în forul 
colectiv de conducere de
mocratică, muncitorească 
a uzinei se hotărăște an
gajarea și în competiția de 
export direct. O comandă 
importantă de cilindri hi

draulici cu piston pune 
tranșant chestiunea ordo
nării tuturor eforturilor, a 
întregului potențial crea
tor. Da, dar în fabricarea 
cilindrilor cu pricina inter
venise o pauză. Plus că se 
cereau unii cu cincizeci la 
sută mai ușori, dar capabili 
de preș mi mai mult decit 
duble. ! cția in cauză zice 
da, își -ganizează o linie 
de fabricație specială, dar 
nu întotdeauna un singur 
da ajunge. El trebuie să 
fie obligatoriu însoțit și 
de decizia fermă de a 
onora răspunderea asu
mată. Pe scurt : demara
jul se produce greu in 
secția 7, in schimb terme
nele de livrare se apro
piau cu viteza luminii, 
cum s-ar zice.

— Sigur, spusesem da. 
judecă lucrurile „la rece" 
acum inginerul Victor 
Pavelescu, dar citeodată 
ori nu n? dăm s’ama cu 
cît ne angajăm, ori rostim 
afirmația cu bună intenție, 
să nu producem „impresie

Hie TANASACHE 
Ioan MARINESCU

(Continuare în pag. a ll-a)
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Despre odihnă are o 
părere cu totul personală 
maistrul ' Ion Stolnicu. 
„Atunci cînd mă simt 
obosit — spune el — mă 
apuc să meșteresc ceva 
sau mă gindesc la ceva. 
Gindesc folosind creionul 
și hârtia". „Adică, scrieți 
ceva — încercăm noi o 
precizare — poezie, pro
ză. amintiri...". Ne pri
vește o clipă, in tăcere, 
și-i citim surprinderea in 
priviri. „De unde știți 7
— întreabă. Da, fac și 
asta. Pentru mine, poezia 
prozei de fiecare zi are 
farmecul ei. Dar asta mai 
rar, pentru că nu mă pot 
desprinde — și nici nu 
vreau — prea des de gla
sul fabricii, de nevoile ei. 
Fabrica iți cere mereu 
ceva nou, nu te lasă să 
treci pe lingă un utilaj 
fără să-l asculți cum 
funcționează. Și, ascultin- 
du-l, descoperi că-ți co
munică tot felul di vești
— că-i merge bine, gifiie 
sau, dimpotrivă, că ar pu
tea duce mai mult, dar că 
noi nu avem grijă să-i 
dăm de lucru... Utilajul 
are limbajul lui, trebuie 
să știi să-l traduci, să-l 
înțelegi și să-i răspunzi. 
De obicei, eu «compun- 
răspunsuri de ordin tehnic 
in răgazuri de odihnă !“

Maistrul Ion Stolnicu 
nu are obiceiul să se 
joace cu cuvintele, nu le 
dă întorsături meșteșugite 
de dragul efectului lor li
terar — cu toate că, nu 
neagă, ii place să „con
struiască" și in spațiul fi
gurilor de stil. Răspunsu
rile lui de ordin tehnic 
sînt fparte concrete și, 
uneori, dau bătaie de cap 
pină și proiectanților 
Combinatului chimic din 
Slobozia, obligați să 
transpună pe planșetă 
idei surprinzătoare, origi
nale. de mecanisme și dis
pozitive menite să ușure
ze munca in fabrica de 
furfurol și să-i crească 
de citeva ori productivitatea.

De pildă...
Ne oprim la capătul de 

început al fluxului teh
nologic al fabricii, acolo 
unde numeroase vagoane 
de cale ferată încărcate 
cu materia primă — 
ciocălăii de porumb — 
sînt descărcate, pe rind, 
de către o ciudată mași
nă înzestrată cu un braț 
mecanic ingenios con
ceput in articulațiile lui. 
Alături, o mașină asemă
nătoare, mai elegant fini
sată, stă, contemplă parcă

activitatea febrilă a celei
lalte. Inginerul Marcel 
Măcelaru, șeful secției, 
însoțitorul nostru, ne ex
plică zimbind : „Mașina 
asta mai are... «de învă
țat-, Aceasta care func
ționează e concepută și 
fabricată de maistrul 
Stolnicu. cealaltă, proiec
tată după unicatul mai
strului, încă se poticneș
te. De ce oare 7 — se în
treabă proiectanții. Tot 
maistrul, probabil, va da 
in curind și răspunsul 
necesar. Pentru că e ne
voie și de ea. înlocuiește 
efortul a 40 de muncitori 
necalificați".

Urmărim, in continua
re, drumul materiei pri
me, care este transporta
tă pe benzi rapide in 
secție. La un punct anu
me, observăm noi, fluxul 
de materie primă iși în
cetinește goana — un dis
pozitiv montat transversal 
pe bandă preia automat o 
cantitate precisă de ma
terie primă, distribuind-o 
altei benzi pentru a o 
duce mai departe. In sec
ție, dispozitivului i s-a 
dat numele de „arici", 
datorită asemănării lui 
cu acest animal, dar in 
limbaj tehnic poartă ono
rabilul nume de limita-

tor. „Un rezultat al ore
lor de odihnă a meșteru
lui 7“ — întrebăm noi. 
„Exact ! — confirmă in
ginerul. Înlocuiește lucrul 
a patru muncitori ne
calificați".

Intilnim in drumul nos
tru alte citeva semnături 
ale maistrului Ion Stolni
cu, printre care și una 
care confirmă că regin- 
direa întregului transport 
pe benzi a dus la simpli
ficarea la jumătate a flu
xului tehnologic.

tl regăsim pe maistrul 
Ion Stolnicu la atelierul 
de întreținere. Se află, de 
acum, in timpul lui liber. 
11 asistă insă atent pe 
un sudor care meșterește 
de zor, cu flacăra apara
tului lui, la un ciudat 
schelet metalic. Maistrul 
încă nu ne simte prezen
ța. Și nici noi nu îndrăz
nim să-i tulburăm clipa 
de odihnă pe care o tră
iește, clipă aflată — ca 
atitea altele din viața lui 
— sub semnul inventivi
tății tehnice atît de rod
nice. Gustăm și noi, in 
tăcere — cum îi place 
meșterului să spună — 
poezia prozei de fieca
re zi.

Dlonisie ȘINCAN

Omul în oglinda muncii sale
„Starea civilă" din Galați e-a 

mutat la o nouă adresă, într-o fru
moasă incintă, reamenajată în 
acest scop, în imediata vecinătate 
a parcului municipal ,.Mihai Emi- 
nescu“. îi trecem pragul într-o zi 
obișnuită. în sala de oficiere a că
sătoriilor, Alexandrina Caramaliu, 
șefa oficiului de stare civilă, rosteș
te solemn : „Cetățene Năstăsache 
Ioan, de bună voie și nesilit de ni
meni iei în căsătorie pe cetățeana 
Lucica-Gica Cordoneanu ?“ După 
ce ambii tineri iși dau consimță- 
mintul, după ce semnează și pri
mesc certificatul de căsătorie, în
cercăm să aflăm cîte ceva despre 
noua familie. Tînărul înalt din 
fața noastră este muncitor la Oțe- 
lăria nr. 3 din cadrul Combinatu
lui siderurgic Galați. Este născut 
in 1965 într-o comună din județ, 
Bălășești. Soția, cu patru ani mai 
tînără, este muncitoare la coopera
tiva „Crinul" din localitate și gă- 
lățeancă get-beget. Sînt, evident, 
amîndoi emoționați.

I-am observat cu atenție pe cei 
care au trecut prin fața ofițerului 
stării civile. Perechi tinere și foar
te tinere. Anul trecut aici s-au 
oficiat 2 543 căsătorii, iar în pri
mele 12 zile din acest an s-au 
prezentat în fața ofițerului stării 
civile peste 70 de perechi.

Dar să privim mai cu atenție 
locul în care ne aflăm. Mai întîi, 
un hol primitor, unde se aude o 
voce caldă, care invită perechile 
în sala căsătoriilor. Apoi, incinta 
de protocol fără de care buchetele 
de flori ar fi de neînchipuit. Totul

sub semnul bunului gust și al fru
mosului.

în acest decor, pină și aglome
rația din fața biroului de nou- 
născuți capătă alte semnificații. 
Intrăm. înăuntru se eliberează 
certificatele de naștere. Un fericit 
tată. Silviu Gheorghiu, este auto- 
stivuitorist în portul mineralier al 
întreprinderii de navigație fluvia
lă NAVROM Galați. El și soția Ni- 
culina, (țesătoare la întreprinderea 
textilă), au de ce să fie fericiți. 
Primul lor copil, este, desi
gur, cel mai frumos copil din 
lume. Mai notăm că în 1987 au ve
nit pe lume nu mai puțin de 7 820 
de gălățeni și că în primele 
12 zile din acest an au fost înre
gistrate aici alte 192 nașteri. „Cap 
de serie" în noul an — Marius 
Ionașcu, al treilea copil al so
ților Elena și Sandu Ionașcu. 
Ceea ce e foarte bine, municipiul 
Galați fiind recunoscut drept una 
din localitățile cu un ridicat indice 
de natalitate. Semn de tinerețe și 
de vitalitate. Lucru care explică și 
atenția pe care edilii o acordă 
acestui loc care este starea civilă...

Părăsim noua și frumoasa incin
tă cu sentimentul că municipalita
tea a făcut un frumos dar gălățe- 
nilor. în apropiere, o tînără pe
reche, căsătorită de numai citeva 
minute, depune o floare la statuia 
din parc a lui Eminescu. Un gest 
care tinde să devină tradiție. Un 
semn de omagiu adus, în aceste 
zile de ianuarie, celui care a cîntat 
ca nimeni altul iubirea și viața.

Dan PLAEȘU

Nu doar „obligații de serviciu'1
Eveniment la Com

binatul de îngrășămin
te chimice din Turnu 
Măgurele : la fabrica 
de acid șulfuric a in
trat in funcțiune noua 
suflantă pentru gaze 
cu bioxid de sulf. In
stalație de înaltă teh
nicitate și complexita
te realizată cu forțe 
proprii. Emoție pentru 
cei din jur. Emoție, 
mai ales, pentru omul 
care, împreună cu co
legii săi, a declanșat 
bătălia pentru o ase
menea realizare ; ingi
nerul Florea Petcu, 
șeful secției mecanică. 
Spre marea satisfacție 
a celor care i-au a- 
cordat încrederea, in
stalația se comportă 
excelent.

In fond, despre ce 
este vorba ? De mai 
multă vreme, instala
ția respectivă nu mai 
funcționa la parame
trii proiectați, apă
reau pierderi de pre
siune pe trasee, debi
tul de gaze era insu
ficient. S-a intervenit 
de mai multe ori, s-au 
făcut reparații, dar 
gradul de uzură avan
sat nu a mai permis

aducerea la potențialul 
tehnic inițial și — de 
aici — nerealizarea 
producției planificate 
la fabrica de acid sul
furic.

Ce era de făcut 7 In 
țară nu executa ni
meni așa ceva. Atunci, 
inginerul Florea Petcu 
a propus să se reali
zeze o instalație nouă 
prin autoutilare. Pe 
ce se baza ? Pe faptul 
că, pe o altă linie teh
nologică asemănătoare, 
prin modificări con
structive, se reușise, 
cu aproape un an in 
urmă, îmbunătățirea 
parametrilor de func
ționare. „Bine, dar 
una e să faci niște 
modificări și alta este 
să realizezi o instala
ție complet nouă" — 
au zis unii. Totuși, s-a 
trecut la treabă. îm
preună cu inginerul 
Aurel Dăbuleanu, șe
ful colectivului de 
proiectare, s-a pornit 
la elaborarea docu
mentației de execuție. 
Nopți albe, discuții, 
soluții acceptate cu 
entuziasm, dar la care 
se renunța a doua zi.

Apoi, de la capăt... In 
sfirșit, „s-a prins fi
rul" și s-a trecut la 
construcția propriu- 
zisă, tehnicianul Teo
dor Scarlat alăturin- 
du-se celor doi pasio
nați căutători ai nou
lui. Practic, in locul 
vechii instalații pre
văzută cu rotor liber 
în carcasă și lagăre 
de alunecare, s-a re
alizat o alta originală 
cu rotor deschis și la
găre pe rulmenți.

Discut cu inginerul 
Florea Petcu, autor și 
al altor realizări teh
nice remarcabile. Ti- 
năr, ochi pătrunzători, 
fire dinamică. 11 în
treb dacă n-ar trăi mai 
liniștit fără să-și bată 
capul eu probleme 
care nu sînt neapărat 
„obligații de serviciu".

— Depinde ce înțe
leg unii prin „obliga
ții de serviciu". Eu 
înțeleg prin aceasta 
tot ce sînt în stare să 
fac pentru secția in 
care lucrez, pentru 
combinăt, pentru țară, 
pentru noi înșine.

Stan ȘTEFAN

Creatoare de frumos
Cind un sucevean aude numele 

Alexandrei Andronicescu face ime
diat legătura cu Sidor Andronices
cu, renumit rapsod din zona Cim- 
pulungului Moldovenesc, creatorul 
popular și păstrătorul de folclor 
atît de prețuit de marii oameni de 
cultură ai țării. Pe mulți din iluștrii 
înaintași i-a cunoscut bine și Ale
xandra, fiica lui Sidor Andronices
cu, care ne spune : „De la tata și 
de la ei, cu toate că eram doar o 
copilă cind i-am cunoscut, am în
vățat că folclorul este sufletul po
porului nostru, că este tezaurul 
nostru național, pe care trebuie 
să-l păstrăm și să-l transmitem, 
mai departe, urmașilor".

Păstrătoare a obiceiurilor din bo
gata zonă etnofolclorică Fundu 
Moldovei, Alexandra Andronicescu 
este și un rapsod de renume, cin- 
tind la vioară și cobză, fiind încu
nunată cu laurii premiului întîi la 
ultima ediție a Festivalului național 
„Cântarea României".

Dar Alexandra Andronicescu este 
și o vestită creatoare, țesăturile și 
cusăturile sale transformîndu-i 
casa intr-o adevărată expoziție. De 
altfel, și pentru această activitate 
este laureată a marelui festival al 
muncii și creației. Este căutată și 
ascultată cu emoție de scriitori și 
compozitori. In fruntea corului ță
rănesc din comună, una din renu
mitele formații cu o îndelungată și 
continuă activitate din județul Su
ceava, se află, în calitate de diri- 
joare, tot Alexandra Andronicescu. 
Și tot ea se numără printre gospo
darii de frunte ai așezării. „Pentru 
că pe om trebuie să-l recomande 
faptele sale, nu pot să rămîn in 
urma altor vrednici gospodari ai 
satului" — ne spune ea.

Așadar, o armonioasă împletire 
a muncii gospodărești cu o mare și 
nobilă pasiune, care-i îmbogățește 
și-i face viața mai frumoasă și mai 
plină de împliniri.

Sava BEJINARIU

Matca
de la Dunăre

— Sal’tare. doctore 1 Cum ți-a 
mers azi la prășit ?

— Bine, bine. Eu zic că sînt in 
normă. Dar tu. electronistule. cum 
te lauzi cu cositul 7

Prășit biologic ? Cosit electro
nic ? Nu, încă nu. Și totuși ase
menea dialoguri nu sînt imaginare 
și nici nu constituie anticiparea 
unui viitor, mai mult sau mai pu
țin apropiat, în care electronica și 
celelalte științe aplicate vor în
locui munca fizică la lucrul cîmpu- 
lui. Ele pot fi auzite an de an. in 
fiecare „vîrf de campanie" pe cu
prinsul cooperativei agricole de 
producție Chiscani, din preajma 
Brăilei, unde întîlnești frecvent la 
lucru muncitori de înaltă specia
litate, ingineri, medici, profesori.

— Altminteri nici nu ne-am pu
tea descurca — găsește cu cale să 
ne lămurească Florica Ciutacu. ini
moasa primăriță a comunei. Gindi- 
ți-vă că peste 90 la sută din popu
lația activă lucrează la marile 
combinate, uzine și șantiere din 
comuna noastră sau din Brăila, 
care-i la doi pași. Ei bine, la noi 
a devenit o tradiție ca, pe lingă 
profesiile noi. dobîndite prin cali
ficare, prin învățătură înaltă, oa
menii să facă și agricultură. Și o 
fac cu tragere de inimă, cu pricepe
re și, ca atare, rezultatele sînt din
tre cele mai bune.

— Știți care-i secretul ? ne în
treabă Ștefan Mitu, președintele 
cooperativei agricole. Am apropiat 
acordul global de familie, de om. 
Drept urmare, nu avem nici o pro
blemă cu asigurarea forței de mun
că. Dimpotrivă, nu ne sfiim să ne 
programăm culturi care cer multă 
muncă : 600 ha porumb. 150 ha 
sfeclă. 350 ha legume și zarzavaturi 
și chiar 120 ha cu pepeni. Știți ce 
înseamnă să îngrijești 120 ha cu 
pepeni și apoi să recoltezi, să 
manipulezi și să transporți produc
ția de aproape 5 milioane de ki
lograme ? Și totuși, ca și în cele
lalte campanii, n-am avut nevoie 
nici măcar de un singur om și de 
un singur mijloc de transport din 
afară. Toate le-am făcut numai cu 
forțele noastre, cu oamenii coope
rativei.

Aflăm că în rîndul „oamenilor 
cooperativei" președintele îi nu
mără nu numai pe Radu C. A. Cos- 
tică, ci și pe copiii săi: o fată și 
un băiat ingineri, o altă fată 
electrician. Tot astfel, coopera
toarele Vasilica Bogdan și Rada 
Ion „se prezintă" la lucru îm
preună cu soții lor mecanici și 
electricieni la „Electrocentrale", 
dar și cu numeroșii lor copii chi- 
miști, muncitori specialiști, elevi la 
licee.

Alte familii sînt răspîndite prin 
toată țara. Mult se bucură coopera
torii Constantina și Stan Dumi- 
trașcu cind aici, la Chiscani. se în- 
tîlnesc și la muncă pe ogoarele din 
preajma Dunării, și în jurul mesei 
din „odaia mare", Cu fiul lor ingi
ner la Fabrica de avioane din 
București, cu fiica și cu ginerele, 
ea inginer chimist, el medic, la 
Rimnicu Vîlcea :

— După cum se vede, nu numai 
Dîmbovița, și Oltul, și celelalte 
ape ale țării se adună la Dunăre, 
ci și oamenii din preajma lor vin 
către matcă — glumesc ei.

Oamenii vin către matcă, vin că
tre bucuria intîlnirii și a muncii. 
A devenit aici o tradiție ca, în 
toiul campaniilor agricole, fiii 
satului, răsfirați de viață prin toa
tă tara, să-și programeze cîte o 
săptămînă din concediu, pentru a 
se revedea *și a pune mina pe sapă 
și pe coasă. Unii ne-au mărturisit 
că după un an de muncă la strung, 
la calculator sau în laborator „ni
mic nu-i mai reconfortant decît 
lucrul în aer curat și sub soarele 
cald de Ia Dunăre". Iar alții au 
adăugat : „Și-apoi nu-i de ici de 
colo nici faptul că, prin munca 
ta. dobindești niște produse bune, 
proaspete, direct de la sursă".

La drept vorbind, și unii și alții 
au dreptate. în matca lor de la 
Dunăre, marile familii ale muncii 
și vredniciei își exprimă prin fap
te înalta lor morală de viață. Iar 
dacă stăm și ne gîndim, în matca 
ei de la Dunăre și Carpați, țara 
întreagă e O mare familie a mun
cii și a hărniciei. Tocmai de aceea 
e bine și e firesc ca oamenii să 
se întîlnească și să se adreseze :

— Sal’tare. doctore ! Cum ți-a 
mers azi la prășit?

Gh. ATANASIU

pentru că problemele dezbătute in
teresează in cel mai înalt grad pe 
fiecare. Oprindu-ne la un singur 
exemplu, să amintim că aceste adu
nări vor dezbate programele de au- 
toconducere și autoaprovizionare 
locală. Or. așa cum vor fi prevede
rile acestor programe, așa cum vor 
fi elaborate aceste programe, cum 
vor fi stabilite măsurile de înde
plinire a lor așa va fi și nive
lul autoaprovizionării locale. A 
dezbate cu grijă si chibzuință, cu 
spirit de responsabilitate socială, 
cit și ce să se producă pentru sa
tisfacerea tot mai bună a proprii
lor necesitat:, a stabili ei înșiși cu 
ce să contribuie la constituirea 
fondului centralizat al statului, a 
nu aștepta pasiv repartiții de la 
centru si a acționa nemijlocit pen
tru valorificarea integrală, maxi
mă. a tuturor resurselor, a tuturor 
posibilităților loca'e — aceasta este 
una din materializările efective ale 
autoconducerii si autoaprovizionă
rii. Firește, în același timp cetățenii 
sint interesați să discute, să parti
cipe la definirea tuturor proiecte
lor si planurilor ce privesc dezvol
tarea economico-socială în profil 
teritorial, construirea unor obiecti
ve edilitare, dezvoltarea serviciilor 
și a micii industrii. înfăptuirea pro
gramelor de autofinanțare, de sis
tematizare și urbanizare, buna gos
podărire și înfrumusețare a locali
tăților. pe scurt toate problemele 
ce privesc munca și viața cetățe
nilor fiecărei localități.

Practica statornică a democrației 
noastre muncitorești revoluționare 
a configurat ca un puternic adevăr 
faptul că orice proiect, orice plan 
sau program din orice domeniu de 
activitate nu are decît de cîști- 
gat în consistență, în exactita
te. în realism, în stabilirea de 
termene precise și. în ce privește 
traducerea în viață, prin confrun
tarea cu părerile, cu experiența și 
răspunderea maselor largi ale ce
tățenilor. ale oameni’or muncii 
chemați. să înfăptuiască practic a- 
ceste planuri si programe. Iată de 
ce comitetele consiliilor populare, 
birourile executive ale acestora 
trebuie să acorde cea mai mare a- 
tentie bunei pregătiri a adunărilor 
cetățenești, să privească cu recep
tivitate părerile, observațiile, pro
punerile și soluțiile formulate de 
cetățeni în cadrul acestor adunări.

Adunările cetățenilor trebuie să 
se încheie nu numai cu infor
marea sau cunoașterea de către 
fiecare cetățean a programelor lo
cale. ci și cu cristalizarea unui an
samblu concret de măsuri, inclusiv 
a sarcinilor și îndatoririlor ce-i re
vin pentru înfăptuirea lor.

Dezbaterile actualelor adunări 
ale cetățenilor trebuie să poarte 
amprenta înaltei exigente sub 
care întregul nostru popor a pășit 
în noul an hotărît să înfăptuiască 
neabătut istoricele sarcini stabilite 
de Conferința Națională a partidu
lui, să reflecte hotărirea intregului 
nostru popor de a contribui la ri
dicarea fiecărei localități, a întregii 
țări pe noi trepte ale progresului 
și civilizației socialiste.

Dezbateri sub semnul spiritului autocritic, 
al dorinței de perfecționare

Adunarea cetățenilor din comuna 
Bixad. județul Satu Mare, a fost 
deschisă prin raportul președintelui 
biroului executiv al consiliului popu
lar comunal, privind activitatea des
fășurată în semestrul 11/1987. Pri
marul localității. Remus Deac. a 
făcut din capul locului o precizare: 
„Bilanțul anului trecut. în ansamblu, 
e mai bun ca în 1986. înseamnă că 
locuitorii comunei au muncjt cu mai 
mult spor și mai bine. Dar nu are 
rost să stăruim asupra împlinirilor. 
Ne-am întrunit, nu ca să ne lăudăm 
singuri. Analizind atent realizările, 
conform spiritului de exigență im
primat de partid, de documentele 
Conferinței Naționale a partidului, 
trebuie să recunoaștem, deschis, că 
în activitatea noastră sînt încă nea
junsuri deloc neglijabile. Ele se cer 
grabnic înlăturate, iar potențialul 
uman și material al comunei trebuie 
într-o măsură mult mai mare pus 
în valoare".

îndemnul a avut ecoul scontat. 
Rind pe rînd. participanții la adu
nare. oameni ai muncii din cele 
două sectoare de producție apar- 
tinînd I.F.E.T. Satu Mare, de la 
cooperativa agricolă de produc
ție Boinești sau țărani cu gos
podărie individuală din localitățile 
Trip și Bixad (circumscrise zonei 
colinare necooperativizate), au for
mulat în cuvîntul lor propuneri, so
luții și observații critice pentru mai 
bunul mers al treburilor comunei.

în centrul atenției s-â aflat preo
cuparea pentru sporirea potențialu-

lui productiv al pămîntului. în ve
derea obținerii unor producții agri
cole mai mari și stabile. Astfel, de
putatul Petru Gherman a apreciat 
pozitiv aportul numeroșilor cetățeni 
care au luat parte la efectuarea 
unui mare volum de lucrări de îm
bunătățiri funciare : pe 180 hectare 
au fost excutate defrișări de bosche
te și pipirig. 30 hectare de pajiști 
au fost ameliorate, iar 6 hectare de 
teren au fost redate în circuitul 
agricol...

Dar a spus acestea nu în spiritul 
automulțumirii. A făcut o legătură 
între astfel de preocupări și contri
buția inegală a locuitorilor comunei 
la realizarea fondului centralizat al 
statului de produse agroalimentare. 
idee care s-a constituit într-o pro- 
blemă-cheie a dezbaterilor. Ba chiar 
s-a prelungit... si după adunare. 
Astfel, ideea că unii cetățeni, dato
rită unei mentalități individualiste, 
nu-și aduc contribuția pe măsura 
potențialului material de care dis
pun la realizarea acestei obligații 
față de întreaga societate a fost re
luată ca un ecou și în discuțiile 
grupurilor de cetățeni care se în
dreptau spre case după încheierea 
adunării.

Revenind la argumentele formu
late în adunare, am consemnat re
feririle la creșterea importantă a 
schimbului de produse dintre oraș și 
sat. în 1987, după cum arată volumul 
de desfaceri prin cooperativa de 
producție, achiziție și desfacerea 
mărfurilor, valoarea produselor ofe-

rite de orașe, a fost considerabil 
mai mare decît valoarea produselor 
oferite de cetățenii comunei la fon
dul central al statului. în legătură 
cu aceste obligații, nu numai mate
riale, ci și morale, s-a criticat faptul 
că. în vreme ce o serie de cetățeni, 
care dețin suprafețe de teren mai 
mici și care au familii numeroase
— cum sînt Vasile Gherman, Vasile 
Martin, loan Cardoș din Bixad, 
Ioan Rusu, Mihai Torz din Boinești, 
Vasile Pop și Ioan Borhidan din Trip
— aduc o contribuție exemplară la 
onorarea contractelor încheiate cu 
statul, alții. Gheorghe Finta, Vasile 
Borhidan din Bixad. Grigore Apă- 
tean din Trip, cu suprafețe de teren 
mai mari, cu multe animale în 
bătătură, au la activ contribuții cu 
mult sub nivelul contractelor în
cheiate.

în timpul dezbaterilor s-a pome
nit deseori de „exemplul fruntașilor, 
al Turțului". comună din același 
consiliu agroindustrial care a ocupat 
locul I în întrecerea socialistă pe 
tară dintre localități pe anul 1986. 
„Oare noi nu sîntem în stare de ase
menea rezultate ?“ — s-au întrebat 
cetățenii. întrebarea formulată în 
chip de îndemn, de mobilizare la o 
întrecere entuziastă pentru a deter
mina un salt calitativ în în
treaga activitate economico-socială 
și edilitar-gospdărească a comunei 
Bixad.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii1*

Pe ordinea de zi: problemele majore 
ale autoconducerii și autoaprovizionării

în municipiul de reședință, în ca
drul adunării semestriale prevăzu
te de Legea consiliilor populare, s-au 
întrunit reprezentanți ai cetățenilor 
din toate localitățile județului Co- 
vasna. El au dezbătut, cu spirit de 
răspundere civică, planurile de dez
voltare economico-socială in profil 
teritorial, problemele de autocondu- 
cere și autoaprovizionare. de fo
losire mai eficientă a resurselor ma
teriale și umane de care dispun lo
calitățile. dezvoltarea mai puterni
că a agriculturii, multiplele proble
me pe care le ridică sistematizarea 
localităților și mai buna lor gospo
dărire. Conștienți de importantele 
sarcini trasate de Conferința Națio
nală a partidului, participanții și-au 
manifestat dorința de a face totul 
pentru a ridica pe noi trepte de pro
gres și civilizație localitățile jude
țului Covasna, pentru creșterea con
tribuției acestuia la înflorirea pa
triei.

în discuții s-a relevat că 1987 a 
constituit un an cu multe împliniri. 
Planul producției-marfă industrială 
a fost depășit în condițiile sporirii 
productivității muncii și reducerii

Din noua arhitecturâ a municipiului Baia Mare
Foto : Agerpres

cheltuielilor materiale. în primii doi 
ani ai actualului cincinal producția- 
marfă suplimentară se ridică la pes
te o jumătate de miliard lei ; li
vrările la fondul pieței au fost reali
zate in proporție de 142 la sută. De
sigur, sînt rezultate ce constituie o 
bună bază a viitoarelor împliniri 
din următorii ani ai actualului cin
cinal.

Adunarea reprezentanților cetățe
nilor a precedat — conform practi
cii democrației socialiste — sesiunea 
consiliului popular județean. O se
siune cu un conținut bogat, cu dis
cuții interesante, privind multiple 
domenii.

De o atenție prioritară s-au 
bucurat problemele activității eco
nomice. ceea ce a reflectat crește
rea înțelegerii privind răspunderile 
consiliilor populare în acest dome
niu. Au fost făcute numeroase pro
puneri pentru a se elimina neajun
surile manifestate în activitatea 
unor colective de oameni ai muncii 
în anul trecut. Avînd în vedere că 
activitatea productivă constituie baza 
dezvoltării județului, participanții la 
discuții — ca tovarășii Constantin 
Trifan. primarul orașului întorsura 
Buzăului. Doina Melinte. prim-vice- 
președinte al comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal Sf. 
Gheorghe și Dana Barta, primar al 
orașului Covasna — au subliniat ne
cesitatea realizării prevederilor pro
gramelor speciale privind creșterea 
productivității muncii, introducerea 
în producție a progresului tehnic, ri
dicarea calității produselor. îndepli
nirea integrală a sarcinilor la ex
port ș.a.

Mai multi vorbitori — printre care 
Tiberiu Mihai, din comuna Bățani, 
Dezideriu Antal, președintele C.A.P. 
Ghidfalău — au reliefat necesitatea 
sporirii în acest an a producțiilor a- 
gricole, creșterii efectivelor de ani
male și a livrărilor de produse a- 
nimaliere. baza realizării prevederi
lor autoaprovizionării. Alți partici
panta cum ar fi Vasile Roman, di
rectorul Oficiului de gospodărire a 
apelor, Lajos Nagy, inspector-șef al 
Inspectoratului silvic județean, au 
intervenit in dezbateri pentru a pro
pune o mai eficientă și deplină ex
ploatare a fînețelor și pajiștilor na
turale. prin executarea unor lucrări 
de îmbunătățiri funciare și creșterea 
fertilității acestora.

Valeriu Șerban. ca și alți vorbi
tori. s-au referit la buna folosire a 
fondului locativ, la creșterea răspun
derii constructorilor față de execu
tarea unor lucrări de mai bună ca-

litate. cu mai multă grijă pentru 
gospodărirea materialelor de con
strucții — cu atit mai mult cu cît 
în acest an se vor construi aproa
pe 1 400 de apartamente.

Mai multi vorbitori au criticat fap
tul că prevederile legii sistematiză
rii se aplică cu intîrziere. programai 
de strămutare a acelor locuințe care 
se află in afara perimetrului con- 
struibil se desfășoară prea lent. Deși 
s-au obtinut rezultate bune în în
frumusețarea localităților, s-a scos 
în evidentă necesitatea mobilizării 
tuturor locuitorilor la buna întreți
nere a amenajărilor edilitare — 
drumuri, parcuri și zone verzi, clă
diri publice sau particulare. S-a sub
liniat pe bună dreptate că în frun
tea acestor acțiuni trebuie să se si
tueze permanent, și nu doar din 
cind în cînd, deputății consiliilor 
populare comunale, orășenești și 
municipale, care, prin exemplul lor 
personal, să atragă miile de cetă
țeni la buna gospodărire a localită
ților.

Un loc important în cadrul dez
baterilor l-a ocupat problema con
tribuției ce trebuie s-o aducă lo
cuitorii comunelor la crearea fon
dului de autoaprovizionare. Astfel, 
unii vorbitori, printre care Ludovic 
Gaiai, Iosif Katona și alții au for
mulat critici la adresa acelora care 
nu-și înțeleg aceste răspunderi civi
ce și nu se achită de prevederile 
contractuale. Au fost scoase în e- 
vidență avantajele pe care le ofe
ră gospodăriile-anexă — unități care 
funcționează pe lîngă întreprinderi, 
cantine-restaurant. instituții — și ' 
care întregesc substanțial fondul de 
produse agroalimentare puse la dis
poziția populației.

Multitudinea propunerilor făcute 
de participanții la adunarea jude
țeană a reprezentanților cetățenilor 
atestă încă o dată interesul spo
rit al locuitorilor județului Covasna 
fată de problemele obștești, dorința 
lor marcantă de a contribui la so
luționarea cerințelor progresului e- 
conomico-social și edilitar, de a con
tribui la creșterea generală a nive
lului de civilizație materială și spi
rituală a patriei. Cuprinse în pro
grame de măsuri speciale, traduce
rea în viață a numeroaselor propu
neri formulate va aduce noi îmbu
nătățiri condițiilor de viață ale ce
tățenilor țării de pe aceste plaiuri.

Constantin TIMARU
corespondentul „Scinteii"

(Urmare din pag. I)

Valoarea

proastă". Așadar, să ciști- 
găm timp, și-om vedea noi 
cum ne descurcăm mai 
departe... Plus că mai e și 
presiunea producției la zi 
în care ne lăsăm antrenați, 
potrivit principiului ■ — 
prioritate zilei de azi, 
mîine văd eu ce și cum. 
Evident că treburile pre
zentului nu pot fi lăsate 
de izbeliște, dar nici per
spectiva nu merită o ase
menea soartă. Cert e că 
mai plătim și noi tribut 
opticii mai înainte evo
cate.

— Cu o asemenea opti
că viața nu-i mai compli
cată ?

— Ba bine că nu !...
Că numai „impresia 

bună" nu contează, este la 
mintea oricui. Niște oa
meni zic da. facem ce ne 
propunem, alții, in conti
nuarea fluxului, contează 
pe acest da. pun și c; la 
bătaie muncă, dăruire, 
abnegație. Fiecare da in
tră in relație vie, firească, 
cu nenumărate alte opți
uni și împreună alcătuiesc 
mecanismul acela de cea
sornic de care se vorbea
la începutul acestor rin- 
duri. Ca la nașterea unei 
hidrocentrale : constructo

cumulare

rul se angajează să taie 
galeriile, să ridice barajul 
pînă la data de cutare, 
făuritorii de utilaje, mon- 
torii țin pe aproape pasul, 
aftfel... Altfel, lacul de a-

iată, e la cota

maximă, are in el mii și 
mii de kilowați, dar pen
tru că livrarea genera
toarelor a întirziat, pentru 
că..., „da“-ul constructoru
lui este pur și simplu de
valorizat. Deci vine mo
mentul adevărului șl la 
secția 7 ; analiza grafice
lor de lucrări, cu terme
nele lor implacabile. Și se 
constată o serioasă rămî- 
nere în urmă. „Ce s-a în- 
tîmplat ?“ Că a fost criză 
de timp... Că s-a stat prost 
și cu proiectele... Că unui 
anumit filet conic, care 
trebuie să etanșeze la o 
presiune de 280 de bari, 
încă nu i s-a dat de ca
păt... ,,Mai pot fi încă o 
mie de motive, dar nu aici 
e miezul — 11 s-a spus. 
Termenele scadente sint 
totul. Ce-ați făcut să le 
respectați, de vreme ce vi 
le-ați asumat ? Ori e ca
zul să vă luăm comanda și 
să o dăm altora mai capa
bili ?“.

Spune șeful secției. Vic
tor Pavelescu :

— „Dușul rece" m-a în
vățat. cred, un adevăr e- 
sențial : să chibzuiesc mult 
atunci cînd îmi iau o răs
pundere. Pare un lucru 
simplu. Și totuși, _'ite ne- 
sincronizări greutăți — 
intre secții, uzine, ramuri 
— nu se produc tocmai 
pentru că unii nu și-au 
onorat la termen ceea ce 
s-au angajat I

Comitetul de partid, con
siliul oamenilor muncii au 
știut pe ce pîrghii să apese

angajamentului
și aici, în secția 7, pentru 
a stirni orgoliul de bună 
calitate în virtutea căruia 
să se acționeze cu țoale 
motoarele pentru ca ter
menele asumate la co
manda de export să fie 
respectate întocmai. Iată 
doar două episoade din o- 
fensiva de recuperare. 
Pentru a avea garanția 
încadrării perfecte în exi
gențele calitative, cei mai 
buhi maiștri și tehnologi 
au trecut Ia mașini și au 
executat ei reperul cu se
rie zero. Unii dintre mun
citorii cu îndelungă expe
riență priveau cu interes 
acțiunea. întrebîndu-se : 
,,Oare oamenii ăștia mai 
știu cum se mînuiește un 
strung, cum se fixează un 
cuțit 7“ întrebări firești 
cărora, spre meritul lor, 
maiștrii Dumitru Ciobanu 
(care este și secretarul 
comitetului de partid De 
secție), Ion Sia, Nicolae C„ 
tehnologul Ion Teleman 
le-au oferit răspunsuri 
prin execuții practice ire
proșabile. In ziua aceea, in 
registrul de note — ființa 
asa ceva aici, în perioada 
cu pricina — ei ar fi putut 
aspira la calificativul ma
xim. S-a văzut astfel că 
cei care au răspunderi in 
organizarea locului de 
muncă pun umărul la rea
lizarea planului și cu fap
ta. Autoritatea lor morală 
a avut de cîștigat, proba 
de lucru ridicindu-i firesc 
în ochii stimei colective.

Celălalt episod : primul 
lot de cilindri hidraulici 
iată-i gata, la termen, a 
venit conteinerul într-o 
simbătă, vaporul aștepta 
in port, totul era contra- 
cronometru. Muncitorii vă- 
zind că cei de la ambala
re nu mai prididesc au 
pus și ei mina; operația 
era destul de migăloasă 
dar s-au descurcat, acum 
le dă mîna să glumească 
pe seama zorului din sim- 
băta în care venise contei
nerul, atunci insă era vor
ba de a-și respecta un cu- 
vint, o sarcină asumată și 
n-au pregetat să facă tot 
ce era necesar.

Dar despre cum se cîști- 
gă — și se poate menține 
— autoritatea morală in 
rîndul oamenilor cu care 
lucrezi, inginerul Radu 
Florian, șeful secției 10, a 
apelat, de loc întimplător. 
la exemplul tînărului rec
tificator Ion Ioniță. Nu o 
dată s-a spus că în acest 
punct de lucru există un 
„loc îngust". S-au stabilit 
măsuri, unii și-au luat și 
angajamente dar...

— Simțeam că Ioniță, 
care deși nu scosese un 
cuvînt, are la inimă neca
zurile de la rectificare. Ca 
într-o bună zi să-mi spu
nă mie și secretarului co
mitetului de partid pe sec
ție, Virgil Șerban : „Pe la 
orele zece, dacă aveți ră
gaz, puteți trece pe la ma
șina mea ?... „Am trecut și 
iată-1 pe tînărul rectifica
tor punîndu-ne in fața u-

nui fapt împlinit : experi
mentarea a două dispozi
tive imaginate de el. Unul 
de control activ in timpul 
execuției piesei, foarte im
portant. Altul, la fel de 
important, de rectificare 
automată". „Bine, Ioniță, să 
rezolvi tu problema locului 
îngust de aici și să nu 
scoți o vorbă ?“ „Păi m-am 
gîndit ca intîi să fac și 
apoi putem vorbi".

Sigur, fiecare om este 
un mic univers. Un uni
vers care dă „măsura tu
turor lucrurilor". Care este 
măsura lucrurilor în uzina 
de la Plopeni, unde se în
treține necontenit climatul 
propice muncii, unde cu
vîntul este mereu pus să 
treacă proba de foc a fap
tei ? In 1986 întreprinderea 
prahoveană a fost distinsă 
cu „Ordinul Muncii" clasa 
a ii-a pentru cîștigarea 
locului doi în întrecerea pe 
ramură. In 1987 principalii 
indicatori de plan au fost 
realizați și depășiți — o 
producție-marfă suplimen
tară cu 21 milioane Iei, be
neficii peste plan : 30 mi
lioane lei. depășirea pla
nului Ia export. în 1988...

— ...acționăm cu stăruin
ță să ne onorăm sarcinile 
asumate, ne spune Vasile 
Iordache, secretarul comi
tetului de partid. Adică, să 
ne ținem de cuvint. Exi
gențele formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a 
partidului pot fi atinse nu
mai prin eficienta faptelor.

i
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îndeplinit ritmic, integral, A

In atest < i, 75 la sută din produse

Pe drept cuvînt, întreprindere 
mașini-unelte și agregate din C 
tală este considerată unitatea-et 
a industriei noastre constructoare_
mașini-unelte. în acest sens, este de 
ajuns să amintim că aici se exec tă 
numeroase tipuri de strunguri ca u- 
sel, mașini orizontale de alezat și 
frezat, mașini de găurit in coorco- 
nate, mașini de frezat longitudinal 
cu portal, mașini de rectificat, iar 
mai nou se realizează mașini-agre- 
gat specializate și linii de transfer, 
precum și celule flexibile și sisteme 
flexibile de mașini-unelte, produse 
de înaltă complexitate tehnică, de 
ridicat nivel calitativ.

Din multe puncte de vedere pro
dusele cu marca IMUAB „Titan" 
sint pe deplin competitive cu produ- . 
sele similare realizate pe plan mon
dial. Fapt atestat de altfel și de so
licitările tot mai mari de la an la an 
la export. Care este bilanțul reali
zărilor colectivului de aici acum, la 
jumătațea lunii ianuarie1 ? Care sint 
principalele direcții de acțiune ale 
colectivului de aici ? Ce acțiuni 
concrete au întreprins consiliul oa
menilor muncii și comitetul de 
partid din întreprindere pentru 
realizarea ritmică a planului? Amă
nunte ne furnizează tovarășa Ma
riana Ciufrilă, secretar cu probleme 
economice al comitetului de partid :

— De la bun început aș sublinia 
că în perioada care a trecut de la 
începutul anului nc-am îndeplinit 
integral planul Ia producția-marfă. 
Concret, în această perioadă am fi
nalizat și expediat beneficiarilor in
terni și la export două strunguri ca
rusel de mare complexitate și o ma
șină de rectificat. Pînă la sfîrșitul 
acestei luni vom mai finaliza o ma
șină de alezat și frezat destinată 
Combinatului de utilaj greu din Iași, 
o freză longitudinală cu portal și 
vom încheia montajul la agregatul 
de găurit, filetat, paletat, roluit și 
rectificat palete. Intr-un cuvint, ne 
vom indeplini integral planul pe 
luna ianuarie.

Iată, așadar, numai cîteva dintre 
realizările cele mai recente ale co
lectivului de aici. Realizări cu ade
vărat prestigioase dacă ținem seama 
că toate aceste produse sint noi. ele 
constituind adevărate premiere teh
nice. Iar dacă tot am subliniat acest 
amănunt se cuvine amintit și un alt 
fapt cu totul relevant pentru activi
tatea colectivului de aici. în anul 
1988, peste 75 la sută din producție 
va fi înnoită sau modernizată. Ceea 
ce, firește, înseamnă efort de con-

wi și modernitate
de 
ji
an 
de

cepție, elaborarea unor tehnologii 
noi, execuția de scule, dispozitive si 
verificatoare noi pentru ca, in fi
nal, să se contureze mașini moder
ne, cu înalți parametri tehnico- 
funcționali. Cum este practic urmă
rită acțiunea de innoire a produc
ției ? Săptămînal, conducerea între
prinderii, consiliul oamenilor mun-

I

La întreprinderea 
de mașini-unelte 

și agregate București

cii analizează stadial execuției fie
cărui nou proiect în parte. Se urmă
rește cu rigurozitate stadiul lansării 
in fabricație a fiecărui nou produs, 
iar in elaborarea tehnologiilor se 
ține cont de cele mai noi soluții teh
nice aplicate pe plan mondial.

Iar faptul că aceste lucruri nu sînt 
numai simple acțiuni cuprinse în 
rapoartele de activitate ale consiliu
lui oamenilor muncii 
monstrat cel mai bine de 
susținută din secțiile de 
Pe drept cuvînt se spune 
nea globală a inodului în 
organizată proclu "

este de- 
activitatea 
fabricație, 
că imagi- 
care este 

organizată producția într-o unitate 
se regăsește cel mai fidel în secțiile 
de montaj ale acesteia. Fapt confir-

mat încă o dată de activitatea sus
ținută pe care am intilnit-o în hala 
de montaj strunguri grele. Aici se 
află în stadiu avansat de montaj 
două strunguri carusel de mare ga
barit, care pot prelucra piese cu dia- 
metre de pină la 8.5 metri, cu o pre
cizie de

— Ne 
montaj, 
păda'tu. 
montarea suporților verticali, a cu
tiei de viteze și a cutiilor de avans 
de la suporții de lucru. în prezent 
se lucrează la realizarea condițiilor 
geometrice ale mașinii. Pînă la 
sfîrșitul lunii vom încheia montajul 
la aceste mașini, vom efectua pro- 

< bele, astfel incit ele să fie livrate 
beneficiarilor în avans cu cîteva 
zile.

în aceeași hală am remarcat și 
noua familie de strunguri carusel cu 
comandă numerică și magazie de 
scule, cu diametre cuprinse intre 
2 700 mm și 4 000 mm. Semnificativ 
este faptul că s-au luat măsuri ca 
toate aceste produse să fie realizate 
într-un timp record. Astfel, ca ur
mare a introducerii unor tehnologii 
noi, cum ar fi : superfinisarea ghi
dajelor lungi la piesele de structură, 
care înlocuiește operația de rectifi
care și ajustarea, și reglarea sisteme
lor de măsură, se reduc ciclurile de 
montaj cu circa 30 de zile.

Gh. GIULEȘTEAN

două sutimi de milimetru, 
înscriem în graficele de 

ne spune maistrul Ion Le- 
Mai exact, am finalizat

SATUL LA ORELE ÎNVĂȚĂRII 
; metodelor de obținere a unor ; 
' ia -« a ft v - a ai producții agricole cit mai marii
u. u

BACĂU: O activitate bine gindită,
bine organizată

Șapte colective, formate din acti
viști de partid, specialiști de la direc
ția agricolă județeană și U.J.C.A.P. 
Bacău, au controlat marți, 12 ianua
rie, modul cum se desfășoară invă- 
țămîntul agrozootehnic în unitățile 
cooperatiste și de stat din tot atitea 
consilii agroindustriale ale județului. 
Fapt ce dovedește, o dată în plus, 
preocuparea comitetului județean de 
partid pentru buna pregătire profe
sională a tuturor cooperatorilor, me
canizatorilor și lucrătorilor din uni
tățile agricole de stat.

— Din analizele pe care le-am fă
cut — ne spunea tovarășul Gheor
ghe Antochi, secretar cu problemele 
de agricultură la comitetul județean 
de partid — rezultă că în acest an 
învățămîntul agrozootehnic se desfă
șoară mai bine decît în anii trecuți, 
participarea este masivă — circa 
70 000 de cursanți tineri și virstnici 
— iar calitatea învățămintului este 
superioară datorită antrenării celor 
mai buni specialiști. Majoritatea 
cursurilor se află la cea de-a 8-a 
temă, și. datorită creșterii răspunde
rii organizațiilor de partid, a consi
liilor populare comunale și a spe
cialiștilor, sintem convinși că pină la 
declanșarea campaniei agricole de 
primăvară vor fi parcurse toate te
mele prevăzute în programa celor 
aproape 900 de cercuri organizate in 
acest an.

Integrindu-ne unuia din colective
le respective, am urmărit cum se 
desfășoară această activitate în cite- 
va unități aparținind consiliului a- 
groindustrial Traian, unul din cele 
mai mari consilii din județ. La coo
perativa agricolă din reședința con
siliului, bunăoară, toate cele 9 
cercuri, la care sînt înscriși aproape 
400 de cooperatori, erau in plină ac
tivitate. Un fapt demn de remarcat : 
cadrele din conducerea comunei, în 
frunte cu primarul, erau prezente în 
ferme, în mijlocul cursanților. Mai 
tîrzlu aveam să aflăm că acesta este 
un obicei încetățenit de ani de zile 
la Traian. Inginera Mariana Dicu, 
lector la un cerc cu profil vegetal 
le vorbea celor 60 de cursanți des
pre tehnologia culturii de porumb. 
Pentru a se face mai ușor înțeleasă, 
ea se folosea de planșe, diapozitive 
și, bineînțeles, de exemple concrete 
din cadrul fermei. Lecția s-a consti
tuit in fapt intr-o dezbatere activă 
la care au luat parte mai toți 
cursanții. ,

Cu aceeași seriozitate se învăța șl 
la ferma zootehnică din Călugărem, 
aparținind I.A.S. Traian, fermă frun
tașă pe județ. Aici au fost înscriși 
și frecventează cursurile toți cei 64

de muncitori și tehnicieni din fermă. 
Inginerul Traian Bontaș, șeful fer
mei, vorbea cursanților despre teh
nica întocmirii rațiilor furajere în 
vederea sporirii producției de lapte. 
La dezbateri au luat ctvîntul mai 
întii fruntașii : Gheorghe Iștoc, Pe
tru Gherghel, Constantin Lazăr, Va- 
sile Lungu, care au arătat cum au 
procedat ei de au obținut cu cite 
400—500 litri lapte de la fiecare vacă 
mai mult decît ceilalți mulgători. 
Expunerea teoretică și schimbul de 
experiență din cadrul discuțiilor au 
fost urmate de o aplicație practică 
făcută in unul din grajdurile fermei. 
Aici și-a adus contribuția și medi
cul veterinar Gheorghe Jigău, venit 
din partea conducerii întreprinderii 
să participe la desfășurarea învăță- 
mîntului.

In contrast cu aceste preocupări 
serioase în ce privește organizarea 
învățămîntulul agricol ni s-a părut 
a fi situația de la cooperativa agri
colă Dămienești, unitate vecină cu 
cele două mai sus amintite. Ingine- 
rul-șef, Vasile Borș, cel care de fapt 
răspunde în mod direct de desfășu
rarea învățămintului agrozootehnic, 
nu cunoștea aproape nimic despre a- 
ceastă activitate. Nu știa precis nici 
cîți cursanți sînt înscriși în cele pa
tru cercuri și nici cite teme au fost 
ținute pînă la această dată. Așa stînd 
lucrurile, nu mică i-a fost mirarea

cînd a aflat, o dată cu noi, că cercul 
de la ferma vegetală Pădureni se 
afla in ziua respectivă la prima lec
ție. Din păcate nu este singurul care 
manifestă aici un asemenea dezin
teres față de o problemă atit de se
rioasă. Deși în ziua respectivă nu se 
țineau cursurile decît la două din 
cele patru cercuri, președintele și 
celelalte cadre din conducerea coo
perativei nu participau la nici unul, 
ci își vedeau liniștiți de treabă în 
birouri. La primărie, tovarășa Maria 
Nițu, secretarul comitetului de partid, 
împreună cu tovarășa Mărioara Dră- 
gan, secretar adjunct cu probleme de 
propagandă, se ocupau și 
hîrtii : întocmeau aprecierile 
ale cadrelor din conducerea 
nei. Nu știm ce vor fi scriind 
pectivele aprecieri, dar poate că nu 
ar fi rău ca înainte de a le definiti
va să vină cineva de la județ șl să 
facă totuși o analiză mai serioasă - 
a modului în care este condusă și 
controlată activitatea pe ansamblul 
comunei, pentru că sînt multe lu
cruri de îndreptat. Inginerul Gheor
ghe Ursu, de la direcția agricolă ju
dețeană, membru în colectivul de 
control amintit, a luat pe loc măsuri 
în cazul de față, obligîndu-i pe in
ginerii de la Dămienești să facă o 
reprogramare a cursurilor pentru ca 
in cel mai scurt timp temele rămase 
restante să fie recuperate. Dar pro
blemele de aici sînt mai complexe 
pentru a putea fi reduse doar la a- 
ceastă măsură.

ele de 
anuale 
comu- 

în res-

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii

dosare, primarul
nu poate ști realitatea de la cursuri
VilCEA: Cu ochii in

Concret, cum se desfășoară în ju
dețul Vilcea învățămintul agro
zootehnic de masă ? Sintem prezenți 
la dezbaterea celei de-a 7-a teme în 
cercul de învățămint agrozootehnic 
din ferma nr. 1 a cooperativei agrico
le din comuna Galicea și un 
prim răspuns pe care îl dăm 
este că se desfășoară bine in 
cele mai multe din unitățile a- 
gricole. Dar să concretizăm. înainte 
de a intra in detalii, trebuie precizat 
că. în anul trecut, cooperatorii din 
această fermă preponderent legu
micolă au obținut cele mai mari 
producții din istoria cooperativei a- 
gricole : 50 tone tomate la hectar, cu 
20 tone peste prevederi, varză — 60 
tone la hectar, față de 25 tone pla
nificate — rădăcinoase cu 15 tone la 
hectar mai mult decît sarcinile de 
plan, însemnate depășiri înregistrîn- 
du-se și la cultura orzului și a griu
lui.

Deschizînd ora de curs, inginera 
Maria Popescu, șefa fermei, anunță 
mai întii că prezența este de sută 
la sută. Tema prezentată — „Metode 
eficiente de irigare a culturilor" — a 
captat de îndată interesul cursanți- 
!or. ..Ce metode a folosit echipa co
operatoarei Elena Mitu, care anul 
trecui a realizat o producție de 70 
tone tomate la hectar?" La asemenea 
întrebări șefa fermei a dat răspun
suri concrete, urmărind, pe lingă îm
bogățirea bagajului de cunoștințe al 
cooperatorilor, și generalizarea ex
perienței fruntașilor în producție.

Interesul manifestat de cursanți a 
făcut ca dezbaterile să nu se opreas
că doar la subiectul temei enunțate, 
timpul programat fiind serios depă
șit. Din sală s-a pornit un adevărat, 
„tir" de întrebări privind tehnologia 
culturilor irigate, modalitățile de 
aplicare corectă a fiecărei verigi pen
tru obținerea de producții cit mai

la înalt nivel calitativ!
>

O întreprindere nouă, mai ales în 
domeniul metalurgiei, cere un oare
care timp pentru așezarea întregu
lui colectiv pe coordonatele muncii 
eficiente. Și acest proces de matu
rizare se desfășoară cu bune, rezul
tate intr-un șir din noile întreprin
deri din industria noastră. La între
prinderea metalurgică din Focșani 
se pare că această acțiune de mare 
complexitate și importanță durează 
însă mult, exagerat de mult. Unita
tea amintită a intrat in funcțiune 
în urmă cu șase ani. Și tot de 
atunci numele acestei unități figu
rează pe lista unităților restanțiere 
în realizarea planului la producția 
fizică, la ceilalți indicatori.

începutul acestui an nu face nici 
el excepție de la nefireasca regu
lă ce tinde să se împămîntenească 
în întreprindere. După prima jumă
tate a lunii ianuarie, planul la pro
ducția fizică este nerealizat. Situa
ția aparte în care se află această 
unitate surprinde mai ales dacă ana
lizăm modul in care a fost elaborat 
aici planul de producție. Cel puțin 
sub latura scriptică putem spune că 
întreprinderea are tot ce-i trebuie 
pentru a desfășura o activitate nor
mală : indicatorii de plan sint fun
damentați în corelație cu capacită
țile de producție existente, contrac
tele de aprovizionare cu materii pri
me și materiale, precum și dele de 
desfacere a producției sînt încheia
te din 
ducție 
trade 
cadre
combinate siderurgice, centrale in
dustriale și Ministerul Industriei 
Metalurgice, și prin care se anga
jează să livreze ritmic blumuri, ța- 
gle, alte semifabricate. Și totuși în
treprinderea a înregistrat același de
but nesatisfăcător. Iar cînd spunem 
întreprindere avem în vedere un co
lectiv tînăr. inimos, un colectiv de 
peste 1 000 de metalurgiști bine pre
gătiți profesional, dornici de afirma
re pe planul producției, capabili să 
exploateze cu bune rezultate moder
na zestre tehnică din dotare. Pen
tru că trebuie să spunem că între
prinderea metalurgică din Focșani 
este una dintre cele mai moderne 
unități de profil din țară.

Care sînt cauzele care fac ca pla
nul să nu fie realizat sistematic în 
această unitate ? Iată cîteva consta
tări făcute pe filiera întreprindere- 
centrală-minister. Am urmat acest 
drum întrucît. așa cum ni s-a spus 
la Comitetul județean Vrancea al 
P.C.R. și așa cum am constatat la 
fața locului în întreprindere, pro
blemele îndeplinirii planului în

această unitate sînt reale și au 
soluțiile în cea mai mare măsură 
la nivelul centralei și al Ministeru
lui Industriei Metalurgice. Dar să nu 
anticipăm...

Directorul întreprinderii 
ridică din umeri...

Tovarășul Dănilă Guidea Victor, 
directorul întreprinderii, ne întîmpi- 
nă surprinzător :

— în primul rînd, aveți aprobarea 
să discutăm despre problemele pla
nului in unitatea noastră ? Știți,

blemelor de care depinde realizarea 
pianului. Și așa cum bine au proce
dat pe plan intern, asigurind o exem
plară întreținere și exploatare a la- 
minoarelor. întărind răspunderea 
personală și colectivă în fiecare sec
ție și la fiecare loc de muncă, tot 
așa. cu aceeași fermitate trebuie să 
acționeze și pentru soluționarea pro
blemei esențiale: asigurarea bazei ma
teriale a producției. O asemenea ati
tudine se impune să fie exprimată 
cu toată limpezimea mai ales acum, 
la început de an, cînd în întreprin
dere, la fel ca și în celelalte unități

ciență, și în nici un caz de necesi
tățile beneficiarului. La toate aces
tea se cuvine menționat că o parte 
din țaglele livrate nu sînt corespun
zătoare calitativ.

— Și totuși, ce a întreprins cen
trala pentru soluționarea acestor pro
bleme ?

— Am făcut numeroase demersuri 
la combinatele siderurgice, am se
sizat conducerea ministerului. Ni 
s-au făcut promisiuni, dar rezolvă
rile de fond întîrzie. Or, un lucru 
trebuie bine înțeles — pentru reali
zarea planului unitățile centralei au 
nevoie, zi de zi, de cantitățile de 
metal planificate, fără de care, cu 
toate măsurile tehnice și organizato
rice luate, planul nu poate fi înde
plinit.

Soluția sigură : 
respectarea contractelor!

vreme. La serviciul plan-pro- 
există dosare întregi cu con- 
pe care și-au pus semnătura 
cu munci de răspundere din

mari. In concluzie, se poate spune 
că a fost un curs reușit, care și-a 
atins obiectivul propus.

Știam din anii trecuți că între 
membrii cooperatori din comunele 
Galicea și Olanu, pe care le despart 
numai cele două indicatoare de ho
tar, există o veche și lăudabilă dispu
tă pentru întîietate în hărnicie. Am 
pornit deci spre Olanu cu certitudi
nea că vom avea posibilitatea 
participăm la dezbateri tot atit 
bune în cadrul celor 6 cercuri de 
vățămint agrozootehnic. Deși era 
19, cînd marțea cursanții își dau _ 
tîlnire, la sediile fermelor sau al co
operativei nu zărim nici țipenie de 
om.

— Nu se poate — ne contrazicea a 
doua zi tovarășul Ion Vasilică, pri
marul comunei. Trebuie să fi fost 
pe-aci omul de serviciu.

— Dar noi nu cu paznicul aveam 
treabă — îi răspundem, explicîndu-i 
totodată rostul venirii în comună.

— Dacă-i vorba despre învățămin
tul agrozootehnic, interesați-vă la 
C.A.P. — ne expediază primarul, vă- 
zîndu-și mai departe de niște hîrtii.

Prea multe informații nu ne oferă 
nici Marin Barbu, secretarul adjunct 
cu propaganda, precizîndu-ne doar 

• că. în afara cercului de la zootehnie, 
cursurile au fost întrerupte, deoarece 
inginerul-șef al cooperativei agricole 

majoritatea șefilor de ferme sint

să 
de 

în- 
ora 
în

Și

sohitlanarea promptă
a problemelor producției

La întreprinderea metalurgică Focșani

avem instrucțiuni precise de Ia mi
nister in acest sens. Ce pot să vă 
spun ? Rezultatele sînt proaste. Pe 
hîrtie totul e perfect. In realitate însă 
nu avem metal. Ce să vă mai spun ? 
Jumătate din timpul meu sînt pe 
drumuri, prin țară, după metal. La 
fel și inginerul-șef, și directorul co
mercial. Pur și simplu ne rugăm de 
furnizori să ne livreze metalul con
tractat. Ca și cum nu ar exista con
tracte ferme, conținînd cantități pre
cise și termene de livrare. Dar toa
te astea consider că nu sînt lucruri 
de scris în ziar.

Primim cu rezervă opinia directo
rului. Existînd. evident unele nea
junsuri, ele nu pot fi nici trecute 
sub tăcere, nici considerate ca impo
sibil de depășit. Nu este sub 
nici un motiv admis ca directo
rul unității să privească cu re
semnare, cu neîncredere situația 
existentă. împreună, consiliul oame
nilor muncii și organizația de partid 
sînt datoare să facă tot ce le stă 
în putere pentru soluționarea pro-

din țară, urmează să se desfășoare 
adunarea generală a oamenilor mun
cii, în fața căreia consiliul oameni
lor muncii, fiecare membru al aces
tuia nu se pot prezenta ridicînd din 
umeri, declarîndu-se neputincioși.

...Directorul centralei 
se arată înțelegător, 

dar declară 
că nu are ce face

în concediu. Cum s-au desfășurat 
măcar dezbaterile la cercul din fer
ma zootehnică? „Bine, afirmă prompt 
și sigur pe sine inginerul Ion Căpă- 
țînă. șeful fermei. Prezența cursanți- 
lor a fost de sută la sută". După ce 
vorbim cu îngrijitoarea Filofteia Mu- 
șulete șl cu mecanicul Constantin 
Ilie, care, spun ei, n-au participat la 
curs, șeful de fermă începe să sca
dă din procent, pentru ca în final să 
înțelegem că învățămintul agro
zootehnic nici măcar n-a avut loc. 
Cui ajută această inducere în eroa
re ? Comitetului comunal de partid, 
care nu are nici măcar la periferia 
preocupărilor această problemă. în 
nici un caz. După cum nici coopera
tivei agricole, care. în 1987, a înre
gistrat serioase regrese la producția 
vegetală și animală.

Asemenea stări de lucruri necores
punzătoare, care fac notă discordan
tă de la aspectul general, impun ca 
organele agricole județene să între
prindă neîntîrziat acțiuni de control 
și îndrumare, acordînd învățămîn- 
tului agrozootehnic de masă rolul 
important care i se cuvine și mobi- 
lizînd toți factorii cu atribuții în a- 
cest domeniu la o activitate exigen
tă, plină de răspundere.

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii"

Continuăm investigațiile noastre la 
Centrala industrială de prelucrări 
metalurgice din București. Interlo
cutor, inginerul Petru Zimbran, di
rectorul general al centralei.

— Au dreptate tovarășii de la în
treprinderea metalurgică din 
șani cînd pun nerealizările de 
mai precis restanțele la unele 
file, pe seama furnizorilor de 
și 
cu 
tă 
ta 
lipsei bazei materiale. Restanțe în
semnate au toate combinatele side
rurgice. Și nu numai față de între
prinderea din Focșani. Cauza ? 
Lipsa blumurilor și țaglelor pe care 
nu le-au livrat ritmic combinatele si
derurgice din Galați. Hunedoara, Că
lărași. Deși, aparent, dacă judecăm 
după volumul global al stocurilor de 
materii prime acestea ar putea per
mite continuarea procesului de pro
ducție. Or, stocurile sînt dezasorta- 
te. întrucît combinatele livrează sor
timentele de țagle ținînd seama nu
mai de propriile probleme de efi-

Foc- 
plan, 
pro- 
țagle 
fată.blumuri. In momentul de 

toate că planul este în concordan- 
cu capacitățile de producție, aces- 

nu este îndeplinit din cauza

SĂTU MARE: Obligații neonorate,
justificări neîntemeiate

In județul Satu Mare, joia este 
desemnată ziua desfășurării învâ- 
țămintului agrozootehnic de masă. 
Pentru ca acestei forme importante 
de invățămint profesional destinat 
lucrătorilor din agricultură să i se 
acorde atenția cuvenită, comitetul 
județean de partid a stabilit o sea
mă de măsuri, între care și aceea ca, 
în zilele cînd au loc cursurile in fer
mele zootehnice și vegetale sau cel 
puțin la orele anume stabilite pen
tru aceste lecții, să nu se progra
meze ședințe sau alte activități si
milare.

Joi. 7 ianuarie, ne-am deplasat în 
comuna Vetiș, pentru a urmări mo
dul cum se desfășoară învățămîntul 
in unitățile agricole aparținătoare. 
Participăm la unul din cercurile or
ganizate la întreprinderea de stat 
pentru creșterea și îngrășarea porci
lor, de fapt la cursul in care ingine
rul-șef. Ioan Olah, a predat cea de-a 
7-a temă legată de tehnologia repro
ducției. Primul lucru care 
apreciat este că aici lecțiile 
cu regularitate, la „catedră" 
dindu-se și alți specialiști ai 
Desfășurarea sistematică a 
este însă doar una din condițiile me
nite să asigure eficiența acestuia. 
Pentru că la atingerea acestui o- 
biectiv trebuie să concure și alți fac
tori, unul, poate cel mai important, 
ținind de conținutul lecțiilor preda
te, de integrarea lor in activitatea 
practică din unitate. Or, trebuie spus 
că, în cazul lecției la care am asistat, 
mult prea des și ineficient a fost 
folosită broșura special editată în 
acest sens. în detrimentul unor refe
riri concrete, al unor clarificări de 
cea mai mare importanță.

Dacă ar fi să facem o apreciere de 
ordin general așupra modului în care 
s-a desfășurat învățămîntul agricol 
în unitățile aparținătoare comunei, 
atunci am fi obligați să spunem că 
acesta este organizat în mod neco
respunzător. La C.A.P. Vetiș. cursu
rile au fost practic suspendate în 
ziua respectivă, pentru diverse mo-

trebuie 
se Un 
perin- 

unității. 
cursuiui

tive. Bunăoară, șefii celor două fer
me de taurine se aflau la ora res
pectivă convocați la sediul consi
liului agroindustrial Păulești pentru 
clarificarea unor pituații cu efective
le de animale și pentru a fi supuși 
unui test profesional, 
măsură să apreciem 
organizării acestei din 
chiar în timpul orelor 
re a cursurilor agrozootehnice, 
ceea ce putem spune exact este că 
a fost încălcată o indicație clară a 
comitetului județean de partid. Cert 
este insă că de această suprapu
nere s-a știut cu trei zile înainte și 
că în consecință în alte unități din 
acest consiliu, unde s-au manifestat 
răspunderea și interesul cuvenit
pentru învățămîntul agrozootehnic, 
s-au luat măsuri pentru ținerea
cursurilor tot în aceeași zi, doar că 
la alte ore, așa cum s-a procedat, 
bunăoară, la C.A.P., Păulești. Oare 
nu se putea proceda în' mod similar 
și la C.A.P. Vetiș ?

Nici la I.A.S. Vetiș n-am întîlnit o 
situație corespunzătoare, cursurile 
neținîndu-se tot din lipsa cadrelor, 
unele plecate la o instruire la Timi
șoara, altele primind alte sarcini de 
serviciu ce au necesitat deplasarea 
lor în teritoriu. Secretarul organiza
ției de partid, loan Mesăroș, și direc
torul unității, tovarășul Vasile Filip, 
au dat asigurări că de joia aceasta 
lucrurile se vor îmbunătăți radical. 
Ar fi nu numai de dorit, ci și absolut 
necesar.

La nivelul întregii comune se im
pune din partea comitetului comunal 
de partid, a conducerilor unităților 
agricole, a organelor d° partid d» 
aici un control și un sprijin susținute 
și permanente pentru a face din in- 
vățămîntul agrozootehnic un instru
ment puternic în pregătirea lucrăto
rilor 
nivelul 
agrare.

Nu sintem in 
oportunitatea 

urmă acțiuni 
de desfășura- 

dar

din agricultura comunei, la 
exigențelor noii revoluții

Octav GEtUMSZ 4
corespondentul „Scînteii

Nici nu apucăm bine să comuni
căm tovarășului Eleodor Popescu, di
rector în cadrul Ministerului Indus
triei Metalurgice, scopul venirii noas
tre, și acesta ne spune pe tonul cel 
mai oficial :

— Despre ce este vorba ? Dar re
pede. sînt chemat în altă parte...

— De ce. tovarășe director, între
prinderea metalurgică din Focșani 
nu-și realizează planul ?

— N-am reușit să asigurăm aces
tei unități ritmic cantitățile de ța- 
gle și blumuri necesare. Trebuie să 
recunoaștem că avem greutăți în rea
lizarea producției de oțel. De aici, 
„pe filieră", apar o serie de proble
me. Fără stocuri-tampon. rațional 
dimensionate, aceste probleme se 
mențin, consideră interlocutorul.

Sintem în principiu de acord cu 
opinia tovarășului director. Cu o 
precizare : și întreprinderea din Foc
șani, ca și alte întreprinderi au pre
văzute prin normativ asemenea 
stocuri, dimensionate la nivelul nor
mativelor în vigoare. Problema de 
fond este însă alta. în parte sesiza
tă de directorul centralei : aceste 
stocuri, deși există cantitativ, nu 
corespund din punctul de vedere al 
structurii și al calității. Tocmai de 
aceea este de așteptat ca specialiștii 
din compartimentele de resort ale 
ministerului — for care coordonează, 
deopotrivă, activitatea furnizorilor de 
blumuri și țagle, precum și activi
tatea Centralei industriale de pre
lucrări metalurgice și a întreprin
derii din Focșani — să examineze 
concret modul
făptuite sarcinile în domeniul a- 
sigurării 
sare desfășurării normale a 
ducției în fiecare unitate din subor
dine. Faptele dovedesc că în soluțio
narea problemelor planului, la între
prinderea metalurgică din Focșani 
s-a intrat intr-un cerc al obișnu
inței, în care în locul unor so- ( 
Iuții limpezi, realiste se apelează la 
explicații și justificări. Produsele în
treprinderii din Focșani sînt solici
tate de economie, de alte unități. 
Soluția este, desigur, una singură : 
baza materială a planului să fie asi
gurată zi de zi, în sortimentația ne
cesară, la nivelul contractelor în
cheiate.

în care sînt în-

bazei materiale nece- 
pro-

Gheorghe IOIVIȚA

Ritmuri susținute de lucru
(Urmare din pag. I)
fiind că. pe ansamblul economiei, 
gradul de folosire a unui mare număr 
de capacități de producție se men
ține in continuare necorespunzător.

Eforturile mari de investiții susți
nute de societatea noastra trebuie 
să-și găsească o deplină materiali
zare prin înfăptuirea integrală a pla
nului de puneri în funcțiune, la un 
nivel de eficiență economică tot mai 
ridicată. Condiția sine qua non a 
reușitei o constituie realizarea pre
vederilor planului de investiții, zi de 
zi și lună de lună, cu ritmicitate și 
riguroasa punctualitate.

O ritmicitate înaltă presupune 
insă o activitate temeinic orgamza.a 
pe șantiere, întărirea ordinii și dis
ciplinei în muncă, folosirea cu ran
dament deplin a timpului de lucru 
al oamenilor și utilajelor de execu
ție, creșterea exigenței pentru cali- 
tateaj ireproșabilă a fiecărei lucrări 
executate. O organizare cit mai bună 
a producției și a muncii pe șantiere 
depinde, în primul rînd. de stabi
lirea unor programe precise de 
lucru, realiste și judicios eșalonate, 
pe fiecare echipă și pe fiecare lu
crător în parte. Mai depinde însă 
și de promovarea hotăntă a unor 
tehnologii superioare de lucru, me
nite să contribuie într-o măsură de
cisivă la modernizarea activității 
constructorilor și montorilor, la 
transformarea acesteia dintr-o acti
vitate de multe ori discontinuă și 
puțin controlabilă într-una fluentă, 
ordonată, asemănătoare celei desfă
șurate in industrie.

Dar o ritmicitate inaltă în reali
zarea planului de investiții nu poate 
fi desprinsă nici de aprovizionarea 
în flux neîntrerupt a șantierelor cu 
toate materialele necesare, în canti
tatea prevăzută și de calitatea pre
scrisă — capitol la care și anul 
cut. si la începutul acestui an 
dustria de profil, metalurgia și 
dustria chimică au rămas serios 
toare. ingreunînd eforturile i 
structorilor și ținîndu-i de 
pe loc.

O ritmicitate inaltă mai 
prim-plan și răspunderea 
lor de utilaje și echipamente tehno
logice din cele trei ministere con
structoare de mașini. Cu atit mai 
mult cu cît restanțele în livrarea 
utilajelor așteptate, frecventele ca
zuri de indisciplină contractuală a 
unor furnizori au avut drept princi
pală consecință depășirea termenelor 
de punere în funcțiune Ia nume
roase investiții, imobilizarea cu 
efecte negative deosebite- a unor 
mari fonduri financiare și mijloace 
materiale în lucrări neterminate, dar 
pe a căror producție contează cu 
fermitate economia națională.

Toate aceste cerințe firești, trecute

tre- 
in- 

i in- 
i da- 
con- 

multe ori

aduce în 
furnizori-

sumar în revistă, impun cu necesitate 
îmbunătățirea radicală a modului de 
organizare și conducere a activității 
din domeniul investițiilor — sarcină 
subliniată în repetate rînduri de 
secretarul general al partidului.

Asumarea și 
bune condiții 
sporite, spirit 
susținută din 
rilor angajați i 
zare a noilor obiective și capacități : 
organe centrale de sinteză, minis
tere titulare ue investiții, beneficiari 
și proiectanți, furnizori de utilaje și 
de materiale, unități de construcții- 
montaj. Perfecționarea activității lor 
și întărirea conlucrării dintre ei 
trebuie să-și găsească corespondent 
în rezolvarea operativă a tuturor 
problemelor legate de proiectare, 
prin elaborarea de soluții construc
tive și tehnologice superioare, temei
nic fundamentate ; prin planificarea 
desfășurării lucrărilor și stabilirea 
unor grafice de execuție realiste, care 
să țină cont de posibilitățile concrete 
de pe un șantier sau altul ; prin asi
gurarea la timp a utilajelor tehnolo
gice și a materialelor de construcții 
de care este nevoie ; prin întărirea 
conlucrării dintre constructori și 
montori în vederea asigurării cu ra
piditate a fronturilor reciproce de lu
cru. Insistăm asupra acestor aspecte 
deoarece practica a demonstrat lim
pede că voluntarismul, optimismul 
fără acoperire, deciziile pripite, rupte 
de realitate au o influentă la fel de 
negativă ca și pasivitatea, lipsa de 
inițiativă și de răspundere. Dimpo
trivă. hotărîtoare pentru îmbunătă
țirea și abordarea într-o concepție 
total nouă a problemelor din inves
tiții este valorificarea superioară • 
potențialului uman și tehnic existent 
în acest domeniu. Premisele mate
riale atingerii acestui obiectiv sint 
asigurate. întreprinderile furnizoare 
de utilaje tehnologice, cele producă
toare de materiale, precum și uni
tățile de construcții-montaj dispun 
de o puternică bază tehnică și ma
terială, în timp ce institutele de cer
cetare tehnologică și proiectare au 
acumulat, de-a lungul anilor, o bo
gată experiență, care trebuie să-și 
găsească acum o completă și efici
entă valorificare.

Desigur, numărul problemelor le
gate de îndeplinirea exemplară a 
planului de investiții pe acest an 
este mult mai mare. Ceea ce presu
pune ca factorii din acest domeniu 
să acționeze neîntîrziat. cu spirit de 
răspundere- și într-o strînsă conlu
crare pentru soluționarea lor, creind 
premise sigure ca economia națio
nală să beneficieze rapid de produc
ția noilor obiective și capacități, de 
efectele pozitive scontate pe mul
tiple planuri.

îndeplinirea ei în 
implică răspunderi 

de inițiativa, muncă 
partea tuturor facio- 
in procesul de reali-
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„Aici stația de radioamplif ire!“
EROII REPREZENTATIVI
- sinteze exemplare ale vieții
Ideea corespondenței, a per

manentei și reciprocei legiti
mări a creației prin viață și 

a vieții prin creație reprezintă 
structura de rezistență nu numai 
a literaturii realiste, în sensul în 
care teoreticienii literari îl dau 
încă din secolul trecut acestui ter
men, ci și a oricărei opere mari 
dintotdeauna. De la un scriitor al 
antichității clasice ne-a rămas 
acest sfat cu rezonanțe simbolice : 
„Citește acea carte despre care 
viața poate spune : îmi aparține". 
Mod de a spune concis, aforistic, 
că literatura este o sinteză exem
plară a vieții, un chip similar al 
acesteia, luminat însă puternic de 
flacăra conștiinței, a unei opțiuni 
artistice decisive. Intr-un fel sau 
altul, fiecare autor fundamental 
este un „cronicar" al timpului său, 
o ființă care dă seamă de realita
tea vremii sale. Balzac a scris nu 
doar o „Comedie umană" oricînd 
și oriunde interpretabilă, ci și o 
„istorie" a timpului său. care, prin 
însumarea volumelor, prin realis
mul fundamental, forța observației 
morale, amploarea investigației so
ciale, concurează analele istorici
lor ori studiile sociologilor. Nu e 
deci doar o butadă frumoasă ex
clamația unui mare filozof care 
spunea că a învățat mai mult din 
opera balzaciană decit din lectura 
economiștilor contemporani aces
teia. Tolstoi, Flaubert, Cehov, Ib
sen, Verga, Thomas Mann. Faulk
ner, Marquez, dar și Dante, 
Shakespeare, Cervantes sau. la noi, 
Caragiale. Sadoveanu. Rebreanu 
sint martorii timpului lor, calitate 
pe care o onorează nu prin depo
ziții neutre ori prin declarații de 
principii subsumabile capitolului 
„ideologie literară", ci mai ales 
prin eroi, prin existențe literare 
veșnic îndatorate realității. Oricit 
de prodigioasă, de vie și debor
dantă s-ar vădi fantezia unui scri
itor, oricit de mare ar fi faculta
tea sa de iluzionare a realului, 
personajul memorabil, eroul care 
dă senzația de viață integrală este 
chiar plămada acestei vieți, ori, 
cum a spus poetul, „îndreptățirea 
ramurii obscure" ieșită la lumină 
prin puterea de observație și sin
tetizare a scriitorului.

Permanență a artei, reazem în 
veci durabil al acesteia, relația cu 
viața reprezintă semnul distinctiv 
al literaturii noastre contempora
ne. Setea de real, de conformare 
obiectivă la realitate sint, trebuie 
să fie, liniile de forță ale unei li
teraturi învestite cu o esențială 
răspundere : aceea de a transfigura 
cu patos, cu forță de convingere 
emoțională, cu spirit constructiv 
realitățile noi ale patriei, de a 
propune efigii ale omului nou, adi
că ale autorului uriașelor transfor
mări revoluționare, șl realizărilor 
istorice petrecute în țara noastră 
în ultimele decenii. Se poate spu
ne prin urmare că miza acestei li
teraturi este insăși conștiința co
munistă, proprie celui care se știe 
ctitor, participant la geneza lumii 
noi și constructor de civilizație 
socialistă, lnfățișîndu-1 pe acesta 
(sau așezînd sub lumina tare, ne
iertătoare a spiritului critic ipos
tazele omului vechi, prizonier al 
inerției, al unui mod egoist și ana
cronic de a vedea lumea și viața), 
literatura actuală reprezintă o au
tentică forță dinamizatoare a so
cietății. Reușitele, operele ei de 
vîrf, personajele sale memorabile 
sînt, în fond, prețioase „restituiri" 
pe care literatura le face vieții 
noi, după cum căutările, zbaterile 
și, de ce nu. eșecurile ei (parțiale 
șau totale) sînt tot atitea expresii 
ale unei datorii încă neacoperite 
fată de colectivitate.

In acest orizont al marilor exi
gente și solicitări se verifică și se 
afirmă insăși libertatea scriitoru
lui comunist, adică a creatorului 
chemat să-și cînte patria și po
porul, să sporească zestrea de cu
noștințe — și de conștiință — a 
neamului său, să dea glas adevă
rurilor, gîndurilor. contemporanilor 
săi, să-și privească cititorul ca pe 
un Om convins de rolul său is
toric, de idealurile care-i stau în 
față, de dificultățile pe care tre
buie să le învingă — împreună cu 
ceilalți — pentru a-și edififa un 
destin, o patrie și o existentă nouă.

Vibranta și ferma chemare lan
sată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de la tribuna Conferinței Naționale 
a partidului conturează limpede 
orizontul de acțiune și meditație 
al scriitorilor români contempo
rani. ca autori și ca breaslă : 
„Uniunile de creație trebuie să șe 
angajeze cu mai multă hotărire in 
activitatea de făurire a noi opere, 
cu inalt conținut patriotic și revo
luționar, care să contribuie la afir
marea convingerilor înaintate, co
muniste, la formarea și educarea 
omului nou, al societății noastre 
socialiste. Este necesar să se reali
zeze mai multe și mai bune ro
mane, poezii, piese de teatru, lu
crări care să redea, în forme dife
rite, uriașa activitate creatoare a 
poporului nostru, să constituie o 
puternică forță de dinamizare a ac
tivității întregii națiuni". Ideal (șl 
îndemn) pilduitor, definind expresiv 
un mobilizator program al con
strucției spirituale din epoca noas
tră. Descoperirea în realitatea coti
diană a posibilelor modele ale eroi
lor literari, sondarea umanității noi 
din perspectiva acestei mari răs
punderi scriitoricești constituie te
ma colocviului consacrat astăzi 
dezbaterii acestei esențiale pro
bleme.

Intr-o lume a faptei, a ne
contenitei construcții, este întru 
totul firească preocuparea scrii
torului pentru cel care le săvir- 
șește. O privire retrospectivă 
asupra evoluției literaturii 
noastre în ultimele decenii re
levă un interes sporit pentru 
învingător, pentru omul care 
se rostește și construiește de la 
înălțimea morală și ideatică a- 
sigurată de actele lui în slujba 
colectivității. Posibili incă. teo
retic vorbind. în ordinea imagi
narului, învinsul, dezrădăcina
tul, îmbătrinitul prematur sînt 
anacronici in ordinea realului. 
Opțiunea limpede a prozatorilor 
și dramaturgilor actuali pentru 
cei care validează, in variante 
noi, tulburătoare, mitul con
strucției. este semnificativă. A- 
semenea eroi, animați de idea
luri înalte, sînt reprezentativi, 
sint expresii ale unei energii 

colective. A-i căuta, a-i studia, 
a-1 înfățișa intr-o largă gamă 
de modalități artistice e o da
torie de conștiință și, totodată, 
un imperativ estetic. Efortul 
pentru cunoașterea omului de 
azi este permanent, scriitorul de 
talent fiind. întotdeauna. în 
„exercițiul funcțiunii", observa
tor atent și martor lucid la tot 
ce se întimplă. se face, se edi
fică în timpul său, la tot ceea 
ce-i preocupă pe contemporanii 
lui.

Omul faptei
- expresia unei 
energii colective

NICOLAE ȚIC ! în interviuri, la 
Intîiniri cu cititorii, cu alte prile
juri, prestigioși prozatori realiști 
s-au mărturisit lipsiți de fantezie, 
mizînd cu încredere pe faptul de 
viață, pe ceea ce ,,inventează" via
ța. Asemenea declarații, de efect la 
cititor, se cer descifrate cu atenție, 
acceptate cu prudență, chiar si in 
cazul scriitorilor care practică lite- 
ratura-document. Creația nu este 
de conceput în afara capacității de 
invenție, a fanteziei creatoare — 
ce transfigurează realitatea, propu- 
nînd o esență a ei. Altul mi se 
pare a fi sensul mărturisirilor de 
care pomeneam : imaginația scrii
torului realist nu poate concura 
viața, cu surprinzătoarele ei întim- 
plări, meandre, confruntări cu ne
prevăzutul. Nu sint adeptul „rea
lismului nețărmurit", în care ar 
încăpea orice. Cred, în schimb, 
că viața este nețărmurită. Are un 
puls, are tendințe, semnificații, pe 
care scriitorul realist nu le poate 
eluda fără riscul dea intra în derivă. 
Fantezia creatoare, esențializînd 
viața, luminînd-o în punctele ei 
de forță, în direcțiile ei. în zba
teri, căderi, redresări, își are baza 
de lansare în realitatea înconjură
toare.

Atitudinea scriitorului față de 
realitate poate fi de observare de
tașată, de acceptare, de respingere 
sau de implicare. Este știut că fal
sificarea acestei atitudini, din va
rii motive, inevitabil duce la fals 
artistic. Cartea se naște, sau ar tre
bui să se nască, din necesitatea de 
a spune. A spune ceea ce crezi 
despre lumea in care trăiești. Am 
încercat să fac aceasta în mai mul
te cărți de actualitate — „Nave
tiștii". „Jean. fiul lui Ion", „Supli
nitorii", „Intermediarii", inspirate 
din lumea noastră muncitoare, asa 
cum am văzut-o și-am înțeles-o eu. 
Trei ani am urmărit cum se desfă
șoară lucrările pe un șantier de 
construcții din Capitală, notînd 
toate neajunsurile, abaterile, gre
șelile, greutățile observate de 
mine sau aflate de la muncitori. 
Cum mi sO-nfățișează oamenii, ce 
zic, unde-i duce gindul, cum se 
prezintă fapta. Exaltări, satisfacții, 
amărăciuni. Trei caiete groase am 
umplut cu poticniri, refaceri, sanc
țiuni, stări de spirit, toate verifi
cabile, adevărate. Ar fi trebuit șă 
conchid : date fiind condițiile în 
care se lucrează, cum se lucrează, 
cu cine se lucrează — acest cartier 
nu va fi terminat, pus la dispozi
ția locatarilor, nici peste douăzeci 
de ani.; muncitorii de-aici, nere
prezentativi, asigură eșecul, nicide
cum progresul etc. Iată însă că reali
tatea m-a contrazis: cartierul a fost 
dat în folosință la termen. Este 
unul dintre cele mai atrăgătoare 
din Capitală. De-atunci și pînă la 
jumătatea anului trecut muncitorii 
în cauză au mai construit două 
cartiere.

Eu am rămas cu observațiile cri
tice, toate adevărate. Numai că — 
adevărul care a învins este altul, 
este noul cartier, este capacitatea 
oamenilor de a depăși nereguli, 
neajunsuri, de a se autodepăși, 
de a merge mai departe, cit de 
greu le-ar fi într-o împrejurare 
sau alta. Intr-un fel, m-am socotit 
și eu in cîștig, după un asemenea 
experiment : cele trei caiete depun 
mărturie despre un eroism al efor
tului cotidian; despre marile re
surse de energie umană; despre 
încredere și împlinire. Ciți dintre 
locatarii noilor cartiere știu cit de 
greu le-a fost constructorilor ? 
Scriitorul trebuie să știe cum se 
realizează oamenii și cum se ex
primă ei prin ceea ce înfăptuiesc. 
Nimeni nu poate contesta aceste 
înfăptuiri. Ele nu sînt ale unuia sau 
altuia, ci ale tuturor. Trăim intr-o 
societate a angajării, a participă
rii la o cauză — și a efortului co
lectiv.

Cred că eroul oferit de realitate 
azi este tocmai această forță 
colectivă, incluzind forța a multe 
milioane de oameni, dirijînd-o spre 
împliniri de seamă. Căutind per
sonajul de carte nu poți face ab
stracție de acest flux colectiv, de 
relații, comandamente sociale. 
După opinia mea, personajul se 
definește in raport cu mișcarea în
tregii societăți, cu tendințele el. In 
condițiile politice, sociale și morale 
ce marchează această etapă. Per
sonajul se poate încadra in forța 
colectivă. Poate simula implicarea. 
Se poate sustrage, intr-un fel sau 
altul. Contabilizarea, în sensul ve
chilor teorii despre tipic, nu-și 
are rostul. Fiecare scriitor își 
alege personajele care corespund 
formației, gindirii, atitudinii, for
mulei sale artistice. Realitatea, 
generoasă, este o sursă de perso
naje pentru toți. Pe mine mă preo
cupă personajul înfăptuitor. acel 
om pe care cere să-1 imor
talizăm în opere secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acel om care 
ilustrează „dezvoltarea puternică 
a conștiinței revoluționare, ridica
rea continuă a nivelului politico- 
ideologic, a conștiinței socialiste a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii". Optez deci pentru omul 
faptei, pentru omul dedicat con
strucției. Nu in haine de gală. Nu 
executant-robot. Nu rostind vor
be mari — ca să ascundă o exis
tență măruntă. Un personaj lucid, 
care știe că a transforma lumea în 
bine este o treabă destul de ane

voioasă, care se luptă să-și domi
ne vremea.

O operă durabilă consacră o 
dublă opțiune: artistică și ideo
logică. Nimic nu se construiește 
în absența unei mari idei or
donatoare, nici o idee nu viază 
dacă nu 6 confirmată de pu
terea epicului. Marii scriitori 
au fost întotdeauna și profunzi 
ideologi literari, oameni ai unor 
înalte opțiuni umaniste, „sufle
te în sufletul poporului" lor. 
Forța răspunsului lor artistic la 
întrebările contemporanilor a 
izvorît întotdeauna din cunoaș
tere, din înțelegere, din recep
tivitate la realitățile vieții, la 
dialectica existentei. Proble
mele complexe ale construcției 
socialiste, uriașele transformări 
revoluționare petrecute în 
România ultimelor decenii se 
constituie în tot atîtea imbol
duri la meditație și acțiune 
scriitoricească, asigurind în fapt 
substanța generoasă a cărților, 
ecoul lor multiplu, prelung in 
inimile și in conștiința cititori
lor.

0 șansă epică 
superioară: 

contemporanii
PLATON PARDAU t Istoricii li

terari dau din cind în cind la 
iveală informații despre felul cum 
s-a născut o carte de referință. 
Faptul divers (de cronică judiciara) 
de ia care a pornit „Baltagul", ță
ranul sărutînd pămîntul într-o di
mineață din „Ion", colocviile din 
fierăria lui Iocan din „Moromeții"... 
Un cunoscut prozator și dramaturg 
român contemporan îmi povestea 
că una dintre piesele sale de teatru 
nu ar fi existat dacă, într-o zi, nu 
l-ar fi vizitat cineva care greșise... 
adresa. Deci s-ar părea că de 
undeva pindesc întîmplarea, fap
tul, micul sau marele eveniment. 
Din nenumăratele unde și vibrații 
existențiale, din infinitele semnale 
transmise de mediul în care trăim, 
din suma timpului conținut de’vre
mea noastră delimitată în vieți o- 
menești, ceva se întîlnește cu noi 
și trece in roman, poem, nuvelă, 
piesă de teatru etc. Spun „s-ar pă
rea", pentru că aici e posibilă și 
întrebarea, aparent ciudată : dar 
dacă acele fapte, întîmplări, exis
tențe umane au fost cumva provo
cate de scriitor? Mă încearcă bă
nuiala, să-i zicem discutabilă, că, 
în ziua aceea, în minutul acela, 
știrea despre crima de pe muntele 
Stinișoara a fost chemată numai 
de o singură minte omenească : a 
lui Mihail Sadoveanu. Sau suspi
ciunea că omul sărutînd pămîntul 
a fost văzut numai de Liviu Re
breanu. Sau că individul confun
dat, vizitat din eroare de un necu
noscut, într-un loc unde erau po
sibile multe asemenea erori, a fost 
numai scriitorul care mi-a povestit 
întîmplarea...

Mistere ? Stranii împrejurări ? 
Irealitate ? Cîte ceva din toate, 
care devin explicabile și se însu
mează într-un unic reflex definind 
orice artist adevărat : dorința și 
voința de a cunoaște. Caragiale 
vorbește despre acel văz dilatat, 
enorm al scriitorului. In diferite fe
luri exprimată, aceeași foame de 
real, aceeași atracție exercitată 
asupra lor de om. de viață, a- 
ceeași dorință și tentație de a trăi, 
într-o viață, toate viețile care-1 
înalță pe om și îl fac să străba
tă secunda sa efemeră.

O necontenită și activă medita
ție asupra omului și destinului 
său. iscată de conștiința că el, a- 
cest contemporan, îi este nu nu
mai erou, dar și șansă supremă, 
că pe el îl va stăpini în măsura 
în care se va putea lăsa stăpînit, 
pînă în cea mai adincă fibră, de 
obsesiile lui. de idealurile lui, do 
dilemele lui. de ceea ce este în 
stare să-1 individualizeze. Privind 
astfel lucrurile, nu-i riscant să a- 
firmăm că eroul se naște din a- 
ceastă pasiune al cărei unic com
bustibil este efortul pentru cu
noașterea omului, pentru citirea 
marii cărți a vieții tale cu sufle
tul care vrea să știe, cu mintea 
care vrea să întrebe. Contemplația 
scriitorului este, prin sensul ei, 
activă. A întreba pentru a primi 
răspuns de la necunoscutul de pe 
stradă, de la performerul din fa
brică. de la celebrul inventator, de 
la țăranul trăind mutații radicale 
și polivalente. Aducindu-ți, prin 
întrebările și răspunsurile tale, 
contribuția la materializarea ace
lui generos proiect comunist înfă
țișat de secretarul general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Vrem să 
creăm un om drept, un om cin
stit, un om care să se preocupe și 
de ei. și de semenii lui, care să 
înțeleagă că solidaritatea socială 
este condiția dezvoltării națiunii, 
condiția independenței, bunăstării 
și fericirii". In numele acestui om 
de alături, trebuie deci să întrebi, 
fiindcă numai astfel mai faci un 
pas și încă un pas, călătorind prin 
visele lui către visele tale, astfel 
ți-1 apropii si te apropii nu de răs
punsul cel definitiv, total. închis, 
care nu există, ci pătrunzi in răs
punsul ca un splendid labirint care 
e omul de lingă tine. în răspunsul 
fără de sfîrșit care e eternitatea 
omului.

Intr-adevăr, scriitorul există 
In măsura în care, participind 
la „facerea lumii" lui, „transfe
ră" in paginile sale freamătul 
întrebărilor, căutărilor contem
poranului șl cititorului său. De 
aceea, confruntarea literei scrise 
cu destinatarul ei firesc — pu
blicul — este o probă conclu
dentă a autenticității mărturiei 
sintetizate în carte. Creația du
rabilă nu se scrie cu ochii la 
un ipotetic lector din viitorul 
al doilea, ci privind către pre
zent. către cititorul de azi. 
Interesîndu-1 pe el. Opera 
demnă de acest nume îl va 
interesa și pe cel de mîine.

Ioan ADAM

în una din zilele trecute, la ora 11 
și apoi în ruuare la ora 15, cetățe
nii orașului Sîngeorz Băi, precum și 
o parte însemnată dintre locuitorii 
comunelor Maieru, Rodna, Șanț, 
Ilva Mică, Feidru, Poiana Uvei și ai 
satului Anieș, au recepționat prin 
difuzoare un semnal deosebit de 
plăcut ce a reprodus o parte din me
lodia „Românul". După semnal, vo
cea crainicului a anunțat ascultătorii 
că centrul de radioficare va transmi
te o emisiune locală. Am ascultat și 
noi aceste imprimări, de față fiind 
și o parte dintre realizatori, adică : 
responsabilul colectivului redacțional 
al centrului de radioficare, loan Cli- 
potă, care este în același timp și 
directorul casei orășenești de cul
tură, secretarul adjunct cu probleme 
de propagandă al comitetului orășe
nesc de partid, Traian Serecău, pre
cum și Octavian Nechiti, instructor 
artistic, și am putut remarca faptul 
că, atît din punct de vedere tehnic, 
cit mai ales din cel al conținutului, 
eforturile depuse au meritat să fie 
răsplătite.

— Cu toate că am reluat această 
transmisie, ne-a spus loan- Clipotă, a 
doua zi am primit mai muite tele
foane din oraș pentru a o reprogra- 
ma. Așa după cum s-a stabilit la 
nivelul comitetului orășenesc de 
partid, In actualul an va trebui să 
realizăm, lunar, asemenea activități. 
Pentru aceasta vom ține și noi mai 
bine legătura cu corespondenții din 
zonă, așa îneît e de așteptat ca pen
tru viitor sondajul nostru in realită
țile locale să fie mai profund, să 
răspundă mai prompt cerințelor pri
vind realizarea sarcinilor de plan în 
profil teritorial în conformitate cu 
hotărîrile Conferinței Naționale, ale 
Congresului al XIII-lea al partidului, 
cu orientările și indicațiile secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— După cum s-a putut constata, a 
continuat Traian Serecău, în aceas
tă emisiune au fost relatate semni
ficațiile majore ale evenimentelor 
politice din luna aceasta. Totodată 
au fost popularizate realizările obți
nute de oamenii muncii din cadrul 
întreprinderii balneoclimaterice și de

Aspect din spectacolul ansamblului de cîntece și dansuri „Rapsodia româna" prezentat pe scena Casei de cultura 
a sindicatelor din Arad Foto : Agerpres

Sănătatea este și o problemă de voință
în ultimele decenii se constată o 

preocupare tot mai susținută a spe
cialiștilor din cercetarea și practica 
medicală pentru cunoașterea rolului 
alimentației in prevenirea sau tra
tarea unor boli, dar mai ales în păs
trarea sănătății. Cercetări cu conclu
zii deosebit de utile au fost efectua
te și la noi in țară, unele sub con
ducerea prof. dr. docent IULIAN 
MINCU, director al Centrului și 
clinicii de diabet, nutriție și boli me
tabolice din București, care ne face 
citeva recomandări în acest sens.

Omul, deși este o ființă rațională 
superioară, s-a lăsat totuși influen
țat, in ce privește alimentația, în 
mare măsură, nu de rațiune, de cu
ceririle științifice puse la dispoziție 
de către cercetarea și practica me
dicală, ci de obiceiuri si gusturi, mai 
ales de plăcerea de a mînca peste 
cerințele reale ale organismului. 
Multi dintre pacienții care se 
prezintă la medic ar fi putut 
evita suferința cardiacă, renală, gas
trică, hepatică etc. dacă ar fi avut 
tăria sau mai bine zis obișnuința de 
a mînca cumpătat, echilibrat, cîte 
puțin din toate, fără excese. Și mai 
ales dacă ar fi știut să renunțe la 
a mînca In plus, după ce se sătura
se. Se conving de nocivitatea acestei 
deprinderi cînd la recomandarea me
dicului simpla dietă alimentară, 
uneori fără medicamente, le readuce 
starea de sănătate.

Specialiștii consideră, pe baza re
zultatelor obținute, că alimentația 
dietetică reprezintă tratamentul cel 
mai eficace in diferite boli, in pro
porție de 50 pină la 100 la sută. 
Astfel, se știe că în unele forme de 
hipertensiune și diabet, in hepatite, 
ulcer etc., dieta alimentară poate ti 
suficientă pentru refacerea sănătății. 
Cu toate succesele obținute în do
meniul medicamentelor, fără îndoia
lă produse foarte utile, medicii sînt 
de acord că, în tratamentul bolilor 
degenerative, cardiovasculare, meta
bolice, renale, digestive, în stările 
postoperatorii sau de refacere, regi
mul alimentar prin valoarea sa te
rapeutică concurează produsele far
maceutice.

Cu atît mai mult trebuie subliniat 
rolul alimentației în păstrarea sănă
tății. In acest sens, deprinderile ali
mentare au un rol vital și vom ve
dea cum, dintr-un singur exemplu. 
Unele boli cu o foarte mare răspîn- 
dire, cum sint dislipidemiile (creș
terea procentului de grăsimi din sin
ge) sau diabetul zaharat, ca șl alte 
boli care apar la vîrstef de peste 40 
de ani, cum sînt infarctul de mio
card, hemoragiile cerebrale etc., Iși 
au originea departe, cu ani in urmă, 
In tinerețe sau chiar în copilărie, 
cauza acestora fiind o alimentație 
nerațională, adică peste cerințele fi
rești ale organismului, si neechili

turism, ale colectivului complexului 
sanatorial al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, precum și gindurile de 
viitor pentru 1988, expuse de pre
ședinții consiliilor oamenilor muncii 
de la cele două unități. Cu sprijinul 
membrilor cenaclului literar „Andrei 
Mureșanu" s-a difuzat apoi montajul 
literar-muzical „Ani de lumină și 
glorie", după care, pe adresa frun
tașilor în producție, au fost transmi
se cîntece populare interpretate de 
artiștii noștri amatori, laureați ai 
ediției a Vl-a a Festivalului național 
„Cîntarea României", Următoarelor

Un anunț îndrăgit și venit la timp in multe locuri, 
dar așteptat prea multă vreme in altele

emisiuni locale însă le vom impri
ma, ca să spun așa, un mai profund 
caracter de lucru, pentru că, în fond, 
această formă a muncii politice de 
masă trebuie și poate să aibă nu nu
mai un caracter informativ, ci, în 
primul rînd, formativ.

Am făcut un popas și In centrul 
minier Rodna. Aici, un colectiv re- 
strîns de redacție, format din : Doi
na Mîșu, Ioan Molnar și Emil Bălăi, 
sub directa coordonare a secretaru
lui adjunct cu probleme de propa
gandă a comitetului comunal de 
partid. Radu Bindiu, au realizat pe 
parcursul întregului an trecut peste 
65 de emisiuni locale.

— Nu a existat nici un eveniment 
politic major din viața partidului și 
a patriei care să nu prilejuiască emi
siuni cu rezonanță în conștiința as
cultătorilor noștri — ne-a precizat 
Radu Bindiu. Mai mult, am dedicat 
ediții speciale pentru fruntașii în 
producție de la mina Rodna-Făget, 
ca și ortacilor lor prospectori de 
la sectorul de prospecțiuni și explo
rări geologice. în activitățile noastre 
am analizat probleme referitoare la 
realizarea fondului de stat și al celui 
de autoaprovizionare, ne-am ocupat 
de cunoașterea și popularizarea le

brată. Unul din studiile noastre, 
efectuat în decurs de mai multi ani, 
a evidențiat legătura directă dintre 
regimul alimentar neechilibrat, în 
sensul că era sărac în fructe și le
gume, și apariția unor modificări, de 
tipul dislipidemiilor, într-un pro
cent ridicat. Aceleași modificări apar 
și in urma exceselor alimentare și 
sînt exprimate prin creșterea pro
centului de grăsimi din sînge. Or, în 
prezent este bine cunoscut faptul că 
aceste modificări ale compoziției 
sîngelui duc, cu timpul, la atero- 
scleroză, la apariția infarctelor de 
miocard și a hemoragiilor cerebrale 
la oameni tineri, în plină putere de 
activitate.

Despre rolul alimentației în pre
venirea bolilor cardiovasculare ne-a 
făcut precizări și dr. ELENA POPA,

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ

șef de lucrări la Clinica de diabet, 
nutriție și boli metabolice din Bucu
rești.

în ultimii ani, mortalitatea prin ln- 
farct miocardic și hemoragii cerebra
le depășește procentul de 52—55 la 
sută din cazurile totale de mortali
tate. Foarte grav este insă faptul că 
infarctul miocardic a devenit de 3—4 
ori mai frecvent sub vîrsta de 40—45 
ani decit era în urmă cu 3—4 dece
nii, iar hemoragia cerebrală sub 
50—55 ani este și ea de peste 5 ori 
mai frecventă. Se constată de ase
menea că aceste boli se întilnesc din 
ce în ce mai frecvent la femei.

Nu numai despre aceste boli seve
re se poate vorbi în legătură cu ali
mentația. Foarte des întîlnite în în
treaga lume, dar și în țara noastră 
sint dislipidemiile, termen medical 
care exprimă creșterea unor frac
țiuni grase în sînge, unele bine cu
noscute de populație, cum sînt coles
terolul, trigliceridele, lipidele totale 
etc. Or, aceste grăsimi aflate în sînge 
in procent ridicat se găsesc la origi
nea aterosclerozei manifestate ulte
rior' prin infarct miocardic sau he
moragie cerebrală. Dacă în țara 
noastră dislipidemiile se găsesc la 14 
la sută din populație, in alte țări 
ajung la peste 20 la sută (S.U.A., 
Anglia) șl chiar la peste 40 la sută 
in provincia Karelia din Finlanda, 
de exemplu. Studii statistice arată 
că în țările in care populația are 
colesterolul crescut ateroscleroza 
este mai răspîndită, iar în țări ca 
Japonia, unde colesterolul crescut 
este întîlnit numai la 1 la sută din 
populație, infarctul miocardic apare 
cel mai rar. Se constată că scăderea 

gislației și în special a Legii 10, de 
problemele legate de educația mate- 
rialist-științifică și multe altele. 
Ceea ce doresc să subliniez este fap
tul că ori de cite ori a fost cazul, 
am fost critici, neiertători cu, lipsu
rile. Tocmai de aceea, de foarte mul
te ori am fost vizitați la consiliul 
popular de către cei vizați care 
ne-au anunțat direct că și-au revi
zuit faptele, atitudinile și că nu mai 
e cazul să, fie din nou „puși în um
bră". Evident, vom continua, cel pu
țin săptăminal, emisiunile locale de 
radio, ba mai mult, vom trimite în

registrări și la centrul de radiofi
care Sîngeorz Băi. De asemenea, a- 
vem create condiții pentru a ne ex
tinde propria rețea de difuzare, așa 
îneît să putem fi recepționați de 
toți locuitorii comunei. Sincer vor
bind, noi ne vom intensifica activi
tatea aceasta pentru că ne-am con
vins că este deosebit de eficientă, 
prin cele două mari atuuri ale sale, 
adică : promptitudine și audiență 
largă.

Am relatat mai în detaliu dialogu
rile purtate cu acești interlocutori 
pentru a sublinia cîteva aspecte le
gate de virtuțile emisiunilor locale 
de radio. Mai întîi este vorba de 
faptul că ele nu sînt foarte lesne de 
realizat. Pentru o jumătate de oră 
de emisie sînt adesea necesare zile 
întregi de muncă. Dar iată că efor
tul merită să fie făcut pentru că și 
rezultatele sînt cel mai adesea ime
diate. Toți cei cu care am abordat 
acest subiect, de la realizatori la as
cultători, au fost unanimi în a apre
cia că emisiunile locale sînt dorite, 
binevenite, urmărite „cu deosebită 
atenție. jt

în raidul nostru întreprins Intr-o 
serie de unități de pe platforma in
dustrială a municipiului Bistrița, am 

cu 10—15 Ia sută a colesterolului din 
sînge — față de media normală — 
duce la scăderea cu 20—30 la sută a 
mortalității prin accidente acute car
diovasculare.

Omul poate interveni pentru a 
combate acest flagel — care sînt bo
lile cardiovasculare — datorită fap
tului că se cunosc cauzele lor. Stu
dii și cercetări efectuate în diferite 
țări și la noi au arătat că există o 
legătură strînsă între alimentație și 
creșterea grăsimilor din sînge și în
tre acestea și bolile cardiovasculare. 
Astfel, consumul masiv de grăsimi 
animale, indiferent de tipul lor, duce 
la creșterea grăsimilor din singe și 
la instalarea precoce a aterosclero
zei. Dacă la acestea se adaugă lipsa 
de exercițiu fizic, fumatul, alcoolul, 
consumul crescut de sare, lipsa din 
alimentație a legumelor sau a grăsi
milor nesaturate de tipul uleiurilor 
de floarea-soarelui și de soia, riscul 
apariției bolilor degenerative crește 
și mai mult. Necesitatea de celuloză 
în alimentație (fibre luate din pîine, 
legume, fructe) este acum un fapt 
bine dovedit. Astfel, în S.U.A., unde 
consumul de cereale, fructe, legume 
este foarte mic. s-a demonstrat că 
prin consumul tărîței de ovăz fierte 
— circa o cană zilnic — colesterolul 
scade cu 20 la sută.

Un studiu efectuat pe timp de 10 
ani de către un colectiv condus de 
prof. dr. docent Iulian Mincu a de
monstrat, pe 7 000 de persoane cu 
dislipidemii, că tratarea diferențiată 
a bolnavilor, numai prin regim ali
mentar. a dus la normalizarea lipi
delor din sînge la 30 la sută din 
cazuri. Interesant este că s-a consta
tat concomitent o ameliorare a elec
trocardiogramei la bolnavii cu lipi
dele din sînge normalizate. Frecven
ta accidentelor acute cardiovascula
re a scăzut, de asemenea, de 4 ori, 
iar frecvența hemoragiilor cerebrale 
s-a diminuat cu de peste 10 ori față 
de cei care nu au luat măsuri pen
tru o alimentație rațională.

Exemplele pot fi multiplicate. Aci
dul uric, care se știe că intervine de 
asemenea în boala vasculară (și re
nală), a scăzut prin dieta alimen
tară la proporții deosebite (cu de 
peste 20 de ori față de lotul martor). 
Cifrele menționate vorbesc de la sine.

Considerăm că a mînca rațional, in 
sensul de a consuma cumpătat și 
echilibrat — conchideau interlocuto
rii — este o dovadă a nivelului 
de educație sanitară și a gradului 
de cultură ale fiecăruia. Medi
cii și în special noi, nutrițiomș- 
tii, avem datoria de a pune la dis
poziția populației toate rezultatele, 
toate cuceririle științifice din acest 
domeniu în interesul prevenirii îm
bolnăvirilor și păstrării sănătății.

Elena MANTU

cor lin păcate, faptul că unele
sta adioamplificare emit pu
țini e educative, au o activi-
tat tul modestă. La întreprin
de: utilaj tehnologic, bunăoară,
sta e utilizată cu predilecție
per jerativele teleșpicher, ca și
pei ansmiterea la ora 6,55 și
15,: irărilor : „Vă dorim o nouă
zi zultate deosebite în muncă
și succes", respectiv „Noi vă
mc m pentru munca depusă și 
am ca și dumneavoastră să fiți
mi iți de ceea ce ați realizat 
azi ; parcursul unui întreg an, cei 
14 ibri ai colectivului redacțional

întreprins practic nimic, sin- 
o*' cit de cit activ fiind în 

far lectronistul Ștefan Smuter,
cai ne-a arătat și un proiect de
pr< am conceput tot de el, ce ur
me ă a fi validat de comitetul de 
pa d pentru a putea fi pus in apli
cai

< situație asemănătoare am întîl
nit ;i lâ întreprinderea mecanică. In
tre irinderea de sticlărie pentru me- 
na , Tesătoria de mătase, unde de 
la stațiile de radioamplificare doar 
sporadic se adresează cîte o felicita
re de ziua cuiva, se fac scurte anun
țuri. In mod concret, emisiunile lo
cale sint inexistente, cu toate că, 
după cum ne-a spus tovarășa Rodica 
Grapini, secretar cu probleme de 
propagandă al comitetului munici
pal de partid : „S-au realizat in
struiri, chiar și o emisiune-model, 
dar la nivelul comitetelor de partid 
o asemenea activitate este apreciată 
drept marginală".

In mod cert, răspunzătoare de a- 
ceastă stare de lucruri sînt în primul 
rînd comitetele de partid din între
prinderi, secretarii cu probleme de 
propagandă, membrii consiliilor de 
educație politică și cultură socialis
tă. Nu e însă mai puțin adevărat că 
activiștii sectoarelor muncă politică 
de masă, atît de la nivelul munici
piului, cît și al județului, au mani
festat toleranță, au controlat doar 
sporadic felul în care au fost trans
puse în viață sarcinile elaborate de 
secția de propagandă a comitetului 
județean de partid, sarcini transmise 
cu prilejul consfătuirii organizate cu 
șefii colectivelor stațiilor de radio
amplificare, cu secretarii adjuncți cu 
probleme de propagandă. Tocmai de 
aceea este cazul ca încă de pe acum, 
de la început de an. să fie de urgen
ță revitalizată această atît de Impor
tantă pirghie a muncii politice, cu 
atît mai mult cu cît există o bază 
materială destul de bună pentru 
procurarea căreia s-au cheltuit fon
duri însemnate, ce trebuie să se jus
tifice. După cum ne-am putut con
vinge, există, de asemenea, în uni
tăți. numeroși oameni pasionați și 
talentați pentru a realiza emisiuni 
locale de radio, emisiuni interesante 
și eficiente, dar care trebuie stimu
lați, atrași spre acest gen de activi
tate.

Noi am „emis" semnalul pentru 
Intrare în emisie, așa îneît ne pro
punem ca peste un timp să revenim. 
Pentru că peste tot am fost asigu
rați de către toți factorii competenți 
că cei buni vor munci mai bine, 
iar cei care n-au făcut-o pînă acum 
se vor apuca serios de treabă.

Gheorqhe CRIȘAN
corespondentul „Scînteii*

cinema
• 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 — 19, 
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 î COTRO- 
CENI (49 48 48) — 14 ; 16,30; 19
• Program pentru copii și 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,
FEROVIAR (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 î TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17
© Mirajele iubirii: GRI VITA (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
© Program special pentru copii șl 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 12;
13,45; 15,30; 18,30

teatre
© Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Ploșnița — 11 ; Hagi Tudose 
18; (sala Amfiteatru) : Campionul 
—18 ; (sala Atelier) : Act venețian — 
10 ; Fata din Andros — 15 ; Faleza
— 18,30
© Teatrul de operetă (13 63 48) : Pa
rada melodiilor — 10,30 ; Logodnicul 
din Lună (premieră) — 18.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Cîn- 
tec despre mine însumi — 10,30; An
chetă asupra unui tînăr care nu a 
făcut nimic —• 18.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30 ; Diavolul și bunul 
Dumnezeu — 18.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și... femeile — 11 ; Bătrîna și 
hoțul — 18,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : O 
dragoste nebună, nebună, nebună —
10 ; Sfîntul Mitică Blajinu — 18
© Teatrul „C.I. Nottara1’ (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
10; Scapino — 18; (sala Studio); Ex
— 10,30; La un pas de fericire — 
18,30
© Teatrul Giulești (sala Majestic), 
14 72 34) ; Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 10 ; Simple coincidențe — 18: 
(sala Giulești, 18 04 85) : «Jocuri crude
— 11; Visul unei nopți de iarnă — 18 
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18 ; sala Victoria, 50 58 65): 
Varietăți pe portativ — 19
O Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00): Micuța Dorothy —
11 ; Cîntă ciocîrlie — 18.
O Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 10,30
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade
— 11
© Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 10 ; 15,30 ; 18,30
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participant» la Plenara comună a Comitetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști 

din România și a Consiliului Național al Organizației Pionierilor
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Participant» la Plenara comună a Comitetului Central 

al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din România și a Consiliu
lui National al Organizației Pionierilor, exprimind gindu- 
rile și voința milioanelor de copii și tineri ai patriei, dau 
glas, din adincul inimilor, sentimentelor de profundă 
stimă și aleasă recunoștință, de dragoste fierbinte pe care 
le nutresc fată de dumneavoastră, fată de neobosita și 
rodnica activitate pe care o desfășurați in fruntea parti
dului și statului, pentru binele și fericirea întregului nos
tru popor, pentru cauza socialismului și păcii, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.

Plenara noastră ne oferă prilejul de a vă adresa, incă 
o dată, cele mai vii și fierbinți mulțumiri pentru minuna
tele condiții de muncă, viată și învățătură, pentru grija 
permanentă pe care o acordați educării comuniste, revolu
ționare și formării multilaterale a tinerei generații a 
patriei.

Cu cel mai ales respect și înaltă considerație, aducem 
un cald omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om 
politic și savant de largă recunoaștere internațională, 
pentru contribuția sa importantă la înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și statului nostru, la pro
gresul neîntrerupt al științei, invățămintului și culturii 
românești, pentru preocuparea statornică pe care o acordă 
educării și pregătirii tinerei generații, promovării nobile
lor idealuri de pace, înțelegere și cooperare intre po
poare.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, însușindu-ne pe deplin noile exi
gente ce decurg din hotăririle Conferinței Naționale a 
partidului, din indicațiile și orientările dumneavoastră

★
Sîfflbătă. 16 ianuarie, în Capitală 

s-a desfășurat Plenara comună a 
Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist. Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România și Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, care a ana
lizat, intr-un spirit de puternică an
gajare comunistă, sarcinile ce revin 
organizațiilor revoluționare da tine
ret. studenți și copii din Raportul 
prezentat la Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
perfecționarea întregii activități de 
educare comunistă, revoluționară a 
tinerei generații, pentru creșterea 
rolului organelor și organizațiilor

O scurtă călătorie pe itinerarele 
turistice ale anului 1988 — prin in
termediul informațiilor primite de 
la Ministerul Turismului — prezin
tă un interes firesc pentru cititori 
acum, la început de an. cind fie
care își definitivează proiectele de 
vacantă și de concedii de odihnă. 
Informațiile Pe care vi le prezen
tăm ne-au fost furnizate — așa 
cum se obișnuiește în cadrul aces
tui minister la fiecare început de 
an — de purtătorul de cuvînt al 
acestuia în relațiile cu presa.

Sub ce auspicii a debutat sezo
nul turistic de iarnă ?

Informațiile primite confirmă că 
a debutat sub auspicii bune. In 
■stațiunile care au condiții pentru 
practicarea schiului, patinajului și 
săniușului s-au amenajat pîrtiile 
și s-a asigurat buna funcționare a 
tuturor instalațiilor de transport 
pe cablu (tele și baby-schiuri. tele- 
cabine și telegondole, telescaune).

Cele trei stațiuni intrate în cir
cuitul turistic internațional — Po
iana Brașov. Predeal și Sinaia — 
prin noile amenajări și extinderi 
de pîrtii. prin creșterea numărului 
instalațiilor de transport pe cablu, 
atît pentru facilitarea accesului 
spre înălțimi, cit și pentru practi
carea sporturilor de iarnă, prin 
diversificarea mijloacelor de agre
ment și distractive, au făcut noi 
pași înainte pe linia apropierii de 
standardul stațiunilor montane re
numite cu aceet profil.

Continuindu-se asemenea preo
cupări și în stațiunea Stina de 
Vale a fost pus in funcțiune 
un teleschi cu o lungime de 
450 m și o capacitate de transport 
de 600 persoane într-o oră ; la Si
naia. în Valea Dorului va fi mon
tat în acest an un teleschi pe o 
lungime de 650 m, la 90 m altitu
dine. cu o capacitate de transport 
de 600 persoane într-o oră. Și la 
Peștera, în Bucegi, se va da în 
folosință un teleschi de 400 m lun
gime și o capacitate de transport 
identică cu cele menționate mai 
sus. S-au implantat în apropierea 
pîrtiilor și in alte locuri panouri 
și alte indicatoare cu elemente in
formaționale strict necesare pen
tru cei aflați în drumeție montană 
(traseul pîrtiilor, informații speci
fice. sfaturi practice și de aver
tizare).

Auspiciile bune sub care a de
butat anul turistic 1988 sint con
firmate și de faptul că unitățile 
turistice s-au aprovizionat mai bire 
decît în alți ani cu materialele ne
cesare practicării sporturilor de 
iarnă — îmbrăcăminte, schiuri, bo
canci, care pot fi închiriate de 
turiști.

Care sînt principalele noutăți ce

pentru activitatea tinerei generații, a organizațiilor șale 
revoluționare, vom acționa neabătut pentru întărirea 
muncii politico-educative, astfel incit toți tinerii să-și 
lărgească orizontul pregătirii profesionale și politice, să 
devină militanți activi pentru afirmarea noului în toate 
domeniile vieții economico-sociale, să se comporte întot
deauna ca revoluționari devotați cauzei partidului, inte
reselor majore ale patriei, să participe activ, fiecare la 
locul său de muncă, la realizarea integrală și la un inalt 
nivel calitativ, a sarcinilor de producție și învățătură. 

Exprimîndu-ne și cu acest prilej adeziunea deplină la 
politica externă a partidului și statului nostru, vă adu
cem, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
un profund omagiu pentru eforturile neobosite, clarviziu
nea și consecvența strălucită cu care acționați in direcția 
soluționării corespunzătoare, in interesul popoarelor, al 
tinerei generații de pretutindeni, a marilor probleme cu 
care se confruntă lumea contemporană.

într-o deplină unitate de gind și faptă revoluționară, 
însuflețiți permanent de luminosul dumneavoastră exem
plu de muncă și viață comunistă, pildă vie ce ne 
călăuzește pașii, exprimăm, incă o dată, hotărirea noastră 
fermă și nestrămutată de a acționa și in viitor pentru 
înfăptuirea politicii înțelepte a Partidului Comunist 
Român, pentru sporirea contribuției tinerei generații la 
ampla operă de edificare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a țării spre comunism.

Acum, cind întreaga noastră națiune omagiază împli
nirea a peste 55 de ani de activitate revoluționară și ani
versarea zilei dumneavoastră de naștere, în numele tutu
ror copiilor și tinerilor patriei, permiteți-ne să vă urăm, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, din 
adincul inimilor noastre fierbinți, multă sănătate și pu
tere de muncă, spre binele țării, partidului și întregului 
nostru popor.

Să ne trăiți intru mulți ani, iubit conducător I

★
fost aprobat Programul privind parti
ciparea tinerei generații la reali
zarea. prin muncă patriotică, a unor 
obiective de dezvoltare economico- 
socială a României pe anul 1988.

La. lucrările plenarei a participat 
și a luat cuvîntul tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. 

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, de deplină adeziune co
munistă. revoluționară, participan- 
țit la plenara comună au adop
tat o telegramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

★
U.T.C.. A.S.C. și de pionieri, a con
tribuției întregului tineret la înfăp
tuirea exemplară a planului pe anul 
1988 și a programelor de dezvoltare 
economico-socială a patriei.

Plenara a adoptat un program spe
cial de măsuri pentru îmbunătățirea 
activității organizatorice și politico- 
educative desfășurate de Uniunea 
Tineretului Comunist. Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România și Organizația Pionierilor 
în vederea îndeplinirii, la cote su
perioare de calitate și eficientă, a 
sarcinilor ce revin tineretului, stu
denților și copiilor din documentele 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român. De asemenea, a

vor constitui atracția sezonului es
tival ?

Răspunsul e bogat în informații 
interesante și în acest caz. în 
primul rind, printr-o mai bună 
folosire a bazei existente, prin 
intrarea în circuit a altor obiec
tive, prin noi dotări și dezvol
tarea serviciilor, se va pune- în 
valoare. într-o măsură mult mai-
mare decît pînă acum. Delta Du-

VA INFORMAM DESPRE.

ANUL TURISTIC 1988

nării — acest mirific colț al țării, 
zonă turistică nepereche. Cu o pre
cizare. Grija pentru ocrotirea na
turii. pentru păstrarea echilibrului 
ecologic, pentru menținerea neștir
bită a frumuseților Deltei se va 
constitui intr-un imperativ de la 
care nu va abdica nimeni — nici 
organizatorii turismului, nici tu
riștii. în acest sens, s-a luat măsu
ra ca accesul turiștilor care vor 
dori să viziteze Delta, în afara gru
purilor organizate, să se facă pe 
baza permiselor eliberate de Agen
ția de turism din Tulcea. Aceasta 
le va asigura condiții corespunză
toare de cazare, masă, transport 
și le va facilita folosirea mijloa
celor de agrement (pescuit, plim
bări cu barca, jocuri sportive și 
altele).

Deși mai este timp pînă la... în
ceperea sezonului estival pe malul 
Mării Negre. în toate stațiunile se 

desfășoară o susținută activitate 
pentru ridicarea gradului de con
fort și îmbunătățirea dotării unor 
unități hoteliere și de alimentație 
publică și de executare a tuturor 
lucrărilor de reparații necesare. 
Recent a fost redat circuitului co
mercial renumitul „Cazinou” din 
Constanta, care a fost restaurat 
în totalitate st care va con- -
stitui, prin calitatea preparatelor,

cît și a agrementului oferit, un 
punct de atracție turistică impor
tant. De altfel, asemenea restau
rări ale unor renumite edificii tu
ristice vor avea loc. pînă la des
chiderea sezonului turistic de vară, 
și in București și în alte orașe din 
țară.

Ce preocupări de ordin gene
ral arc în vedere Ministerul Turis
mului pentru valorificarea mai efi
cientă a potențialului turistic al 
tării ?

Consiliul de conducere al Mi
nisterului Turismului a hotărît, 
încă din luna decembrie 1987. să 
declare anul 1988 ca an al calității 
ireproșabile a serviciilor. An în 
care toate sarcinile de plan să fie 
și in turism nu numai îndeplinite, 
ci și depășite. Pentru a crea astfel 
toate condițiile în vederea îndepli
nirii integrale a sarcinilor pe în
tregul cincinal. Totodată, a fost

TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participantele la Plenara Consiliului Național al Femeilor
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Plenara Consiliului Național al Femeilor, desfășurată 
in atmosfera de puternică angajare patriotică, revolu
ționară, in care oamenii muncii, toți cetățenii țării acțio
nează in strînsă unitate în jurul partidului, al dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a dat o 
puternică expresie sentimentelor de profundă stimă, 
înaltă prețuire și fierbinte recunoștință pc care milioanele 
de femei de pe întreg cuprinsul patriei le nutresc față 
de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general 
al partidului, președinte al Republicii, cel mai iubit fiu 
al națiunii, conducător înțelept și genial strateg, ctitor‘al 
României socialiste moderne, pentru strălucita și 
neobosita activitate consacrată, cu neasemuită dăruire 
patriotică și abnegație revoluționară, înfloririi multilate
rale a țării, creșterii necontenite a bunăstării poporului, 
eauzei socialismului și păcii în întreaga lume.

Cu fierbinte dragoste, admirație și deosebită conside
rație, participantele la plenară au adus un cald și 
respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent 
om politic, savant de largă recunoaștere internațională, 
pentru contribuția sa de cea mai mare însemnătate la 
elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului, a programelor de dezvoltare eco
nomico-socială a țării, la înflorirea științei, invătămintu
lui și culturii românești, Ia cauza păcii și înțelegerii intre 
popoare.

Plenara a analizat și dezbătut in spirit critic și autocri
tic, al înaltelor exigențe și cerințe exprimate de dumnea
voastră în magistralul Raport prezentat Conferinței Na
ționale a partidului — devenit program de muncă și luptă 
al întregului popor — activitatea desfășurată de Consiliul★

Sîmbătă a avut loc. în Capitală. 
Plenara Consiliului Național al 
Femeilor, care a analizat activitatea 
desfășurată de comitetele și comi
siile femeilor în anul 1987 și sarci
nile ce le revin în lumina hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, a orien
tărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
în vederea îndeplinirii planului pe 
1988 și pe întregul cincinal. Plenara

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 17 ianuarie (ora 20) — 
20 ianuarie (ora 20). Vremea va

adoptat un program de măsuri 
menit să asigure creșterea mai 
accentuată a valențelor instructiv- 
educative ale turismului, culti
varea dragostei și respectului pen
tru valorile create de poporul nos
tru de-a lungul istoriei sale mile
nare. pentru remarcabilele reali
zări din anii construcției socia
liste» ........ ..—»,—,

Pe fondul unor eforturi genera
le pentru creșterea calității servi
ciilor. se va acționa cu toată hotă- 
rîrea pentru amplificarea contri
buției turismului la sporirea volu
mului de încasări valutare, cît și a 
prestațiilor de servicii pentru 
populație.

înfăptuind politica statului și 
partidului privind menținerea ti
nereții și vigorii poporului. îm
preună cu Ministerul Sănătății, 
s-au luat măsuri pentru creșterea 
ponderii asistenței balneare in ca
dru! politicii generale de ocrotire 
a sănătății, pentru îmbunătățirea 
activității de tratament în toate 
stațiunile balneoclimaterice, pen
tru diversificarea ofertei de cură 
balneară bazată pe folosirea facto
rilor naturali și a tratamentelor cu 
medicamente originale românești. 
Astfel, începind din acest an. se 
vor aplica curele balneare, preven
tive și de recuperare, cu sejururi 
de 1 zile sau multiplu de 7 zile.

în acest scop au și fost luate 
măsuri ca atît în cele două sta
țiuni de tratament de pe litoral 
(Eforie Nord și Mangalia), cît și 
la Băile Felix. Băile Herculane, 
Călimănești-Căciulata și Băile Tuș- 
nad. să fie aplicate curele balnea
re preventive și de recuperare cu 
durata de 7 zile. Vor fi extinse 
curele balneare profilactice (dura
ta 7—14 zile) cu conținut de pro
filaxie primară adresate unor ca
tegorii de oameni ai muncii din 
industriile extractivă, metalurgică 
și chimică. Acestea vor putea fi 
efectuate în stațiunile Mangalia, 
Călimănești-Căciulata. Slănic Mol
dova. Geoagiu Băi și Buziaș. Mi
nisterul Turismului așteaptă pro
puneri din partea unor ministere, 
centrale, organe sindicale în ve
derea asigurării spațiilor de cazare 
și de tratament în stațiunile ce vor 
fi solicitate.

Așadar, o primă evaluare a aus
piciilor sub care a debutat anul 
turistic arată că organizatorii tu
rismului sînt hotărîți să-și înde
plinească în bune condiții îndato
ririle ce le revin în acest impor
tant domeniu socio-economic și in- 
structiv-educativ.

Constantin PRIESCU

Național, de comitetele și comisiile femeilor și a adoptat 
măsuri menite să contribuie la mobilizarea amplă a ma
selor de femei la înfăptuirea integrală a planului națio
nal unic de dezvoltare economico-socială a patriei noas
tre pe acest an, pe întregul cincinal.

Permiteți-ne să reafirmăm, și cu acest prilej, adeziunea 
deplină a tuturor femeilor României socialiste la politica 
externă activă a partidului și statului nostru, al cărei 
exponent și principal promotor sinteți dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care v-ați afir
mat ca proeminentă personalitate a lumii contemporane, 
Erou al păcii, luptător neobosit pentru independența, su
veranitatea și dezvoltarea liberă a tuturor națiunilor, 
pentru dezarmare și pace, pentru colaborare și înțelegere 
intre toate popoarele.

într-o atmosferă de puternică vibrație patriotică, revo
luționară, participantele la plenară consideră că supremul 
omagiu pe care vi-1 aducem este angajamentul solemn de 
a acționa cu inaltă răspundere comunistă, împreună cu 
întregul popor, pentru înfăptuirea neabătută a mărețelor 
programe de dezvoltare a patriei, stabilite la Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națională ale partidului.

Cu prilejul apropiatei aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere și a peste 55 de ani de eroică activitate revolu
ționară și patriotică, vă rugăm, din adincul inimilor, să 
primiți sentimentul nostru de adine respect și aleasă pre
țuire față de exemplara dumneavoastră viață și muncă 
dedicate cu înflăcărat patriotism ridicării României socia
liste pe cele mai inalte culmi de progres și civilizație, 
pentru epoca de glorie și măreție, a celor mai mari și 
durabile Înfăptuiri din existența noastră milenară, în
scrisă în cartea de aur a Istoriei neamului drept Epoca 
Nicolae Ceaușescu, și vă urăm să ne trăiți ani mulți și 
luminoși, in deplină sănătate și putere de muncă, împre
ună cu mult iubita și stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
spre binele patriei și fericirea națiunii noastre socialiste.

★ *
rată de Consiliul Național al Femei
lor pe anul 1987 și principalele 
obiective pe 1988.

în încheierea lucrărilor, participan
tele la plenară au adoptat. într-o 
atmosferă de puternică angajare 
revoluționară, telegrama adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

a adoptat măsuri pentru mobilizarea 
maselor de femei la transpunerea în 
viață a programelor de dezvoltare 
economico-socială a țârii, pentru 
participarea lor mai eficientă la în
făptuirea politicii partidului de ridi
care continuă a patriei pe culmi tot 
mai înalte de progres și civilizație.

Plenara a examinat, de asemenea, 
activitatea internațională desfășu-

fi în general închisă, cu ceru! va
riabil în zonele de cîmpie, șl predo
minant frumoasă în cele deluroase și 
la munte la începutul intervalului, 
apoi va deveni schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea precipitații 
slabe, mai ales sub formă de ploaie, 
local, în cea mai mare parte a teri
toriului, începînd din regiunile vesti
ce. Vîntul va sufla slab pînă la mo

BULETIN RUTIER
Intormafii și recomandări de la Inspectoratul General 

al Miliției — Direcția circulație
Conduita preventivă în sezonul rece

Potrivit prognozei specialiștilor, 
în următorul interval de timp ceața 

. va consțitui fenomenul meteo-rutier 
predominant îndeosebi în zonele de 
cîmbie și depresionare. Reducerea 
vizibilității va fi mai accentuată la 
lăsarea serii și în primele ore ale 
dimineții, cînd deplasările pe dru
murile publice impun multă pru
dență, din partea tuturor participan- 
ților la trafic. Ceața înseamnă și o 
aderentă redusă a pneurilor, ' mai 
ales dimineața, cînd fenomenul se 
asociază și cu depunere de chiciură. 
Dozarea vitezei autovehiculelor în 
limitele unei maxime securități ru
tiere este prima și cea mai impor
tantă măsură de prevedere necesară 
în asemenea împrejurări. De aseme
nea. utilizarea centurilor de sigu
ranță de către toți automobiliștii și 
pasagerii autoturismelor trebuie să 
devină o deprindere cotidiană me
nită să-i protejeze de urmările unor 
eventuale coliziuni. Un alt pericol al 
siguranței deplasării îl constituie 
ațipirea la volan. Suprasolicitările 
sistemului nervos, ca urmare a efor
turilor prelungite de a sesiza confi
gurația drumurilor și eventualele 
obstacole prin perdeaua de ceață sau 
întuneric, pot duce la slăbirea re
flexelor și a atenției. Folosirea per
manentă a fazei de întîlnire a faru
rilor în condiții de ceață nu este 
nufnai un deziderat al conduitei 
preventive, ci si o obligație legală, 
căreia trebuie să-i dea curs toți cei 
aflați la volan. Autospeciala 31-CL- 
3374, circulînd în condiții de ceață 
și cu grave defecțiuni la sistemul de 
iluminare și semnalizare, ar fi putut 
provoca un grav accident, dacă agen
ții de circulație nu ar fi oprit-o la 
timp. Unii automobiliști circulă pe 
ceață numai cu pozițiile aprinse, 
fapt care creează derută în rîndul 
celorlalți conducători de autovehi
cule. uitînd că. de regulă, luminile 
de poziție se folosesc în timpul opri
rilor și staționărilor, atunci cînd 
autovehiculele nu sînt prevăzute cu 
lumini de avarie. In plus, apare pe
ricolul ca mașinile care circulă în 
acest fel să nu fie observate de că
tre șoferii care circulă din sens opus 
ori de către pietonii care se pregă
tesc să traverseze drumul. De o 

derat, cu Intensificări Izolate în sud- 
vestul teritoriului, cu viteze pînă la 50 
km/h. Temperatura aerului va crește 
ușor. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 7 și plus 3 grade, mai coborîte 
în depresiuni, iar maximele, în gene
ral, între zero și 8 grade. în prima zi, 
pe alocuri, se va produce ceață, aso
ciată izolat și cu depunere de chi
ciură.

mare importanță este și verificarea 
atentă a stării tehnice a autovehicu
lelor înaintea fiecărei curse, pentru 
a se evita apariția pe parcurs a 
defecțiunilor. Totodată, conducătorii 
auto trebuie instruiți temeinic îna
inte de a porni la drum asupra con
dițiilor și caracteristicilor meteo-ru- 
tiere ale traseelor ce vor fi străbă
tute. punîndu-se pe primul plan 
conduita preventivă.

Atenție, copii 1
Sfîrșitul vacanței a însemnat pen

tru multi părinți și cadre didactice 
o preocupare mai susținută pentru 
educația rutieră a celor mici, pentru 
dobîndirea de către aceștia a unor 
deprinderi corecte in circulație, ast
fel incit riscul traversărilor, al con
fruntărilor tu strada să fie minim. 
Majoritatea copiilor știu cum și pe 
unde trebuie traversate arterele ru
tiere. cum să procedeze ori de cite 
ori observă apropiindu-se autove
hicule. unde trebuie să se joace 
pentru a nu fi expuși riscului acci
dentelor. Este însă necesar ca pre
zența copiilor în vecinătatea supra
feței carosabile să fie privită de 
către automobiliști ca un semnal că 
trebuie să reducă viteza și să circule 
cu atenție sporită. La Reșița, deși 
era ceață și abia se luminase de 
ziuă, un automobilist a reușit să 
evite, datorită faptului că a circulat 
cu viteză redusă în preajma unei 
școli, lovirea unui școlar din clasa a 
Il-a, care nu se asigurase la tra
versare, țîșnind inopinat în fața ma
șinii. O atitudine mai fermă la ob
servarea copiilor care se joacă în 
vecinătatea unor artere rutiere in
tens circulate, ori se pregătesc să 
traverseze prin locuri nepermise. 
trebuie să manifeste toți adulții. Ei 
sînt datori să le atragă atenția celor 
mici asupra pericolelor la care se 
expun în felul acesta, să-i ajute să 
traverseze corect strada și să-i în
drume în alegerea locurilor de joacă 
mai departe de suprafața carosabilă. 
Preocupare care trebuie să stea mai 
mult în atenția părinților și a edu
catorilor. Pentru că de bunele de
prinderi pe care copiii le dobîndesc 
de la o vîrstă fragedă depinde și 
comportarea lor în calitate de parti
cipant! la trafic. •

tv
11.30 TELEX
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan (color) : „Aripi de 
zăpadă”. Producție a Casei de 
Filme Unu. Premieră T.V. Scena
riul : Constantin Chiriță, Adrian 
Petringenaru. Regia : Adrian Pe- 
tringenaru. 'Episodul 3

12.40 Din cununa cinteculul românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (color)
14.50 însemne ale unul timp eroic (co

lor). Cetățile vitejiei — cetății, 
hărniciei. Scomicești

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.25 Clntarea României (color) • Țara 

mea de azi — documentar <• 
Omagiul țării Conducătorului iu
bit. Emisiune realizată in colabo
rare cu Consiliul Culturii șl Edu
cației Socialiste și cu Comitetul 
de cultură și educație socialistă 
al Județului Timiș

20.25 Film artistic : „Rețeaua S“ (co
lor). Producție a Casei de Filme 
Patru. Cu : Radu Beligan, Gheor- 
ghe Dfnlcă, George Motoi, Florin 
Piersic, Cezara Daflnescu, Valerlu 
Dogaru, Virginia Rogin, Costel 
Constantin, Constantin Diplan, 
Mlhai Mălaimare, Iosefini. Scena

riul : Tudor Negoiță, Mircea Gîn- 
dllă. Regla : Virgil Calotescu

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Luni, 18 ianuarie
20.00 Telejurnal
20,20 Economia românească în Epoca 

Nicolae Ceaușescu. Industrializa
rea — opțiune fundamentală a 
dezvoltării dinamice a economiei 
naționale

20.40 Tezaur folcloric (color)
21,00 Roman-foileton (color): „în cău

tarea Căpitanului Grant”. Adap
tare liberă pentru televiziune după 
romanele lui Jules Verne. Copro
ducție sovieto-bulgară. Premieră 
pe țară. Episodul 5.

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Echipele noastre feminine susțin 
noi meciuri in cupele europene

Știința Bacău — Spartak Kiev 
m Cupa campionilor europeni

Sorții au vrut ca o finalistă și o 
semifinalistă din ultimele două edi
ții ale Cupei campionilor europeni la 
handbal feminin — Spartak Kiev și, 
respectiv. Știința Bacău — să se în- 
tîlnească acum, chiar în cea de-a 
doua rundă. După cum se știe, ia 
Cerkasi, localitate unde s-a desfășu
rat prima manșă din turul al doilea 
al Cupei campionilor europeni, 
echipa noastră a pierdut la o dife
rență de numai două goluri, după ce 
la pauză a condus pe Spartak Kiev, 
ciștigătoare de 11 ori a trofeului eu
ropean. Duminică, în Sala Sporturi
lor din Bacău, se așteaptă un joc 
mare. Elevele profesorului Alexan
dru Eftenie — în frunte cu golghe- 
tera Mariana Tîrcă — sînt hotărite 
să joace ultima carte la victorie, 
pentru a se califica în faza urmă
toare a tradiționalei competiții euro
pene. Ar fi, într-adevăr, o calificare 
de prestigiu, un adevărat record și 
un binemeritat succes pentru echipa 
băcăuană, de 8 ori ciștigătoare a 
titlului de campioană a țării și de 
4 ori ciștigătoare a Cupei de handbal 
a României. La ora cînd transmitem 
aceste rînduri, toate biletele pentru 
moderna Sală a Sporturilor din Va
lea Bistriței au fost vîndute. Va fi 
un meci cum n-a fost altul. Profeso
rul Grigore Olteanu, președintele 
Clubului sportiv universitar Bacău, 
ne spunea că toate handbalistele sînt 
apte de joc și hotărite să facă totul 
pentru victorie. (Gheorghe Baltă, 
corespondentul „Scînteii”).

Tot astăzi se dispută meciurile re
tur din runda secundă a celorlalte 
două competiții europene de club. 
Echipele românești vor juca după 
cum urmează : Mureșul Tg; Mureș, 
care a cîștigat cu 22—19 pe teren 
propriu, joacă la Budapesta cu for
mația locală Vasas (în cadrul „Cu
pei cupelor”), iar Rulmentul Brașov 
întilnește pe teren propriu, în ca
drul „Cupei I.H.F.”. echipa franceză
E. S. Besangon. Partida de la Brașov 
începe la ora 11. După cum se știe, 
la Besanțon handabalistele brașo- 
vence au pierdut cu 21—25, handicap 
care însă poate fi recuperat astăzi..,

BASCHET. în , cadrul grupei fina
le a „Cupei campionilor europeni” la 
baschet masculin : Tracer Milano —
F. C. Barcelona 94—100, Maccabi Tel 
Aviv — E.B. Orthez (Franța) 92—78; 
Aris Salonic — Nashua Den Bosch 
(Olanda) 120—99. în clasament conti
nuă să conducă Partizan Belgrad, cu 
11 puncte.

SCHI. Proba masculină de 15 km 
din cadrul concursului internațional 
de schi fond de la Strbske Pleso 
(Cehoslovacia), contînd pentru „Cupa 
mondială” a fost cîștigată de sue
dezul Torgny Mogren, cronometrat 
în 34’21”9/10. Pe locurile următoare : 
Holger Bauroth (R.D. Germană) — 
34’23”6/10 și Giachen Guidon (Sue
dia) — 34’36”6/10.

TENIS. în turul III al turneului 
internațional de tenis de la Mel
bourne. tînărul campion australian 
Pat Cash l-a învins cu 6—1. 6—2,6—1 
pe compatriotul său Paul McNamee, 
suedezul Jonas Svensson l-a eliminat 
cu 6—2, 6—7, 6—4, 6—3 pe coechipie
rul său Niclas Krron, iar Wally Ma- 
sur (Australia) a dispus cu 6—3, 6—2,
3— 6, 6—1 de Ramesh Krishnan 
(India). în concursul feminin, elve- 
țianca Celine Cohen a învins-o cu
4— 6, 6—1, 9—7 pe americanca Lea 
Antonopolis, iar Barbara Potter 
(S.U.A.) a cîștigat cu 6—3, 6—2 parti
da cu Etsuko Inoue (Japonia).
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© ROBOȚI MAI INTELIGENȚI.
Nu de mult, la Beijing a avut loc prima 
expoziție internațională de robotică din 
China, la care țara-gazdă a prezentat mai 
multe modele de roboți specializați în ope
rațiuni de sudură punct cu punct, cu arc, 
de vopsire, de lucru în mediu exploziv, cit 
și un robot înzestrat cu elemente de in
teligență artificială. Este vorba de primele 
produse mai reprezentative realizate de 
specialiștii chinezi pentru a lichida rămî- 
nerea în urmă înregistrată de această țară 
în domeniul roboticii, informează revista 
„China in construcție”. Actualmente, in 
această țară, se fac cercetări asupra robo
ților și utilizării acestora în peste o sută 
de unități de cercetare științifică, de în- 
vățămînt superior și întreprinderi. în 1986, 
după ce dezvoltarea roboticii a fost cuprin
să în planul cincinal, statul chinez a decis 
crearea unui prim centru de studii și ex
ploatare a roboților, construcția urmînd să 
fie dată în folosință anul acesta. Cele zece 
birouri de studii ale noului centru vor e- 
fectua cercetare fundamentală în folosul

dezvoltării roboticii. în programele de 
cercetare ale centrului s-a prevăzut pune
rea la punct a unor roboți destinați mine
lor carbonifere, prospecțiunilor de petrol 
în zone marine, industriei chimice, far
maceutice. Roboții pe care și-au propus 
să-i realizeze specialiștii chinezi vor fi ca
pabili să lucreze în condiții dificile — de 
șocuri termice, de iradiere, de vibrații, de 
coroziune. în cursul actualului plan cin
cinal, centrul de cercetări urmează să rea
lizeze 300—600 de roboți.

în China se fabricau roboți încă de 
acum peste 1 000 de ani. Ei erau însă ac
ționați prin sisteme de roți dințate. Inge
nioasele păpuși antice în stare să cînte din 
instrumente muzicale sau să facă acroba
ție nu suportă insă comparația cu roboții 
moderni pe care specialiștii Chinei de azi 
îi creează, aplicînd tehnici de virf. în pre
zent, roboții au îrfeeput să se afirme în 
uzine, cum este cea de ace pentru mașini 
de cusut din Shanghai, unde activează un 
număr de 16. Iar pe dezvoltarea, în con
tinuare, a producției da roboți tot mai

inteligenți se scontează pentru creșterea 
substanțială a productivității muncii in e- 
conomia Chinei, conchide revista citată.

© AUTOVEHICUL CU ABURI, 
Biroul studențesc de proiectare al Institu
tului politehnic din Harkov a realizat o 
instalație propulsoare cu aburi pentru noul 
model al autoturismului „Zaporojeț”. Abu
rul nu se obține în cazane tradiționale, ci 
cu ajutorul unor lichide speciale. Noul 
model de automobil nu va avea cutie de 
viteze și ambreiaj, iar motorul său va în
ceta să funcționeze deîndată ce este oprită 
mașina. Comparativ cu clasicul motor de 
automobil, cel cu aburi consumă mult mai 
puțin carburant și. implicit, poluarea pro
dusă, se reduce considerabil.

® DE VALOAREA ANTRACI
TULUI. Specialiști ai întreprinderii „In- 
dustrimontaăa” din Belgrad au pus la 
punct o originală metodă tehnologică de

obținere a biogazului, pe baza folosirii po
tențialului energetic oferit de biomasă. 
Pînă acum s-au și realizat substanțiale e- 
conomii prin înlocuirea gazelor naturale și 
a păcurii cu biogaz la o fermă zootehnică 
din apropiere de Pancevo, în Voivodina.
S-a estimat că într-un an se poate econo
misi astfel combustibil convențional în va
loare de cel puțin 140 000 de dolari, în con
dițiile în care investiția a costat 100 000 de 
dolari. Durata de întrebuințare a instala
ției este de 20—25 de ani.

Metoda de obținere a biogazului din bio
masă, respectiv din îngrășăminte natu
rale, este simplă. Puterea calorifică a ga
zului — un amestec de metan, bioxid de 
carbon și hidrogen sulfurat — obținut din 
îngrășămîntul natural este de 5 700 kilo- 
calorii, adică egală cu cea a antracitului. 
Originalitatea noii soluții o reprezintă ba
zinul de fermentare de tip continuu al in
stalației, ceea ce înseamnă că aceasta poate 
funcționa în condiții climatice diferite. So

luția se pretează și Ia valorificarea ener
giei din ape reziduale, de la canalizare sau 
din biomasă vegetală. Cu unele îmbunătă
țiri ale tehnologiei, echipamentul realizat 
de specialiștii iugoslavi poate fi adaptat cu 
ușurință, în vederea obținerii de energie 
electrică, întreaga centrală electrică de 
acest tip necesitînd un număr de numai 
cinci lucrători.

• TOTUL DESPRE CLIMĂ, so
cialiști americani au calculat că, anual, 
din craterele vulcanice aflate pe fundul 
oceanului planetar se degajă o cantitate de 
circa 36 milioane tone de dioxid de carbon, 
aproape echivalentul a ceea ce se produce 
la suprafața Pămîntului prin diferite pro
cese naturale și industriale. Aceste noi 
date sint utile pentru a se determina mo
dul cum a evoluat viata pe planeta noas
tră, stabilindu-se tipurile de climă care 
s-au succedat de-a lungul a 4,5 miliarde

de ani. Potrivit specialiștilor de la Centrul 
de cercetări Amos, în primul miliard de 
ani, Pămîntul ar fi degajat o cantitate de 
dioxid de carbon de 1 000 de ori mai mare 
decît în prezent, cînd interiorul său este 
mai rece. Se presupune că aproximativ 30 
la sută din atmosferă consta în acele tim
puri din dioxid de carbon. Mari cantități 
din acest element aflat în oceanele calde 
ar fi ajutat la evoluția vieții, prin trans
formarea dioxidului de carbon în materie 
organică. Ulterior, formele de viață teres
tră s-au adaptat la niveluri mai scăzute 
ale acestui gaz. După opinia specialiștilor 
americani, dioxidul de carbon s-a degajat 
din Pămînt cu o viteză de două ori mal 
mare decît se consideră necesar ca să jus
tifice cantitatea existentă în prezent' ju
mătate din aceasta fiind reabsorbită în in
teriorul planetei. Noua ipoteză vine în con
tradicție cu alte teorii, potrivit cărora can
titatea de dioxid de carbon de la suprafața 
Pămîntului a crescut necontenit.

*

*
**
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Grăitoare mărturie a prețuirii și înaltului prestigiu
internațional al președintelui României,

La Londra a apdrut volumul:

„NICOLAE CEAUȘESCTJ, OM DE STAT ȘI LUPTĂTOR
PENTRU DESTINDERE, DEZARMARE ȘI PACE“

Expresie a înaltei aprecieri de care se bucură în Marea Britanie, în 
întreaga lume președintele României, activitatea sa prodigioasă ' pusă în 
slujba intereselor supreme ale poporului român, a idealurilor de înțelegere, 
colaborare și pace între popoare, la Londra a fost lansat volumul

intitulat „NICOLAE CEAUȘESCU, om de stat și luptător pentru destindere, 
dezarmare și pace", amplă lucrare consacrată personalității conducătorului 
partidului și statului nostru, operei sale teoretice și practice.

Semnat de publicistul Robert Go- 
vender și apărut în prestigioasa 
editură „Unified Printers and Pu
blishers Ltd.“, volumul răspunde 
interesului larg manifestat în 
cercurile politice, în rîndul opiniei 
publice față de personalitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, față 
de gîndirea sa politică originală, 
novatoare, de contribuția de ines
timabilă valoare la progresul rapid 
și multilateral al României, la so
luționarea problemelor cardinale 
ale lumii contemporane.

Editat in limba engleză. în con
diții grafice excelente, volumul se 
deschide cu portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și cu o Intro
ducere, în care se explică temeiu
rile apariției acestei lucrări însu- 
mînd peste 270 de pagini. „Româ
nia — se relevă în Introducere — 
a înregistrat un progres fenome
nal atît pe plan intern, cît și in
ternațional. mai ales în ultimele 
două decenii. Românii, conduși de 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
unul dintre oamenii de stat de 
frunte ai lumii, filozof și teoreti
cian comunist, și-au scos tara din- 
tr-o stare de înapoiere economică 
și au plasat-o ferm pe calea so
cialistă. spre statutul de națiune 
avansată. România înregistrează 
unele dintre cele mai înalte ritmuri 
de creștere în producția industria
lă și agricolă. în dezvoltarea știin
ței și tehnologiei.

Pe plan extern, propunerile de 
substanță și raționale ale Româ
niei pentru o lume liberă de arme 
nucleare, pentru întărirea rolului 
O.N.U., pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, 
pentru respectul față de principiile 
neamestecului în treburile interne 
ale națiunilor, suveranității și in
dependenței, față de dreptul fie
cărui popor de a-și decide propriul 
viitor economic și social, fără a i 
se impune sau a se recurge la a- 
menințări din afară, pentru lichi
darea neocolonialismului și a rasis
mului au atras pentru România și 
președintele său gratitudinea și 
respectul conducătorilor și oameni
lor lucizi din toată lumea".

în Introducere sint sintetizate 
concepțiile românești și direcțiile 
fundamentale de acțiune promo
vate consecvent de țara noastră, de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
pentru soluționarea viabilă și efi
cientă a marilor probleme cu care 
este confruntată comunitatea in
ternațională. în primul rînd pentru 
edificarea păcii în lume. Este co
rect să menționăm, se arată în a- 
cest sens, că opinia publică inter
națională — care în mod treptat a 
trecut la respingerea războaielor, 
atit nucleare, cît și convenționale, 
și care acum cere ca acordurile 
pentru eliminarea unui război nu
clear să fie încheiate cît mai ur
gent — datorează o mare parte 
din inspirația și logica sa poziției 
puternic argumentate a Dresedinte- 
iui Nicolae Ceaușescu în domeniul 
nuclear. Această lucrare arată de 
ce președintele Nicolae Ceaușescu 
deține un asemenea loc de onoare, 
nu numai ca unul dintre fiii cei
mai iluștri ai României, ci și ca un 
conducător de talie mondială, cu
largă viziune și umanism, cu o cre
dință nestrămutată în canacitatea
oamenilor de pretutindeni de a pro
teja Pămîntul, de a crea o lume 
mai bună și mai dreaptă pe pla
neta noastră.

prima parte, structurată în 
capitole bogat ilustrate cu
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AGENȚIILE DE PRESA

Ilaureați ai Premiului Nobel din în
treaga lume se vor reuni la ÎS ia
nuarie la Paris pentru a discuta 
probleme cu care va fi confruntată

I omenirea la începutul secolului 
XXI, indeosebi teme privind pacea, 
războiul, știința, mediul înconjură- 

. tor și populația.

I PENTRU LEGALIZAREA P.C.
DIN FILIPINE. Ministrul filipinez 

Ial afacerilor externe, Râul Mangla- 
pus, s-a pronunțat în favoarea le
galizării partidului comunist.

CANDIDATURA. Primul minis
tru al Franței, președinte al parti- 

Idului Adunarea pentru Republică, 
Jacques Chirac, și-a anunțat ofi
cial decizia de a candida pentru 
funcția de președinte al statului. în 

I cursul alegerilor ce urmează să se 
desfășoare în primăvara anului în 
curs.

CONVENȚIA NAȚIONALĂ A 
I PARTIDULUI SOCIALIST FRAN- 
ICEZ s-a întrunit la Paris pentru a 

adopta platforma electorală a can
didatului socialist la alegerile pre
zidențiale din primăvara acestui 

Ian. Lucrările se desfășoară pe fun
dalul divergențelor dintre diverse
le curente din rindurile P.S.F., mai 

Iales că încă nu se cunoaște oficial 
candidatul partidului la magistra
tura supremă.

PRIMUL-MINISTRU INTERI- 
I MAR AL LIBANULUI. Selim Al- 

HOss. a apreciat că expulzarea de

fotografii color, volu
mul înfățișează mo
mente din viața și ac
tivitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pu
ternica sa personalita
te de om politic, pa
triot și revoluționar, 
lupta îndelungată și 
neobosită pusă în sluj
ba materializării as
pirațiilor de dreptate 
socială și neatîrnare 
ale poporului român. 
Sînt înfățișate reali
zări reprezentative din 
domeniile vieții eco
nomice. sociale, știin
țifice și culturale ob
ținute în anii noii o- 
rinduiri, cu precădere 
în perioada inaugurată 
de Congresul al IX- 
lea al P.C.R., denumită 
cu deplin temei „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". 
Sînt prezentate, de a- 
semenea. pe larg legă
tura organică, armo
nioasă dintre politica 
internă și externă a 
partidului și statu
lui nostru, concep
ția științifică de po
litică externă pro
fund realistă și crea
toare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, nu
meroasele sale demer
suri, inițiative și con- ,
tribuții de maximă importanță vi- 
zînd soluționarea în chip nou, de
mocratic, a marilor probleme inter
naționale, asigurarea unui curs ra
țional, sănătos, de colaborare și 
pace, în viața mondială.

în partea a doua a lucrării este 
prezentată o selecție de expuneri 
și cuvîntări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. semnificative 
pentru cunoașterea drumului im
presionant parcurs de poporul ro
mân în efortul de înălțare a pa
triei, in promovarea unei politici 
de largă deschidere spre lume, de 
destindere, colaborare și pace. Se 
evidențiază că. pentru vasta și neo
bosita sa activitate în fruntea par
tidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se bucură de 
dragostea și recunoștința întregului 
popor român și. totodată, de un 
înalt prestigiu internațional. ..Pre
ședintelui României i s-au conferit 
numeroase titluri, inclusiv de doc
tor în științe economice și politice 
și, de asemenea,' de «doctor hono
ris causa», de către universități 
din întreaga lume" — se relevă în 
lucrare. „Scrierile sale au fost pu
blicate în numeroase țări. Biogra
fia și selecții din lucrările sale a>t 
fost tipărite în 103 volume. în 20 
de limbi străine. între anii 1971— 
1987. Contribuțiile sale la cauza 
păcii și dezarmării sînt bine cunos
cute si au fost recunoscut» n-’n 
acordarea Medaliei de aur «Frede
ric Joliot Curie», cea mai înaltă 
distincție a mișcării pentru nare, 
și a altor neste 50 de d'Stmrtii si
milare. sub formă de ordine și 
medalii, românești și străine".

în capitole distincte, intitulate 
„Bazele politicii externe a Româ
niei", „Oprirea cursei înarmărilor 
nucleare", „România la O.N.U.", 
„Știința, pacea și dezvoltarea", ci
titorul are posibilitatea să cunoască 
în profunzime multiplele valențe 
ale concepției atotcuprinzătoare de 
politică externă a conducătorului 
partidului și statului nostru, vizi

către Israel a celor patru palesti
nieni violează principiile de bază 
ale dreptului internațional. Gu
vernul Libanului a hotărît sâ-i 
trimită pe cei patru palestinieni în 
teritoriul de unde au fost expulzați.

IN SEMIPALATINSK ȘI NE
VADA. In conformitate cu înțele
gerea sovieto-americană la nivel 
înalt, un grup de specialiști ame
ricani a vizitat poligonul nuclear 
sovietic din zona Semipalatinsk, 
în vederea desfășurării unui expe
riment comun de control. După 
cum menționează agenția T.A.S.S., 
un grup de specialiști sovietici va 
face o vizită de răspuns la poligo
nul experimental american din 
Nevada, in perioada 25—30 ianua
rie anul acesta.

LUPTE VIOLENTE s-au desfă
șurat in ultimele zile împotriva 
forțelor regimului rasist sud-afri- 
can in apropierea orașului angolez 
Cuito Cuanavale din provincia 
Kuando Kubango din sud-vestul 
țării, a anunțat un comunicat al 
Ministerului angolez al Apărării.

O AMPLA MANIFESTAȚIE DE .
PROTEST împotriva organizației 

• criminale Mafia s-a desfășurat în 
centrul orașului italian Palermo, 
încă din primele zile ale acestui 
an. Mafia a comis numeroase cri
me în Italia.

„GRUPUL CELOR 77". Tunisia 
a fost desemnată în unanimitate 
să prezideze în acest an activitatea

unea realistă, curajoasă, profund 
umanistă apreședintelui 
Nicolae Ceaușescu privind căile 
practice de rezolvare a marilor 
probleme internaționale actuale și 
de perspectivă.

Prin dialogul la nivel înalt, prin 
pozițiile promovate și prin iniția
tivele lansate pe arena mondială 
— se arată in volum — președintele 
Nicolae Ceaușescu și-a adus și își 
aduce o contribuție de primă im
portantă la întărirea legalității in
ternaționale. la eforturile pentru 
oprirea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării, cu prioritate a 
dezarmării nucleare, la dezvoltarea 
cooperării și întărirea securității 
in Balcani și în Europa, la regle
mentarea prin mijloace pașnice a 
tuturor conflictelor și diferendelor 
dintre state, la lichidarea subdez
voltării și decalajelor economice, 
la Întărirea rolului O.N.U. în viața 
internațională, la instaurarea unei 
noi ordini politice și economice 
mondiale.

Capitolul final al lucrării, inti
tulat sugestiv „Viitorul", proiec
tează o imagine luminoasă, re- 
levînd că, beneficiind de concepția 
politică clarvăzătoare și conducerea 
înțeleaptă ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, de programe 
realiste și cutezătoare de dezvol
tare, poporul român — care a ob
ținut realizări remarcabile intr-o 
perioadă de timp relativ scurtă — 
poate să scruteze cu încredere vi
itorul săp liber și independent.

La festivitatea prezentării lucră
rii. desfășurată sub auspiciile edi
turii ..Unified Printers and Pu
blishers Ltd.", la Centrul Inter
national al Presei din Londra, au 
participat H. Walker, vicepreședin
te al Camerei Comunelor, Gordon 
Mc. Lennan, secretar general al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, personalități ale vieții 
politice, sociale și culturale, con
ducători ai unor companii și firme 
economice, membri ai conducerii 
Asociației de prietenie Marea Bri

țărilor membre ale „Grupului ce
lor 77". Propunerea în acest sens a 
fost făcută de grupul țărilor afri
cane. „Grupul celor 77“ a fost 
creat în anul 1964, avînd inițial 77 
de membri. în prezent, el este for
mat din 127 de țări.

CONGRESUL P.S.M.S. în zilele 
de 22—24 ianuarie va avea loc cel 
de-al XXXI-lea Congres al Parti
dului Socialist Muncitoresc Spa
niol. de guvernămînt. în cadrul 
lucrărilor vor fi examinate pro
bleme ale actualității politice in
terne și ale opțiunilor de politică 
externă ale Spaniei. După cum 
relevă agenția E.F.E.. existenta in 
Spania, la ora actuală, a peste 3 
milioane de șomeri constituie o 
problemă de maximă preocupare 
pentru partid.

SEAN MCBRIDE, cunoscut om 
politic irlandez, laureat al Premiu
lui Nobel pentru pace, a încetat 
din viață la Dublin, la vîrsta de 84 
de ani. Fost ministru de externe‘al 
Republicii Irlanda, McBride a acti
vat în numeroase organizații in
ternaționale. El s-a numărat prin
tre autorii raportului UNESCO pe 
tema combaterii rasismului, apar
theidului și instigării la război. în 
1977 lui Sean McBride i s-a decer
nat Premiul Lenin pentru pace.

BUGET. întrunită în ședință la 
Belgrad, Adunarea R.S.F. Iugo
slavia a adoptat bugetul de stat pe 
1988. Bugetul federal se cifrează 
la 5 659,9 miliarde dinari.

IN CAPITALA R. D. P. YEMEN 
au început lucrările celei de-a 5-a 
sesiuni a Consiliului Suprem al 
Poporului consacrate dezbaterii 
planului de dezvoltare social-eco- 
nomică a țării, bugetului de stat și 
programului de import-export pe 

tanie — România, reprezentanți ai 
unor case editoriale britanice, 
ziariști.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
directorul și redactorul șef al edi
turii „Unified Printers and Publi
shers Ltd.", Gaziul Khan, eviden
țiind importanța lucrării publicate, 
a amintit faptul că cititorilor bri
tanici le-au fost prezentate in ul
timii ani mai multe volume con
sacrate personalității președintelui 
Nicolae Ceaușescu, poziției Româ
niei intr-o serie de probleme esen
țiale ale vieții internaționale.

Noi — a relevat vorbitorul — 
ne-am inspirat în mod deosebit 
din tezele și analizele unuia dintre 
cei mai destoinici și influenți oa
meni de stat ai timpului nostru, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
personalitate respectată în întreaga 
lume nu numai pentru puterea sa 
de. muncă și pentru creativitatea 
sa ca om de stat, ci, in același 
timp, și datorită modului înțelept 
în care a contribuit la creșterea 
prestigiului țării sale pe plan 
mondial. Trebuie să spunem că 
nimeni altul nu a făcut mai mult 
decît președintele României pen
tru a sublinia nedreptățile actua
lei ordini economice internaționale 
și a evidenția necesitatea de a o 
schimba, de a o înlocui cu un sis
tem realist mai echitabil.

Sîntem foarte bucuroși să con
siderăm această carte, lansată cu 
citeva zile înaintea aniversării 
zilei de naștere a președintelui 
României, drept un omagiu adus 
distinsei sale personalități, a de
clarat vorbitorul. Editura pe care 
o conduc, a adăugat G. Khan, este 
bucuroasă să exprime urărț de să
nătate, de fericire și „La multi 
ani I", cu ocazia zilei sale de naș
tere, unui mare om de stat.

A luat apoi cuvîntul Robert Go- 
vender, care, după ce și-a exprimat 
satisfacția deosebită pentru publi
carea celei mai recente dintre 
lucrările sale — „Nicolae Ceaușescu, 
om de stat și luptător pentru des
tindere, dezarmare și pace" — a 
elogiat demersurile și inițiativele 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru realizarea unei lumi mai 
bune și mai drepte, libere de arme 
nucleare și războaie.

Președintele României — a spus 
el — a evidențiat că acumularea 
armelor și a rachetelor nucleare, 
proliferarea și perfecționarea lor 
au schimbat radical modul în care 
gîndim noi în prezent problemele 
prirind războiul. Astăzi, un război 
este de neconceput, deoarece, în 
mod inevitabil, armele nucleare 
ar produce o catastrofă de propor
ții incalculabile : într-o asemenea 
situație nu va exista nici un în
vingător ; învinsă va fi omenirea, 
care, pur și simplu, va dispărea 
de pe fața Pămîntului,

Sîntem profund recunoscători 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
de a ne fi reamintit acest lucru, 
recunoscători, de asemenea, pentru 
modul consecvent și înțelept in 
care folosește fiecare prilej pen
tru a acționa constructiv in ve
derea eliminării terorii nucleare, 
a spus Robert Govender.

•Cei prezenți la festivitate și-au 
exprimat satisfacția în legătură cu 
apariția in Anglia a noului volum 
consacrat personalității și operei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. vo
lum ce se înscrie, neîndoielnic, ca 
un: omagiu adus concepției filozo
fice și activității practice strălucite 
a președintelui României.

y(Agerpres)

anul 1988 — cel de-al treilea an al 
actualului cincinal. Heider Abou 
Bakr Al-Attas, președintele Prezi
diului Consiliului Suprem al Po
porului, a prezentat un raport.

RELAȚIILE MILITARE NIPO- 
NO-AMERICANE. înaintea înche
ierii vizitei sale în S.U.A., primul 
ministru al Japoniei, Noboru Ta- 
keshita, a avut o întrevedere cu 
ministrul apărării. Frank Carlucci. 
După cum s-a anunțat oficial, au 
fost abordate cu precădere aspecte 
legate de hotărîrea Japoniei de a-și 
spori contribuția financiară la în
treținerea trupelor americane dis
locate pe teritoriul nipon. Cheltu
ielile destinate menținerii celor 
55 000 de militari americani în ar
hipelagul japonez se vor ridica în 
acest an la 3.2 miliarde dolari pen
tru S.U.A. și la 2,5 miliarde dolari 
pentru Japonia.

CONVORBIRI FRANCO—TUNI
SIENE. Primul-ministru al Tuni
siei. Hedi Baccouche. și-a încheiat 
vizita oficială efectuată la Paris, 
în cursul căreia a fost primit de 
președintele Francois Mitterrand 
si a conferit cu primul-ministru. 
Jacques Chirac. în centrul convor
birilor s-au aflat probleme ale 
cooperării economice dintre cele 
două țări. De asemenea, au fost 
abordate aspecte ale situației in
ternaționale. cu prioritate proble
matica Orientului Mijlociu.

LA BAGDAD au avut loc con
vorbirii intre președintele Irakului, 
Saddam Hussein, și președintele 
Egiptului. Hosni Mubarak, aflat în 
vizită în capitala irakiană. Au fost 
abordate probleme privind ulti
mele evoluții din Orientul Mijlo
ciu, conflictul dintre Iran și Irak, 
eforturile întreprinse pentru pu
nerea în aplicare a rezoluției 598 a 

Un nou demers pentru 
întărirea păcii 

în America Centrală
Intilnirea la nivel inalt 

a țărilor din regiune
SAN JOSE 16 (Agerpres). — La 

San Jose au început lucrările întil- 
nirii la nivel înalt a țărilor din 
America Centrală — Costa Rica. 
Guatemala. Honduras. Nicaragua și 
Salvador — consacrată evaluării sta
diului îndeplinirii acordurilor de 
pace în regiune, semnate la prece
denta reuniune, din luna august anul 
trecut.

în discursul inaugural, președin
tele costarican Oscar Arias și-a 
exprimat speranța că noul dialog 
politic centroamerican „va contribui 
la adoptarea deciziilor necesare pen
tru instaurarea unui climat de pace 
și încredere intre țările respective, 
la înlăturarea tensiunilor existente".

Șefii de stat centroamericani vor 
examina documentul intitulat „Ra
port asupra progreselor în îndepli
nirea acordurilor de procedură pen
tru realizarea unei păci trainice și 
durabile în America Centrală", ela
borat de Comisia internațională de 
verificare a aplicării acordurilor de 
pace în America Centrală, pe baza 
constatărilor făcute la fata locului 
in cursul recentului turneu efectuat 
în țările din zonă.

★
BRUXELLES 16 (Agerpres). — La 

Bruxfelles a fost dată publicității o 
declarație în care se exorimă spri
jinul celor 12 t.ări membre ale Pie
ței comune față de procesul de rea
lizare a păcii în America Centrală. 
Documentul a fost difuzat cu ocazia 
desfășurării la San Jose (Costa Rica) 
a reuniunii șefilor de stat din cele 
cinci țări din regiune. Rezultatele 
acestei reuniuni — se spune în de
clarație — ar putea avea o mare în
semnătate asupra păcii în America 
Centrală și chiar asupra dialogului 
dmtre aceste state cu alte țări sau 
grupuri de țări.

Medicii lumii cer 
interzicerea tuturor

experiențelor nucleare
BRUXELLES 16 (Agerpres). — 

Asociațiile medicale din Belgia, care 
susțin activitatea organizației „Me
dicii lumii pentru preîntîmpinarea 
unui război nuclear", au anunțat 
lansarea unei campanii la nivel na
țional în favoarea încheierii unui 
acord internațional cu privire la in
terzicerea tuturor experiențelor 1 nu
cleare. Se are în vedere informarea 
largă a opiniei publice asupra urmă
rilor pozitive pentru întreaga pla
netă a încetării totale a testelor 
nucleare.

I____________________________________

Țările Africii se pronunță 
pentru un sistem propriu 

de informații
ADDIS ABEBA 16 (Agerpres). — 

Documentele adoptate Ia conferința 
de la Addis Abeba a miniștrilor in
formațiilor din țările Africii, ale că
rei lucrări s-au încheiat la Addis 
Abeba, subliniază necesitatea elibe
rării mass-mediei africane de domi
nația mijloacelor de informare în 
masă occidentale. Conferind eveni
mentelor -.de pe continent un carac
ter tendențios, aceste mijloace de
naturează deliberat realizările so- 
cial-economice ale țârilor continen
tului, relevă documentele. Pentru a 
contracara efectele negative ale a- 
cestei propagande, se subliniază, 
Africa trebuie să-și creeze un sis
tem propriu de informații, care să 
reflecte lupta pentru eliminarea po
liticii de apartheid din R.S.A.. dez
voltarea cooperării economice in- 
terafricane în direcția lichidării po
verii datoriei externe, consolidării 
unității africane. S-au formulat, de 
asemenea, propuneri în direcția per
fecționării' activității Agenției pan- 
africane de presă PANA, care re
unește 43 de agenții naționale de 
presă.

Consiliului de Securitate al O.N.U., 
care prevede îpeetarea imediată a 
focului și soluționarea divergențe
lor dintră cele două țări pe cale 
pașnică, și situația din teritoriile i 
arabe ocupate.

ATENTAT. Un ofițer din regi
mentul de apărare al Ulsterului a 
fost asasinat sîmbătă la Belfast de | 
membri ai unor grupări teroriste 
din Irlanda de Nord. In ziua pre- [ 
cedentă fusese înregistrat un alt 
atentat, soldat cu moartea unui 
tînăr la Belfast. Autoritățile brita- . 
nice apreciază că este vorba de un 
nou val de acte teroriste puse la I 
cale de elemente extremiste.

UN MONOPLAN Fokker, pierdut 
în timpul primei expediții a lui 
Richard Byrd în Antarctica, in . 
1928, a fost recent descoperit, a- 
proape intact, de o echipă de ex- • 
ploratori neozeelandezi. Avariat 
grav Ia sol. in timpul unei furtuni, 
aparatul de zbor a fost regăsit | 
după 60 de ani, răsturnat pe un 
lac înghețat, în apropiere de mun- | 
ții Rockefeller și Alexandra.

„SUVERANUL MĂRILOR". In .
portul Miami din statul Flo
rida a avut loc lansarea celei I 
mai mari nave de pasageri din 
lume, „Souvereign of the Sens". 1 
Nava are lungimea de 266 metri și 
un deplasament de 74 000 tone, pu
țind lua la bord 2 276 pasageri și | 
750 membri ai echipajului și per- | 
sonalului de servire. „Souvereign 
of the Seas" are 14 punți, legate 
intre ele prin 18 lifturi. De bordul | 
giganticei nave a fost spartă o 
sticlă de șampanie pe măsură, a- I 
vind capacitatea de 25 litri și o I 
înălțime de un metru. ..Suveranul 
mărilor", construită in Franța pen
tru armatori norvegieni, a sosit in I 
S.U.A. la 3 ianuarie.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu plăcere și recunoștință felicitările dumneavoastră cordiala, 
transmise cu prilejul fericit al aniversării Zilei independenței noastre.

Vă rog să primiți caldele noastre mulțumiri, împreună cu urările noas
tre cele mai bune de sănătate personală, de progres și prosperitate pentru 
poporul dumneavoastră.

AHMED AL MIRGHANI
Președintele Consiliului Suprem 

al Republicii Sudan

Larg sprijin pentru o conferință 
internațională de pace în Orientul Mijlociu

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Sîntem gata să ne așezăm la masa 
tratativelor cu inamicul nostru, în 
cadrul unei conferințe internaționale 
asupra Orientului Mijlociu — a de
clarat Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, intr-un 
interviu acordat companiei de tele
viziune americane A.B.C., citat de 
agenția T.A.S.S. El a precizat că 
O.E.P. nu intenționează să condițio
neze în nici un fel desfășurarea unui 
asemenea forum dacă și Israelul va 
proceda la fel.

Yasser Arafat a arătat.-de aseme
nea. că poporul palestinian este gata 
să lupte cu arma în mînă pentru a 
pune capăt ocupației israeliene și a 
dobîndi independența națională in 
cadrul unui stat propriu.

BONN 16 (Agerpres). — Ministrul 
de exțerne al R;F.G„ Hans-Dietrich 
Genscher. a subliniat, intr-un in
terviu. necesitatea convocării de 
urgență a unei conferințe interna-

Dezbateri în Consiliul de
Israelului în

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U., 
întrunit in sesiune de urgență, la 
cererea reprezentantului permanent 
la Națiunile Unite al Libanului, a 
luat în dezbatere un proiect de re
zoluție în care se condamnă inter
venția Israelului în sudul Libanului. 
Documentul cere Israelului să pună

Noi manifestații de 
palestiniene din 

în teritoriile de pe malul vestic al 
Iordanului și în Gaza au continuat, 
în ultimele 24 de ore, manifestațiile 
de protest ale populației palestinie
ne împotriva ocupației israeliene. 
în tabăra de refugiați Jabalia, din 
Gază, au avut loc intense ciocniri 
între demonstranți și militarii israe- 
lieni, care au utilizat blindate.

S-U-A.; „Discriminări în foaie compartimentele 
vieții sociale"

Un raport revelator asupra condiției populației de culoare 
americane

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
în America de azi, majoritatea cetă
țenilor de culoare rămîu la periferia 
societății, fiind supuși la discrimi
nări în toate compartimentele vieții 
— se relevă în raportul „Situația 
Americii negre în 1988", elaborat de 
Liga orășenească națională din 
S.U.A. și dat publicității la Wa
shington. Potrivit ultimelor date, 
negrii constituie 12,5 la sută din 
populația țării, iar nivelul șomaju
lui în rîndul lor se menține la 14,5 
la sută, de 2,5 ori mai mare față de 
media șomajului în rindul populației

HAITI: Scrutin sub semnul 
tensiunii politice

într-o atmosferă de puternică ten
siune, in Haiti se desfășoară, astăzi, 
alegeri generale (prezidențiale și 
parlamentare), primele de acest gen 
în ultimele trei decenii. După cum 
se știe, alegerile urmau să aibă loc 
la 29 noiembrie anul trecut, dar nu 
s-au putut desfășura, ca urmare a tul
burărilor grave declanșate de gru
puri înarmate de „tontons macoutes" 
(temuta poliție secretă din timpul 
regimului de dictatură al lui Duva
lier, faimosul „Papa Doc", formal, 
dar numai formal, dizolvată), care 
au trecut la represiuni în masă. Ca 
urmare, cîteva zeci de persoane au 
fost ucise și cel puțin două sute ră
nite. Ziariști străini martori oculari 
ai evenimentelor scriau că violența 
generalizată la care s-a ajuns a fost 
provocată de înșiși deținătorii ac
tuali ai puterii, care au decis să pună 
capăt „jocului de-a democrația". Co
mentariile aveau in vedere perioada 
de timide transformări scursă dună 
plecarea din țară a succesorului, lui 
„Papa Doc", fiul său Jean-Claude 
Duvalier, cînd noii guvernanți mili
tari, sub presiunea maselor, au dat 
curs unor revendicări ale forțelor de
mocratice. între altele, partidelor po
litice li s-a permis Să-și desfășoare 
legal activitatea, a fost formată o 
Adunare Constituantă și s-a realizat 
un referendum asupra noii consti
tuții, care prevede trecerea la o ad
ministrație civilă. Dar evoluțiile in
tervenite de atunci au arătat că noile 
autorități tindeau sub o formă sau 
alta să perpetueze vechiul regim 
dictatorial. Concret, triumviratul mi
litar — Consiliul Național de Gu- 
vernămint condus de generalul 
Henry Namphy — avea în vedere, 
potrivit observatorilor aflați la fata 
locului, două variante : sau să im
pună un candidat prezidențial con
venabil, sau să se dispenseze de scru
tin. In cele din urmă s-a recurs 'a 
soluția contramandării — prin de
clanșarea valului de violențe — so
luție socotită, pesemne, mai puțin 
compromițătoare și oferind o marjă 
de manevră.

Din momentul amînării. armata șl 
poliția au devenit omniprezente, evi
dent, sub pretextul evitării unor noi 
tulburări.' In realitate, la adăpostul 
baionetelor s-a desfășurat o intensă 
prigoană contra fruntașilor partide
lor de stingă, în gepere contra per
soanelor cu vederi democratice. în 
cercurile observatorilor predomină 

ționale de pace în Orientul Mijlociu. 
El a arătat că situația din regiune 
poate fi îmbunătățită numai pe calea 
negocierilor, spre folosul tuturor păr
ților implicate.

DAMASC 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Al-Assad. l-a 
primit simbătă pe Hans-Dietrich 
Genscher, vicecancelar și ministru al 
afacerilor externe al R. F. Germa
nia, aflat în vizită la Damasc. După 
cum a anunțat postul de radio Da
masc, problemele abordate în cadrul 
convorbirilor care au avut ,loc au 
privit în special actuala situație din 
regiune și stadiul relațiilor bilate
rale.

TUNIS 16 (Agerpres). — O reu
niune extraordinară a Consiliului 
Ligii Arabe va avea loc la 23 ianua
rie, la Tunis, pentru discutarea si
tuației din teritoriile arabe ocupate, 
a declarat Chedli Klibi. secretarul 
general al Ligii Arabe, citat de agen
ția M.A.P.

1-----------------------------------------------------

Securitate privind intervenția 
sudul Libanului

capăt „uzurpării teritoriului" • șl 
„practicilor abuzive împotriva popu
lației civile".

După intervențiile ambasadorilor 
Libanului și Iordaniei, reuniunea 
consiliului a fost amînată pentru 
luni, 18 ianuarie, pentru a lăsa timp 
pentru noi consultări în vederea 
adoptării unui text final.

protest ale populației 
teritoriile ocupate

Greva generală continuă în partea 
de est a Ierusalimului, la Hebron și 
Nablus. In prezent. 13 tabere de re- 
fugiați palestinieni de pe malul de 
vest al Iordanului și din Gâza se 
află sub restricții de circulație.

(Agerpres)

albe. Raportul arată că fiecare al 
treilea american negru trăiește la 
limita de jos a sărăciei. Subliniind 
că discriminarea după culoarea 
pielii se practică și la angajările în 
producție, documentul relevă că 
salariile negrilor sînt cu 12,2 la sută 
mai mici decît ale albilor. Sărăria 
și lipsa unui loc de muncă constitui 
principalele cauze ale criminalități 
narcomaniei în rîndul populației de 
culoare. Nu este de mirare, în aceste 
condiții, că 45 la sută din cei de
ținuți în închisorile americane sînt 
negri, subliniază raportul.

părerea că, în lumina evoluțiilor de 
pină acum, scrutinul haitian de du
minică a fost conceput de protago
niști doar ca o manieră de a se achi
ta formal de o obligație asumată și 
de a continua, în același timp, sub 
noi forme, politica antipopulară pre
cedentă. Intrucit in alte țări ale zonei 
centroamericane și caraibiene, cum 
a fost, de pildă, Nicaragua, lupta 
pentru - înlăturarea dictaturii a dus 
la instaurarea unui guvern popular 
guvernanții militari de la Port-au- 
Prince și protectorii lor din afară 
încearcă să evite cu orice preț o 
evoluție similară în Haiti.

Principalele patru partide de opo
ziție haitiene, inclusiv partidul co
munist, s-au pronunțat pentru boico
tarea alegerilor de duminică și au 
chemat populația să se abțină de la 
vot, arătînd că nu există garanții de
mocratice pentru desfășurarea nor
mală a scrutinului. Partidele res
pective au format un comitet națio
nal al „Alianței democratice", avînd 
ca obiectiv coordonarea luptei împo
triva farsei electorale și pentru rea
lizarea de alegeri autentice. Comi
tetul a cerut, într-o proclamație, 
demisia triumviratului militar și 
desfășurarea unui proces autentic de 
reforme democratice. Pe de altă par
te, aproape o sută de personalități 
politice de diferite orientări au de
clarat că refuză, din aceleași moti
ve. să participe la alegeri.

în fața creșterii valului do pro
teste. guvernanții haitieni s-au vă
zut nevoiți să accepte îndepărtarea 
de pe listele electorale a unor can
didați mult prea compromiși prin 
colaborarea notorie cu fostul regim 
duvalierist și, în același timp, să a- 
dreseze invitații unor state și unor 
organizații internaționale de a tri
mite observatori spre a se convinge 
de „corectitudinea" alegerilor. Este 
semnificativ ' că invitațiile au fost 
respinse, cei în cauză invocînd „se
rioase rezerve" în ce • privește pre
gătirea corectă a alegerilor.

printărilo corespondenților unor 
agenții de presă aflați în Haiti vor
besc despre sporirea stării de ten
siune, forțele polițienești misunînd 
pe străzi, la centrele electorale, ca 
și în ju-ul întreprinderilor si insti
tuțiilor. Un fruntaș de opoziție a de
clarat că ..militarii au ocunat totul 
în Haiti, iar acum lor le aparțin și 
voturile".

V. osos
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