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Toate obiectivele de investiții 
- în funcțiune la termen!Pentru toți cei care lucrează în domeniul investițiilor, constructori și montori. beneficiari și proiectanti, furnizori de echipamente tehnologice și producători de materiale de construcții. timpul reprezintă o coordonată esențială a activității desfășurate. în funcție de mărime, duratele de execuție a lucrărilor sint un important factor de eficientă. Punerea în funcțiune în avans a investițiilor planificate, deci o durată mai scurtă de execuție, antrenează cu sine multiple efecte pozitive și deloc neglijabile. Fondurile investite sint valorificate în ritm superior celui prevăzut inițial ; economia națională beneficiază mai repede de produse de care are cu siguranță nevoie ; oferta la export sporește în amploare și e de presupus că. în cazul unui nou obiectiv de investiții, crește și sub aspect tehnico-calitativ ; în sfîrșit, nu pot fi omise din această sumară trecere în revistă unitățile de con- strucții-montaj. care au posibilitatea reală să se organizeze mai bine și să desfășoare o activitate rațională, dimensionată economic și așezată pe principiile eficienței. Dimpotrivă, eventuala întîrziere cu care este realizat un obiectiv productiv sau altul anulează practic toate avantajele amintite.Am amintit toate aceste lucruri deoarece ele se potrivesc aproape perfect activității de investiții din acest an. Prevederile de plan pe 1989 au sporit cu 5—6 la sută, comparativ cu realizările anului trecut. Așadar, sarcinile sînt mai mari, iar analizind natura lucrărilor. în care predomină investițiile pentru modernizare, activitatea de la Centrala atomo-nu- cleară din Cernavodă si de pe șantiere importante din sectorul energiei electrice, industria chimică si petrochimică. metalurgie și industria construcțiilor de mașini, se observă lesne că acestea sint și mai complexe. In aceeași ordine de idei, la recenta consfătuire de lucru de Ia C.C. al P.C.R. pe probleme ale activității economice. tovarășul Nicolae Ceausescu a cerut ca toate obiectivele de investiții restante să fie terminate și introduse in circuitul productiv pină la începutul lunii mai. Cerință care sporește amploarea sarcinilor din domeniul investițiilor, așezîndu-le sub semnul unor exigențe deosebite.Prima și cea mai importantă dintre ele constă în creșterea ritmului de construcții si montaj tehnologic, adică a ritmului în care prind contur și sînt materializate noile obiective capacități. Dar o viteză de lucru în restere. pentru că despre ea1 este vorba în ultimă instanță, înseamnă o permanentă confruntare și competiție cu timpul, devenit în momentul de fată un puternic factor de presiune. Mai ales dacă-1 privim din perspectiva răgazului rămas la dispoziție pipă la începutul lunii mai. cind are loe scadenta globală a investițiilor restante. De asemenea, nu trebuie trecut cu vederea nici peste un alt aspect : în pofida progreselor înregis-' trate, prima lună a acestui an n-a consemnat totuși acel reviriment profund și integral, absolut necesar înfăptuirii ritmice, cu riguroasă punctualitate a prevederilor planului de investiții.Este necesar prin urmare să se activeze capacitatea de organizare și de mobilizare, spiritul tehnic și gospodăresc, să se așeze munca montorilor și constructorilor pe coordonate mai raționale, mai bine chibzuite, astfel Incit randamentul lor să capete valențe noi. Să fie. oare, exagerată o asemenea pretenție ? Nicidecum, dacă ținem seama de numărul incă mare de ore-om irosite, ceea ce vorbește de la sine despre un anume climat de ordine și disciplină în muncă. dar și despre o anume calitate a organizării- lucrărilor pe unele șantiere.Se mai poate cîștiga un timp însemnat și printr-un efort sporit de tehnicizare a lucrărilor, de pregătire și desfășurare a acestora pe baza unor metode de lucru bine precizate.

detaliate în fișe tehnologice simple șl clare, deci corect și complet elaborate. larg popularizate in rîndul celor care trebuie să le aplice — constructori și montori. Important este nu numai să se facă ceva, oricum și în orice condiții, ci să se realizeze obiectivul propus — o lucrare, o construcție, o capacitate productivă — în condițiile unei eficiente efective, adică ale depunerii unui efort minim și ale obținerii unor rezultate maxime.în ramura de constructii-montaj s-au acumulat o vastă experiență, un capital remarcabil de cunoștințe de specialitate, concretizate în tehnologii. metode și procedee de lucru de mare productivitate. Din păcate, multe dintre ele sint știute si aplicate numai de autorii lor. răminînd necunoscute multora dintre ceilalți constructori. „Circulația" experienței valoroase, a ideilor originale înregistrează. din motive care merită o atenție sporită, „sincope" deloc neglijabile. Și fără a intra în prea multe amănunte, se poate spune că una din aceste cauze rezidă în faptul că o parte din personalul tehnico-ingi- neresc din proiectare sau de pe șantiere trece cu vederea. între atributele esențiale ale activității sale, tocmai peste aspectul tehnologic al lucrărilor, peste efortul de a căuta și pune la punct noi metode de lucru, altele decit cele de acum arhicunoscute și ale căror posibilități de creștere sub aspectul eficientei sînt practic epuizate. Cu alte cuvinte, multe din cadrele de tehnicieni și ingineri se ..depărtează" de procesul efectiv

de producție, irosindu-și o bună parte din timp cu diverse sarcini rutiniere. întocmind situații, rapoarte, note explicative sau ocupîndu-se in corpore cu problemele legate , de aprovizionarea tehnico-materială. Ca urmare, de multe ori. desfășurarea lucrărilor de constructii-montaj este lăsată la latitudinea maistrului sau a șefului de echipă, se bazează pe calitățile lor organizatorice, precum și pe priceperea și îndemînarea muncitorilor. Calități absolut necesare, desigur. dar insuficiente în condițiile producției moderne. Se poate imagina oare că acționîndu-se în acest mod va fi pusă integral in valoare puternica zestre de mașini de construcții. de utilaje de mică mecanizare. de scule și dispozitive, produse în ultimul timp pe scară tot mai largă ?Industrializarea lucrărilor pe șantiere echivalează cu realizarea acestora în condiții apropiate de cele din activitatea propriu-zisă din întreprinderile industriale. Presupune și creșterea gradului de prefabricare și mecanizare a lucrărilor, adîncirea modulării și tipizării, dar și aplicarea unor principii superioare de organizare a lucrărilor, a unor tehnologii moderne de execuție, menite tocmai să pună în valoare progresul tehnic acumulat în ramura de constructii- montaj.Nu trebuie aduse prea multe argumente în sprijinul revitalizării rolului și locului ocupat de personalul tehnico-ingineresc în procesul de pro-
(Continuare în pag. a V-a)

BUCUREȘTI : Pe șantierul 
portului Glina — 

ritm intens de lucruîn acest an, prin grija secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cadrul amplului program de sistematizare și înnoire edilitar-urbanjstică, pentru dezvoltarea economico-socială a Capitalei se vor realiza noi obiective de investiții de mare însemnătate economico-socială. Astfel, in viitorul apropiat, fiucureștiul va deveni port. Iată incă un reper al dezvoltării impresionante a capitalei noastre, care, prin efortul constructorilor șl locuitorilor săi, șl-a schimbat înfățișarea, devenind o metropolă cu dotări multiple, cu o arhitectură deosebită. In zona Glina, pină unde albia Dîmboviței va avea aceeași înfățișare ca pe parcursul urban al riului, urmează să prindă contur un port cu o radă de 350 metri lungims și 160 metri lățime. Lucrările începute în martie 1988 se află in stadii avansate de execuție. Pină acum au fost efectuate operații masive de excavații ști alte lucrări specifice activității portuare. în prezent se lucrează la amenajarea albiei Dîmboviței in aval de port Ia kilometrul 25, unde urmează să se înalțe un nod hidrotehnic cu ecluză pentru trecerea barjelor.Așadar, zi și noapte, ritm intens de lucru, activitate trepidantă pe șantierul portului de la Glina, pe care constructorii — aceiași care au schimbat înfățișarea Dîmboviței urbane — s-au angajat să-l finalizeze în acest an. (Gheorghe Ioniță.)
REPERE ALE RIDICĂRII BUNĂSTĂRII POPORULUI 1N ANUL 1988 •Anul 1988 a marcat o nouă treaptă in dezvoltarea intensivă, multilaterală a economiei- naționale, în" ridicarea gradului de bunăstare și civilizație al întregului popor. Pe baza creșterii forțelor de producție, a venitului național, a avuției socialiste a crescut în continuare nivelul de trai, material și spiritual, al intregii națiuni — țelul suprem al politicii partidului nostru. Datele cuprinse în Comunicatul cu privire la îndeplinirea Planului national unic de dezvoltare econo- mico-socială a Republicii Socialiste România in anul 1988 sînt deosebit de concludente în acest sens.Demn de relevat este că drept

urmare, în principal, a măsurilor adoptate de conducerea partidului, la inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind majorarea. în perioada 1 august — 1 octombrie, a retribuțiilor personalului muncitor cu retribuții tarifare lunare de pină la 2 000 Iei, iar in perioada 1 noiembrie 1988 — 1 ianuarie 1989 a celor cuprinse intre 2 001 și 2 250 lei, fondul de retribuire a personalului muncitor a crescut fată de 1987 cu 3,3 la sută, ajungînd anul trecut la 293,2 miliarde lei. De majorarea retribuțiilor în aceste două etape au beneficiat peste 4.4 milioane de oameni ai muncii, mai ales tinerii aflați în
Creșterea fondurilor destinate 

acțiunilor social-culturale 
— în procente —

primii ani de activitate. Retribuția tarifară minimă pe economie a crescut' antil trecut de'Ta T500 Ia 2 000 lei lunar, in timp Ce retribuția medie nominală netă a ajuns la sfirșitul anului 1988 la 3135 lei lunar.în același timp, ca rezultat al creșterii producției agricole si al unei organizări mai bune a muncii în unitățile agricole cooperatiste, veniturile nominale ale țărănimii, bănești și in produse, obținute din munca in cooperativele agricole de producție și din gospodăriile personale — calculate pe o persoană activă — au sporit anul trecut cu 2,2 la sută față de anul 1987.O concretizare materială, vie. a politicii profund umaniste a partidului și statului nostru a constituit-o, de asemenea, trecerea la majorarea pensiilor, de care au beneficiat anul trecut 801,5 mii persoane. In 1988, pensia medie de asigurări sociale de stat pentru muncă depusă și limită de vîrstă cu vechime integrală în muncă a crescut fată de anul 1987 cu 2.1 la sută, cifrîndu-se la 1 887 lei lunar.Aceste măsuri, reflectate nemijlocit în ridicarea nivelului de trai al populației, au fost întregite prin creșterea cu 2,3 la sută fată de anul precedent a fondurilor destinate acțiunilor social-culturale. care in 1988 au însumat 118,7 miliarde lei. Aceste fonduri au asigurat continua dezvoltare și modernizare a învățămîntului. culturii și ocrotirii sănătății, alocațiile și ajutoarele pentru copii, pensiile, bursele pentru elevi și studenți. precum și alte indemnizații.Sînt numai cîteva din datele care ilustrează convingător preocuparea constantă a partidului nostru. personal a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru creșterea continuă a nivelului de trai, pentru asigurarea unei concordante depline între dezvoltarea economică a tării și ridicarea bunăstării întregului popor.
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SCRISOAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

adresată celor care i-au trimis mesaje de felicitare 
și urări cu prilejul aniversării zilei de naștere 

și a îndelungatei activități revoluționareTovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost adresate, cu prilejul aniversării zilei de naștere și a îndelungatei și eroicei sale activități revoluționare, un mare număr de telegrame, scrisori și mesaje de felicitare.Animați de cele mai alese sentimente de dragoste și stimă, de profundă recunoștință, oamenii muncii din patria noastră — munci-

tori, țărani, intelectuali, activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, vechi militanțl ai mișcării muncitorești, militari, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, întregul popor — au adus, prin a- ceste mesaje și scrisori, un fierbinte omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu și l-au adresat, cu deosebit respect, cele mai calde urări de sănătate și fericire, viață îndelungată și putere de muncă spre a conduce, cu înțelepciune și

fermitate revoluționară, partidul și națiunea noastră spre noi și strălucite împliniri pe calea progresului și bunăstării, a edificării socialismului și comunismului pe pămintul’ României.Răspunzind acestor emoționante mărturii ale cinstirii șl prețuirii întregului popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat celor ce i-au trimis mesaje de felicitare și urări următoarea scrisoare :

Pe valea Hîrtibaciu- lui, pămîntul de luncă • puțin, iar acesta, cit este, e subțiat de dealurile orînduite simetric de o parte și de alta a firului de apă. Locul e strimt, incit valea, șoseaua și calea ferată îngustă abia merg lipite una de cealaltă. Oamenii locului au făcut din osteneala aplecării lor asupra pămîntului o adevărată luptă. Ideea de fertilitate. invocată mai înainte în cîntece și obiceiuri rituale, urmărea „să împrăștie rod" peste pămîntul rece și lutos. Veche și bogată zestre spirituală, păstrată incă în toată splendoarea ei de ansamblul folcloric „Cununa" al Casei de cultură din orașul Agnita, de ansamblul folcloric din satul Co- veș, de formații artistice din Ghijasa de Sus, Țichindeal, Hos- man și altele. Dar ori- cit de frumoasă ar fi poezia acestor incantații, fertilitatea pă- mintului nu putea ră-

mîne in perimetrul unei perpetue invocații. ci se cerea forțată printr-o atitudine nouă și eficientă ce-și asociază știința.De la Agnita, pe valea Hirtibaciului în
ce, peste trei ani de ziie, va deveni un pe- rimetru-etalon de desecare. pentru combaterea excesului de umiditate : regularizarea văilor principale. canale de drenaj.

lui. Inundațiile dese au obligat oamenii să-și urce culturile pe dealurile sărace, în vreme ce peste 1 200 de hectare de luncă au devenit împărăția trestiei. Acum dru-
dăruire, cu spirit de răspundere. „Va fi aici mica Insulă a Brăilei sau micul nostru Bărăgan" — explică președintele consiliului agroindustrial. Iar comparația

Cu dăruire, cu spirit de răspundere 

față de avuția obștii

jos, la Alțîna. La căminul cultural — un adevărat palat — pasionatul cineast amator, inginer Mircea Colceriu, prezintă un film documentar despre pămîntul zonei. Deși a fost „turnat" cu cîteva luni in urmă, filmul și-a pierdut actualitatea. Mașinile, excavatoarele au început să înscrie o nouă ordine în ceea

construcții hidrotehnice aferente.Președintele consiliului unic agroindustrial, profesorul Olimpiu Achim, și inginerul Cornel Nicula, responsabil cu execuția lucrării, anticipează, pe bază de planșe, proiecte și grafice, „portretul" acestei zone ce va schimba însuși orizontul agricol al văii Hirtibaciu-

mul se va face invers: culturile vor cobori in lunca fertilă, iar pantele vor fi destinate in exclusivitate zootehniei. Sint transformări in spațiul geografic pe care numai oamenii pămîntului, uniți in cooperativele agricole de producție sau lu- crînd în celelalte unități ale agriculturii socialiste, le pot gîndi și le pot înfăptui cu

lui are’ virtuți reale, a- mintind că, în vară, e- conomistul Avram Horea, directorul I.A.S. Agnita, a numărat 68 de boabe intr-un spic de pe un lot experimental de griu. „Ca in Bărăgan", a spus a- tunci, și iată cum un spic anticipează Bărăganuri de piine pe va- lea Hirtibaciului.Dar, cum spuneam,

culturile coborînd de pe dealuri lasă loc liber zootehniei. însăși schița de sistematizare a viitorului centru a- groindustrial Nocrich prevede, începînd cu anul viitor, un liceu agroindustrial cu profil de mecanizatori si mecanici zootehniști. Baza materială pentru instruire există deja și ea e cuprinsă in ceea ce se numește centrul zooservice.La etapa pe C.U.A.S.C. a Festivalului național „Cîn- tarea României", creația științifică a cuprins. între altele, și cîteva din lucrările aparținînd maistrului Ioan Frolich. E vorba de tocători pentru furaje, aeroterme, elevatoare cu cupe, omologate deja și care poartă marca proprie a locului : „Fabricat la Nocrich".însăși gama Instalațiilor produse in acest
(Continuare 
in pag. a IV-a)

NICOLAE CEAUȘESCU

Gîndurile și sentimentele exprimate in mesajele și scrisorile ce 
fost adresate îmi întâresc
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„Adresez, și pe această cale, cele mai calde mulțumiri organelor și organi- 
zaț ilor de partid, de masă și obștești, colectivelor de oameni ai muncii din unită
țile industriale și agricole, din ministere, instituții și organizații de stat centrale și 
locale, clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor celor care mi-au tri
mis mesaje, scrisori și telegrame de felicitare cu prilejul aniversării zilei de naștere 
și a îndelungatei activități revoluționare.

Consider toate aceste manifestări ca o expresie a puternicelor sentimente 
de dragoste și atașament pe care comuniștii, toți fiii patriei le nutresc față de 
eroicul și gloriosul nostru partid comunist, a încrederii întregii noastre națiuni în 
justețea politicii revoluționare a partidului nostru, care, prin întreaga sa activita
te, a demonstrat și demonstrează că nu are țel mai înalt decit acela de a înfăptui 
neabătut aspirațiile întregului popor, de libertate și independență, de bunăstare 
și fericire.

Asigur clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, pe toți oamenii mun
cii, întregul nostru popor că voi face totul — ca și pînă acum — pentru progre
sul și înflorirea patriei, pentru creșterea forței și unității partidului nostru, a ro
lului său conducător in întreaga operă de construcție socialistă, pentru unirea tu
turor energiilor creatoare ale națiunii in înfăptuirea programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării, a Programului partidului de făurire a societăț i socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare a țării spre comunism. Voi acționa neabătut 
pentru întărirea necontenită a independenței și suveranității naționale, pentru 
sporirea continuă a contribuției României la soluționarea marilor probleme ce 
confruntă omenirea, la cauza dezarmării, colaborării, înțelegerii și păcii în lume, 

mi-au 
și mai puternic convingerea că eroicul nostru 

partid și popor, acționînd în strînsă unitate, perfecționîndu-și necontenit întreaga 
activitate, vor transpune cu succes in viață mărețele obiective ale actualei etape de 
dezvoltare economică și socială a patriei, vor asigura înaintarea fermă a țării spre 
piscuri tot mai luminoase de civilizație și progres, triumful deplin al socialismului și 
comunismului în România.

Imi este deosebit de plăcut să adresez, la rîndul meu, tuturor celor care 
m-au felicitat, întregului partid și popor, o dată cu mulțumirile mele, cele mai bune 
urări de succes in muncă și viață, de împlinire a tuturor dorințelor și năzuințelor 
de mai bine, de bunăstare și fericire, noi și mari realizări în înfăptuirea prevede- ț 
iilor planului și programelor de dezvoltare a țării, spre a intimpina a 45-a aniver- i 
CfirA n rAvnliifiAÎ Ha AliltArrirA ci nnlinnnlrt rintîfricr»ie4/ni ei ■sare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă . 
și cel de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Român cu un bilanț tot mai '

i
i 

l

bogat de înfăptuiri in toate domeniile de activitate, in întărirea independenței 
suveranității patriei noastre socialiste.

Vă urez tuturor, dragi tovarăși și prieteni, multă sănătate și fericire 1“

Ș'

Armonioasâ împletire de modern și tradiție în municipiul Cluj-Napoca Foto : S. Cristian
STILUL ȘI METODELE DE MUNCA 

ALE ORGANELOR ȘI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID 
ÎNTR-UN PROCES CONTINUU DE PERFECȚIONARESlntetizînd experiența partidului și poporului nostru in construcția socialismului, magistrala Expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, Tezele din aprilie cuprind idei și concepte de o mare valoare teoretică și practică, fundamentează, cu clarviziune, direcțiile principale spre care trebuie concentrate energiile creatoare ale poporului nostru. Totodată, Expunerea constituie, așa cum s-a hotărit in unanimitate, programul de muncă și acțiune revoluționară al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea Directivelor celui de-al XIII-lea Congres și ale Conferinței Naționale, pentru pregătirea și desfășurarea celui de-al XlV-lea Congres al partidului, care va avea Ioc în acest an, cînd poporul nostru va face și bilanțul celor 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.Creșterea puternică și modernizarea forțelor de producție, dezvoltarea dinamică și intensivă a industriei, a agriculturii, a tuturor ramurilor economiei naționale, afirmarea viguroasă a noii revoluții tehnico-științifice. a noii revoluții agrare, sporirea mai rapidă a avuției naționale și a venitului național. formarea omului nou cu o inaltă conștiință politică, făuritor conștient al propriului destin, realizarea unei noi calități a muncii si vieții întregului popor reprezintă obiective complexe ale edificării societății socialiste multilateral

dezvoltate, care presupun — așa cum a subliniat secretarul general al partidului — aplicarea neabătută a principiilor socialiste de conducere in toate sectoarele, perfecționarea permanentă a acestor principii, in mod deosebit a activității de conducere politică desfășurată de organele și organizațiile de partid, a stilului și metodelor de muncă ale acestora.însăși activitatea teoretică șl practică a secretarului general al partidului, calitățile personalității sale de eminent militant revoluționar. perspicacitatea și profunzimea gindirii, capacitatea extraordinară de a organiza și însufleți masele, de a se consulta permanent cu oamenii, inepuizabila e- nergie și putere de muncă. înalta răspundere față de prezentul șl viitorul tării, dinamismul și cutezanța în abordarea și soluționarea celor mai dificile probleme sint un exemplu strălucit de stil de muncă revoluționar pentru toți comuniștii, pentru toți oamenii muncii.Cerințele exercitării in bune condiții a rolului conducător al partidului. subliniate pe larg. într-o argumentație bogată, convingătoare, în memorabila Expunere din noiembrie. in Tezele din aprilie, sînt strins legate de perfecționarea continuă a stilului de muncă.

Așa cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din luna decembrie cu primii-se- cretari și alte cadre de bază de la comitetele județene de partid : „Este necesar ca toate județele să tragă concluziile ce se impun privind perfecționarea in continuare a stilului și metodelor de muncă, creșterea spiritului de răspundere in toate domeniile de activitate. Nu este suficient să vorbim doar de spirit revoluționar, să ne luăm angajamente, ci trebuie să lucrăm cu toată răspunderea ! Activitatea fiecăruia, a comitetelor județene, a consiliilor populare, a organizațiilor de partid este apreciată după felul cum rezolvă problemele, după modul cum asigură dezvoltarea e- conomico-socială, cum știu să acționeze pentru înfăptuirea planurilor și programelor de construcție socialistă și ridicare a nivelului de trai ai poporului".Așadar, capacitatea organelor și organizațiilor de partid de a îmbina armonios sarcinile curente cu cele de perspectivă, de a asigura înfăptuirea tuturor programelor și planurilor de dezvoltare economico-socială depinde — în mod hotărîtor — de continua perfecționare a stilului și metodelor lor de muncă.
Din tezaurul gindirii secretarului general al parti

dului supunem atenției, IN PAGINA A III-A, cîteva din 
cerințele esențiale ale perfecționării activității de con
ducere politică desfășurate de organele și organizațiile 
de partid, implicit ale stilului și metodelor lor de 
muncă.
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CALITATE, NUMAI PRODUSE 
DE CEA MAI BUNĂ CALITATE!

PRODUCȚIA PENTRU EXPORT
I

Perfecționări necesare pentru funcționarea corespunzătoare a mecanismului aprovizionării 
tehnico-materiale desprinse din opiniile specialiștilor

REALIZATA RITMIC, INTEGRAL

Cerința ridicării calității producției, ca factor determinant al dezvoltării intensive a economiei, al valorificării superioare a resurselor tehnice. materiale si umane disponibile, a fost din nou adusă in atenție de tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. pe probleme ale activității din economie. Cu acest prilej, secretarul general al partidului a pus problemele calității produselor in contextul amplei acțiuni de perfecționare a organizării și modernizare a producției, cerind să se acționeze ferm pentru transpunerea neabătută in practică a măsurilor stabilite in acest sens. Problemă care a fost din nou subliniată la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.în cadrul metodelor moderne de conducere și organizare superioară a producției, pe plan mondial și în țara noastră se aplică pe scară tot mai largă sisteme de asigurare a calității, prin care se urmăresc Întărirea răspunderii și stimularea creativității tuturor participanților la activitatea economică pentru ca fiecare produs fabricat și livrat să ofere certitudinea satisfacerii, la nivelul tehnic și calitativ stabilit, a cerințelor beneficiarului. Desigur, introducerea acestor sisteme ridică diferite probleme, impune atenției o serie de aspecte de ordin practic, care intr-o bună măsură au fost prezentate cititorilor „Scinteii" In cadrul articolelor publicate pe această temă. De această dată ne vom opri asupra modului in care activitatea de aprovizionare tehnico-materială și de desfacere a producției poate contribui la asigurarea unei înalte calități a producției. în acest scop, redacția a organizat o dezbatere Ia care au participat conducători ai compartimentelor comerciale din unități ale Centralei industriale de electronică și cialiști din cercetare și învățămint.Redacția : Parafrazind un vechi 
iicton, se afirmă adesea : „Spune-mi 
zum decurge aprovizionarea tehnico- 
materială, ca să-fi spun ce calitate 
va avea produsul fabricat !“. Din ex
periența dumneavoastră, cit adevăr și cită exagerare există aici ?Ionel Pitiș, director comercial al întreprinderii „Steaua electrică" Fieni : Dictonul, intr-o asemenea formulare, este mai adevărat decit am fi dispuși să admitem la prima vedere. Practica a dovedit că aprovizionarea tehnico-materială defectuoasă are implicații nu numai asupra realizării calitative a planului, ei și asupra tuturor indicatorilor de eficiență : gradul de utilizare a capacităților de producție, consumurile materiale și energetice, productivitatea muncii și, desigur, dar nu în ultimul rind, calitatea producției. Sub acest din urmă aspect mă refer nu atit la calitatea necorespunzătoare a unor materii prime și materiale — care, într-o măsură importantă poate fi prevenită prin organizarea judicioasă a recepției, cît la neritmi- citatea unor aprovizionări care creează dereglări adesea profunde în bunul mers al activității productive. Pentru o producție de serie, nimic nu poate fi mai dăunător decît oprirea fabricației din lipsa temporară a unor materiale de bază : utilajele trebuie reglate din noii, se irosesc timp șl materiale pentru reintrarea în parametrii normali de lucru.

tehnicâ de calcul, precum și alți spe-munca In asalt, oadei de plan.Traian Iliesou, al întreprinderii
spre șfirșitul peri-director comercial de electronică in-

care cu excepția unor „operații cosmetice, de fațadă" au rămas practic nemodificate de ani și ani. Cu alte cuvinte, deși legea prevede sarcina actualizării standardelor, prilej cu care producătorul este obligat să aducă îmbunătățiri produsului pe care-1 fabrică, in realitate, principalii parametri care definesc nivelul tehnic și calitativ se preiau automat dintr-un standard vechi intr-un standard nou.
— Standardele noi sau revizuite nu «int avizate și de beneficiar 1Mihai Stan : Nu sînt consultați toți beneficiarii, ci, de regulă, direcția tehnică a unui minister din care fac parte mai mulți beneficiari. Uneori este suficient să se obțină avizul a două ciare pentru standard.Paul Joița, tul național de metrologie : în unele țări socialiste s-a definit soluția de a se recurge la un așa-numit beneficiar reprezentativ. Cert este că la promovarea unui standard interesele furnizorului și beneficiarului cel mai adeseori nu coincid ; de aceea, s-ar impune, poate, necesitatea ca avizarea unui standard să se

întreprinderi benefi- a se promova uncercetător la Institu-

• Cîteva adevăruri despre ritmicitatea aprovizionării ți „mun
ca în asalt” • De ce nu este interesat coordonatorul de balanță 
in calitatea produselor pe care le repartizează ? • Cui folosesc 
„operațiile cosmetice” in standardele de calitate ? • O cerință 
la ordinea zilei — implementarea sistemului de asigurare a cali
tății in întreaga industrie orizontală • Bazele de aprovizionare — 
simpli intermediari ? • Ce remedii există pentru armonizarea 
funcției comerciale cu funcția calității ?

dustrială : Din păcate, nu este singurul aspect al lipsei de interes cu care coordonatorii de balanță tratează consecințele activității lor pa planul calității produselor ce urmează a fi fabricate din materialele respective. Iată un exemplu : noi utilizăm material plastic de tipul ABS de culoare neagră pe care o fabrică Combinatul petrochimic din Pitești. Cind emite repartiția, coordonatorul de balanță ignoră cerințele de culoare și ne obligă să ne aprovizionăm de la Combinatul petrochimic din Te- leajen. care însă nu colorează masa plastică pe care o producp. Ce fa- Alfpbrl.’ de recurge la “așar-'fitimitelai';5- derbgări tehnologice, adică la inlo- cuireă unor materiale cu altele fără a există timp pentrtî '' respecți rea l' regulilor de omologare a noii soluții, ceea ce înseamnă încălcarea unui principiu esențial al sistemului de asigurare a calității. Dar cel mai grav este că. atunci cînd materia primă sosește cu intîrziere. pentru respectarea termenelor de livrare se trece la o activitate „in asalt", în care adesea nu se mal poate garanta că procedurile și metodele de control instituite in sistemul de asigurare a calității se respectă întocmai.
— Ce măsuri pot fi luate de între

prindere pentru prevenirea unor ase
menea situații ?Ionel Pitiș : Desigur, In anumite limite este posibil să se asigure o oarecare elasticitate organizatorică în producție, dar marja de mișcare este foarte redusă în fabricația de serie, unde, de regulă, planul poate fi determinat foarte exact în funcție de capacitatea utilajelor conducătoare. De aceea, accentul se pune pe eforturile compartimentului de aprovizionare de a urmări și impulsiona furnizorii să-și îndeplinească obligațiile. Trebuie să spunem insă că o dată cu adoptarea măsurii de a se emite repartițiile trimestrial sau lunar se accentuează greutățile de natura celor la care m-am referit. în sensul că, în practică, materialele nu sosesc ritmic de la furnizori. ci abia incepînd cu a doua decadă a lunii, ceea ce face să accentueze, ba chiar șă „permanentizeze"

dului, trebuie să constituie problema numărul unu. care să stea în atenția tuturor factorilor de răspundere și a unităților cu sarcini în acest domeniu.Cum se acționează doncret în acest sens? Iată tema sondajului realizat in două unități reprezentative ale industriei ușoare : întreprinderea de confecții din Craiova și întreprinderea textilă „Dacia" din Capitală.
La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, un accent deosebit a fost pus, după cum este cunoscut. pe realizarea producției de export și a planului la export. Problema exportului — a vămuirii, livrării la timp și la un înalt nivel de calitate a tuturor produselor contractate, a valorificării lor cit mai bune pe piața externă — a arătat secretarul general al parti-Julien Bratu, șeful compartimentului de asigurare a calității produselor din Centrala industrială de electronică și tehnică de calcul : Potrivit programului adoptat in acest sens, unitățile centralei noastre trec treptat la implementarea unui sistem de asigurare a calității, care lămurește din punct de vedere metodologic și aspectul recepției materiilor prime, inclusiv controlul pe flux la furnizor — dacă acesta face parte din centrală. Deși programul amintit este încă în curs de aplicare, de pe acum au inceput să se vadă roadele, în sensul că a sporit sensibil răspunderea pentru calitatea materialelor, reperelor, pieselor și subansamblelor livrate, ceea ce se reflectă, de altfel, in nivelul calitativ general, din ce în ce mai ridicat, al produselor finite : aparatura electronică și tehnica de calcul. Realitatea este însă că pasul serios înainte in domeniul calității relațiilor contractuale nu se va putea face decît dacă se va reuși implementarea sistemului de asigurare a calității în întreaga industrie orizontală. cerință pentru un domeniu mai larg de activitate decît cel al centralei noastre, problema punindu-se în termeni asemănători pentru materii prime și materiale, utilaje tehnologice, mașini-unelte, pentru absolut orice produs. Așadar, și din punct de vedere al activității comerciale, atita vreme cît un producător trebuie să apeleze numai la un anumit furnizor prevăzut în repartiție. s-ar impune stabilirea prin- ir-un act normativ a obligativității adoptării sistemului modern de asigurare a calității in toate unitățile din economie.Mihai Stan : Trebuie bine reținut ce a spus tovarășul Bratu. Pentru că altfel un furnizor, care știe că este singurul producător pentru un anume beneficiar, poate manifesta și manifestă în practică o anume neglijență față de calitate. Beneficiarul este nevoit să accepte cantitățile oferite chiar dacă trebuie să depună eforturi pentru sortare. Și astfel un furnizor incorect poate prospera chiar dacă produce marfă proastă. De aceea, trebuie ca toți să se alinieze rigorilor unui sistem de asigurare a calității, chiar dacă vor sau nu.Octavlana Taraza : Aș dori Insă să se mai rețină un aspect legat de organizarea aprovizionării tehnico- materiale, Dacă in relațiile direct,e.

O EXPERIENȚA VALOROASA:

Sectoare de fabricație specializateîntreprinderea de confecții iova este una dintre unitățile triale cu mare pondere in activitatea de-export a județului Dolj. în acest an. aproape 90 la sută din producția întreprinderii este destinată pielei externe, in țări cu o veche și recunoscută tradiție in producția de confecții. „Ilustrativ pentru renume pe care l-a cîștigat lungul anilor întreprinderea hotare este faptul că, deceniu, lucrăm pentru din Olanda și R.F.G., din acest an o puter-

Cra- indus-
bunul de-a craio-

anului trecut, unitatea fiind „Ia zi" cu onorarea contractelor și îndeplinirea planului" — ni s-a precizat la serviciul plan-dezvoltare al întreprinderii....Străbatem sectoarele de producție ale unității, incepînd cu atelierul documentare-proiectare-creație, pină la magaziile de produse finite. Pretutindeni -- atmosferă de muncă spornică, angajantă, grijă susținută

lucrează pentru export, ci șl formații de lucru pe care le-am specializat pe sortimente de confecții, pe firme și țări. Avem in secția noastră, bunăoară. brigăzi care lucrează de 14 ani pentru aceiași beneficiari externi. Efectiv, aici lucrează cei mai buni muncitori, confectioner! cu experiență, a căror pregătire profesională le permite să execute prodUM de cea mai bună calitate".Experiența întreprinderii craiove- ne in ce privește asigurarea calității produselor și aplicarea programului de perfecționare a organizării muncii și de modernizare a proceselor de producție a constituit, nu d« mult, obiectul unui schimb de experiență la care au participat reprezentanți din unitățile Centralei industriei confecțiilor. Una din realizările prezentate, ce a suscitat un viu interes, a fost un nou sistem da organizare și modernizare a liniilor tehnologice, cu transport interope- rațional mecanizat, pe cărucioare și ștendere mobile, care are drept efect creșterea productivității muncii cu aproape 20 la sută și sporirea calității produselor. Practic, prin aplicarea acestui sistem s-au eliminat o serie de operații ce consumau mult timp și blocau uneori procesul tehnologic. Totodată, aprovizionarea în seturi mai mari de repere și efectuarea transportului interope- rațional cu ștendere mobile au condus la îmbunătățirea organizării muncii și la diminuarea timpilor auxiliari.

veană peste de peste un unele firme iar incepînd nică firmă din S.U.A. a contractat cu întreprinderea noastră un mare volum de confecții, ne-a spus inginerul Constantin Nlcolaescu, directorul întreprinderii. Este o evoluție a cărei motivație constă în calitatea confecțiilor, promptitudinea in derularea contractelor, in... cadența modei".Fiind o întreprindere ce și-a cîștigat un bun renume pe piața mondială. se înțelege că și colectivul de aici depune eforturi considerabile și susținute pentru a fi permanent la nivelul încrederii, dar și al exigențelor mereu sporite ale partenerilor externi. Cum se acționează in această direcție ? în primul rind, prin realizarea exemplară, la timp și de calitate, a contractelor încheiate. Iată o dovadă : „După ce anul trecut întreprinderea a încheiat bilanțul cu toate contractele onorate la termen, în prima lună a acestui an s-au livrat partenerilor de peste hotare peste 130 000 fecții. cu aproape 10 000 mai comparativ cu perioada similară

LA ÎNTREPRINDEREA 
DE CONFECȚII CRA10VA

pentru calitate. Multe ți diverse sint modalitățile practice prin care se asigură confecțiilor realizate la Craiova calitatea corespunzătoare, ceea ce le face din ce in ce mai competitive pe piața externă. Iată doar un exemplu in acest sens : specializarea în producție. Desigur, și în alte unități industriale cu activitate la export s-au organizat secții, ateliere sau linii tehnologice ce lucrează pentru export. Dar la întreprinderea craioveartă această specializare a cunoscut îmbunătățiri... calitative. Să concretizăm. „Ca urmare a unei largi consultări cu oamenii muncii, a măsurilor stabilite de comitetul de partid șl consiliul oamenilor muncii, noi am a- dincit specializarea producției pentru export, ne-a spus Ștefan Drago- mir. șeful secției a doua de producție. Mai concret spus. avem, la ora de față, nu numai sectoare
facă de către o organizație neutră, autorizată de stat, care să țină seama de eficiența ce se realizează din punct de vedere al economiei naționale. După cum, nu este mai puțin adevărat că dacă pretențiile legate sint tifla zor, tății sarcini, tehnologică pentru asigurarea unei calități mai deosebite să fie plătită corespunzător de beneficiarul solicitant. .. ... . — ,...„Mihal Stan: Soluție la c^re, din cu furnizorii.se pot găsi soluții teh-păcale, recurgem destul de des. Con- nice și organizatorice privind stabi-siderăm insă că nu aceasta este lirea unor condiții de ordin calitativ,precum și in legătură cu efectuarea recepției, acest dialog este practic inexistent în situația aprovizionării prin sistemul de baze județene al Ministerului Aprovizionării Tehnico- Materiale. Practic, aceste baze nu se implică cu nimic in problemele calității, merg „pe mina' torului, luind drept literă de lege ștampila C.T.C.—furnizor. Or. pre- luind partizi mari, vagonabile de materiale de la furnizori, ele trebuie să facă o recepție „ca la carte", în numele tuturor beneficiarilor cărora le împart marfa. Despre orice se poate discuta însă cu aceste baze, in afară de problemele calității materialelor și cu atit mai puțin despre introducerea în propria activitate a unor sisteme de asigurare a calității. Dar dacă aceste baze adoptă o asemenea atitudine, este de datoria ministerului de care aparțin, care răspunde și de calitatea actului de aprovizionare tehnico-materială In economia națională, precum si a Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor să adopte măsurile organizatorice necesare.în același timp și beneficiar, dar și sistemului de asigurare a în etapa de desfacere a produselor ? Ce probleme se ridică în privință și cum pot fi rezolvate ? Sînt aspecte asupra cărora opri intr-un număr viitor al ziarului.

de calitate ale unui beneficiar mai mari decît permit condi- curente de producție la furni- se poate recurge la soluția cali- convenite printr-un caiet de Este firesc ca o operație suplimentară necesară
con- nrult Nlcolae BABALĂU

corespondentul „Scintaii

cem’âtjjhajȚ Realizăm, ultima -făiiȘ"' țehndlogipa ’ — și anume colorarea— pnoipria, Întreprindere, cu1 mij- ___ ____ ... ... ________ ____,Io,Ș|ce,.,jmjjrOvizate. Cînd...totul -putea—calea pe care trebuie mers, deoarece1 "fi tezblvat încă de cătri coordonate- „ocolește" standardul. Ori pretențiilerul de balanță.Octaviana Taraza, director comercial al Centralei de electronică și tehnică de calcul : Am dori să se rețină că nu este vorba de un caz izolat. In general, coordonatorii de balanță adună și impart niște cantități de materiale — operații aritmetice care se învață In primele clase ale școlii generale— finind prea pufin seama de cererile nuanțate, inclusiv de ordin calitativ ale beneficiarilor. Or. economia a devenit mai complexă, nu încape totul in tipare rigide. De aceea, decizia repartizării resurselor materiale trebuie să fie elaborată în temeiul unei analize profunde asupra condițiilor de producție atît la furnizori, cît și la beneficiari.
— Desigur. aspectul implicării 

coordonatorului de balanță in pro
blemele asigurării calității trebuie 
reținut ți analizat de factorii de re
sort. Totuși, nu este mai pufin ade
vărat că furnizorii — indiferent cine 
sint aceștia — au obligația să livreze 
materiile prime sau materialele con
form prevederilor din standarde, deci 
cu garanfia calității stabilite prin
tr-un act normativ.Mihai Stan, director comercial al întreprinderii „Conect" : Ați atins o problemă esențială, care este formulată corect numai în măsura în care reflectă cerințele de calitate ale beneficiarului. Or. aș putea Cita numeroase exemple de standarde

Piese miciConform programului, repararea tractoarelor si mașinilor agricole pentru campania agricolă de primăvară trebuie să se încheie la 20 februarie. în momentul de față, așa cum rezultă din datele furnizate de Direcția mecanizării din Ministerul Agriculturii, în unele județe lucrările sînt mai avansate, in altele se înregistrează rămîneri în urmă. Dar pretutindeni se fac eforturi mari pentru a se respecta termenele stabilite și a se realiza repararea Întregului parc de utilaje in cele mai bune condiții de calitate. Se constată insă o situație cu consecințe deosebit de păgubitoare pentru efectuarea Ia timp a lucrărilor de reparații și desfășurarea in continuare a campaniei de primăvară. Este vorba de lipsa unor „mărunte" piese de schimb sau de materiale. Unele — din pricină că bazele de aprovizionare n-au acționat pentru contractarea lor, altele — pentru că centrele specializate n-au reușit să le recondiționeze corespunzător. Insă cele mai multa lipsesc din cauză că unitățile industriale producătoare nu au livrat și nu livrează la nivelul graficelor, ci de cele mai multe ori sub acest nivel, piese ce nu pot fi recondiționa-' te sau confecționate in unitățile de mecanizare a agriculturii. Pentru ’n- ceput. vom prezenta' cîteva aspecte rezultate din documentarea noastră in județul Brăila.|Șeful centrului S.M.A. „1 Mai" ne arată un inel de cauciuc, o banală garnitură pentru cilindri de motor. „Am căutat să le înlocuim pe cele care lipsesc cu altceva, dar n-am găsit nimic potrivit. Ne-au sosit de la centrul S.M.A. Mă- rpcineni (Argeș) 200 de seturi dța motor fără aceste garnituri". Ih hala de reparații, pe linia de montaj, blocurile de motor erau pregătite, seturile erau puse alături, lipsind garniturile de care am amintit, opt pentru fiecare motor (costă ceva mai mult de 2 lei bucata !).Pe întregul traseu străbătut In alte unități de mecanizare, „buturuga

îndreptățite ale beneficiarilor privind calitatea tot mai bună a materiilor prime trebuie să-i oblige și pe producătorii acestora să depună eforturile necesare pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ. De aceea credem ,că este de datoria Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor să se Implice mai mult In probleme de verificare și avizare a standardelor, în aspectele privind calitatea produselor.
— Practic, cum se rezolvă proble

mele calității in relațiile cu furni
zorii ?Dr. Dumitra Fundătură : Există in țara noastră cîteva întreprinderi în care s-a acumulat o bună experiență privind organizarea recepției materialelor aprovizionate, inclusiv prin utilizarea tehnicii de calcul. Practic, și Intrarea materialelor Intr-o întreprindere. inclusiv acestora, reprezintă o cesului economic, deci supună unor reguli strict determinate, mulul de asigurare a calității.O întreprindere industrială este furnizor de mărfuri. Care sint exigențele calității această ne vom

depozitarea parte a pro- trebuie să se și proceduri conforme siste-

necazuriși mereumică" și-a arătat mereu nedorita prezență. Ne aflăm la atelierul de reparat tractoare al S.M.A. „1 Mai". Aici au fost reparate 52 din cele 88 de tractoare programate. în hală erau patru tractoare, dar se lucra numai la unul singur. Explicația pe care ne-o dă maistrul Gheorghe Manolache, șeful atelierului, este aidoma cu celelalte : „Ne lipsește un pinion de la cutia de viteze. Atit. Neavindu-1, nu putem continua montajul și stăm cu trac-

că din cele 310 pinioane contractate, Întreprinderea „Tractorul" Brașov a livrat numai 15.întreprinderea agricolă de stat „Insula mare a Brăilei". Din cele 51 de tractoare A 1800, 41 sint reparate, iar 7 — terminate, fără să se fi putut monta motorul și cutia de viteze. De ce ? Lipsește un pinion (iar !), piesă despre care ni s-a spus că nu se poate recondiționa. La fața locului ne convingem că tn cazul acestui reper vinovați sînt cei de la
Revenind la articolele publicate In „Sclnteia" cu privire
la anomaliile In aprovizionarea cu piese de schimb

toarele desfăcute. Afară mal sînt 32 de tractoare, din care cea mai mare parte vor avea aceeași soartă". Dis- cutînd cu lucrătorii din atelier, am aflat povestea acestei piese. Ne oprim puțin asupra acestei situații întrucît lipsa pinionulul respectiv provoacă greutăți în toate atelierele. Ca și in oazul altor repere s-a stabilit ca acest tip de pinion să fie recondiționat. în acest scop, a fost nominalizat centrul specializat al S.M.A. Gh. Gheorghlu-Dej, județul Bacău. Aflăm că piesele recondiționate aici anul trecut n-au dat rezultate. Și in acest an s-a procedat la fel : piesele uzate rezultate în urma demontărilor au fost trimise centrului amintit, dar de acolo n-a sosit nimic. în acest caz, se pune în modul cel mal serios problema verificării de către institutul de specialitate a tehnologiei de recondiționare și găsirii unei soluții corespunzătoare. Nu 'niciDe s-a acționat așa cum trebuia pentru asigurarea de piese noi. la baza de aprovizionare aflăm

baza județeană de aprovizionare teh- nico-materială, care abia de cîteva zile au comandat aceste piese, ne- avind cînd să fie produse și să sosească. întreprinderea „Insula mare a Brăilei", ca și alte unități, este dotată și cu tractoare de 100 CP. Din 35 de tractoare erau reparate 21. Celelalte ocupau inutil spațiul in hală în așteptarea unui ax de la cutia de viteze, care nu este prevăzut in nomenclatorul de aprovizionare.Atit în atelierele de reparații, cît și la direcțiile de mecanizare și aprovizionare din Ministerul Agriculturii am constatat, în cursul documentării noastre, două situații care au mai făcut obiectul intervențiilor din ziarul „Scînteia". Prima : cum este mai economic să se procedeze ? Să se schimbe de fiecare dată setul complet de motor, sau același set de motor să funcționeze cu două seturi de segmenți ? întrebarea iși ara rostul ei, cu atit mai mult cu cit, in momentul de față, unitățile de mecanizare se confruntă cu o

i“ producă-

Cornelii! CARLAN 
Euqen RADULESCU

marilipsă acută de seturi complete de motor. Notăm în această privință opinia tovarășului Alexandru Ilie, directorul trustului județean S.M.A.: „Nu este nevoie să schimbăm la toate tractoarele întreg setul motor. Sînt foarte multe motoare care, după primul ciclu de reparații, cînd s-a schimbat setul complet, au nevoie numai de un set de segmenți. Condiția este ca această operație să se facă exact in momentul în care trebuie. După părerea mea, s-ar reduce in acest fel cu 60—70 la sută consumul de seturi de motor, timpul de reparații, manopera și cheltuielile. De pildă, pentru tractorul „U 650", un set motor complet costă1 600 lei, iar unul de segmenți numai 60 lei. Pentru aceasta, furnizorii trebuie să ne asigure in permanență segmenți pentru diferite cote de reparații. Or, anul trecut ni s-au dat foarte puțini, iar în luna ianuarie din acest an — nici un set". Al doilea aspect : întreprinderea de mecanică fină din Sinaia, in loc să livreze piesele componente ale pompei de injecție, preferă să producă și să vindă subansamble întregi. Față de 1 000 de elemenți de pompă de injecție, cit prevedea graficul pe luna ianuarie, a livrat numai 520 ; In schimb, a dat In plus 100 de pompe complete.în articolele „O piesă mică, necazuri mari" ; „Birocrația și interesele Înguste sînt în stare de orice : transformă chiar un izvor de economie intr-unui de risipă !“ ; „Cînd propriile hotăriri rămin pe hirtie Iși face Ioc risipa" ; „Prețul neînțelegerii la... preț", publicate in ziarul „Scinteia" in perioada 13 iunie —2 august 1987, se analizau in mod concret aceste aspecte. De ce nu s-au realizat pînă acum schimbările impuse de situațiile prezentate ? De ce nu s-a acționat corespunzător pentru soluționarea problemelor ridicate atunci ? Asupra acestor aspecte vom reveni.
Lucian CIUBOTARU

Foto 1 S. CristianAspect din secția ringuri a întreprinderii textile „Dacia" din Capitală

Se poate obține mai multZile obișnuite de muncă, de activitate creatoare, productivă la întreprinderea textilă „Dacia" din București. Aici unde se proiectează, se produc și se finisează produse de cea mai bună calitate pentru beneficiari din țară, dar mai ales pentru cei externi, ponderea exportului direct sau indirect — ca materie primă pentru confecții, țară — sută din prindere impus pe piața externă ca o mare producătoare de produse textile, dar care poate realiza mai mult. Demn de relevat este faptul că. an de an. a crescut volumul produselor cerute pe piața externă. unitatea îndeplinindu-și cu regularitate sarcinile în acest domeniu. Cu atit mai mult este necesar ca și în acest an colectivul unității să se mobilizeze exemplar pentru realizarea ritmică, integrală a planului la export. Ce trebuie făcut in acest sens ?...Să parcurgem drumul pe care ÎI urmează, de-a lungul fluxului tehnologic. firele de celofibră și bumbac pentru a deveni țesături. Evident, in ultima perioadă s-au efectuat numeroase modernizări ale fluxului tehnologic prin comasarea u- nor operații, renunțarea in totalitate la folosirea materialelor chimice din import, reinstruirea personalului muncitor și ridicarea nivelului de pregătire profesională. Schimbări care vor avea urmări in ceea ce privește reducerea consumurilor de materii prime și energie, creșterea calității produselor. De asemenea, s-au luat o serie de măsuri menite să ducă la folosirea a materiilor prime„încă din ultima trecut am acționat gătirii judicioase a export din primul trimestru al acestui an. ne spune inginera Victoria Cosmin, șefa serviciului producție. Astfel, am realizat in devans multe din lucrările ce puteau să. fie efectuate din vreme, iar acum avem in curs de execuție unele comenzi pentru luna martie. în același timp ne-am străduit să ne înscriem în normele de consum de materii prime Si să reducem cît mai mult consumurile de materiale, coloranți, energie și combustibil. De asemenea, ne preocupă permanent sporirea calității tehnice și astfel incit de calitate sens, am înființat un riguros sistem de control interfazic, în cadrul procesului tehnologic, incit orice defecțiune să fie depistată la timp. Totodată, am creat un puternic colectiv de control final, unde lucrează cele mai bune controloare de calitate. Am luat aceste măsuri tocmai in scopul de a închide orice

realizate, de asemenea, in se ridică la peste 80 la producția unității. O intre- care de ani de zile s-a

«canal» prin care ar putea «scăpa» produse de calitate mai scăzută, pentru a păstra și a spori prestigiul mărcii fabricii".Grija pentru îmbunătățirea calității. pentru creșterea diversității producției se observă, practic, la tot pasul, gradul de înnoire al producției ajungind in prezent la 67 la sută. Colectivul atelierului de pro- iectare-producție este preocupat de îmbunătățirea calității desenelor, a imprimeurilor, precum și de creșterea ponderii produselor din fire
LA ÎNTREPRINDEREA 
TEXTILA „DACIA" 

DIN CAPITALA

cit mai eficientă și materialelor, decadă a anului in vederea pre- producției de

producției, luînd măsuri organizatorice adecvate, toate țesăturile să fie ireproșabilă. în acest

de celofibră, care au aceleași caracteristici tehnice ca și cele naturale. Așa cum ne spunea inginera Aurelia Prescornițoiu. șefa atelierului, atenția muncitorilor și specialiștilor din acest compartiment este îndreptată spre schimbarea nuanțelor, a impri- meurilor In funcție de zona geografică in străin, neficia ultimul nea, sea greutății țesăturilor pe metru pătrat. un parametru adeseori solicitat cu prioritate de partenerii externi.Preocupările designerilor. ale creatorilor de modele din întreprindere vizează in mod deosebit introducerea în fabricație a unor țesături moderne, care să răspundă celor mai exigente condiții impuse de partenerii străini. „Pentru a fi competitiv pe piața mondială — ne spunea șefa

care este situat partenerul de vîrsta celor ce vor be- de aceste produse și. nu în rînd, de modă. De aseme- urmărește scăderea continuă

atelierului — trebuie să execuți țesături mai ușoare, in nuanțe coloris- tice adecvate, cu desene diversificate și care să aibă un grad Înalt de rezistență. Căutind să răspundem acestor cerințe, in perioada care a trecut din acest an colectivul pe care îl coordonez a reușit să creeze cl- teva noi tipuri de țesături, cum sintt șifonul «Pietroasa», «Mirela», șatenul «Ani», confecțiile «Jenica» ș.a. care au fost apreciate si solicitata in cantități mari de partenerii noștri".în aceste condiții, toată atenția este concentrată asupra realizării sarcinilor de plan. „Nu a existat niciodată o comandă nelivrată la termen partenerilor externi — ne spune tovarășa Viorica Niculescu, secretara comitetului de partid pe întreprindere. Dimpotrivă, întotdeauna au fost livrate in devans, dovadă că mulți parteneri străini au devenit clienti permanenți ai unității noastre. Lucrul nu este ușor, mai ales In condițiile in care ne lipsesc o serie da materii prime. Dar considerăm că o dată cîștigat un renume pe piața externă, acesta trebuie păstrat și consolidat. Tocmai de aceea facem apel la furnizorii de fire, coloranți și alte materii prime pentru a-și onora la timp contractele".Un lucru este cert. Zi de zi țesătoarele de la „Dacia" depun eforturi stăruitoare pentru îndeplinirea ritmică, in condiții de șabilă a planului la perioada următoare liștii întreprinderii, menilor muncii, cu tralei de resort, trebuie să soluționeze o problemă esențială — aprovizionarea ritmică cu materiile prime și materialele necesare producției de export.

calitate irepro- export. Pentru însă, specia- consiliul oa- sprijinul cen-
Marin DOROBANTU

OLTENIȚA : Nave șiHarnicul colectiv de oameni ai muncii de la Șantierul naval Oltenița a predat la export prima navă de 3 300 tdw din planul acestui an, cu aproape o lună in devans față de graficul stabilit prin contracte. A fost posibil un asemenea succes datorită aplicării cu fermitate a programului de modernizare și organizare a producției și a muncii, întronării unui înalt spirit de ordine și disciplină, atitudinii înaintate față de muncă a întregului colectiv. O motonavă de 5 000 tdw, destinată exportului, va fi lansată cu aproape 30 de zile înainte de termenul stabilit inițial, aflăm de la tovarășul Ion MIcu, președintele

motonave exportate în avansconsiliului oamenilor muncii, care a adăugat : „în acest an, colectivul nostru pregătește o premieră In materie de construcții nave. Este vorba de remorcherul salvator de 5 000 CP, a cărui construcție se află într-o fază avansată datorită aplicării unor tehnologii moderne de construcție și montaj, în cadrul cărora realizarea blocsecțiilor pe cala de montaj ocupă un loc important. Țin să subliniez și faptul că ne-am asumat angajamentul ca in acest an fiecare navă destinată partenerilor de peste hotare să fie livrată cu cel puțin 15 zile Înainte de termenele planificate". (Mihail Dumitrescu).
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STILUL ȘI METODELE DE MUNCĂ ALE ORGANELOR ȘI ORGANIZAȚIILOR 
DE PARTID - ÎNTR-UN PROCES CONTINUU DE PERFECȚIONARE

Orientări, cerințe, direcții de acțiune subliniate de secretarul general al partidului

Cea mai concludentă ilustrare a creșterii eficienței activității desfășurate de organele și organizațiile de partid este măsura in care sint îndeplinite sarcinile ce le revin în procesul aplicării programelor de dezvoltare economico-socială a țării, a propriilor obiective stabilite în acest scop.In lumina acestei cerințe, se impune ca întreaga activitate a organizațiilor de partid să fie cit mai puternic ancorată în viață, să se fundamenteze pe o temeinică cunoaștere a realităților de la locurile de muncă, din fiecare unitate economică și socială, să fie astfel direcțio- nată incit să aibă permanent finalitate și eficiență. Toate a- cestea presupun, așa cum cere secretarul general al partidului, înlăturarea practicilor învechite în conceperea activității de conducere, asigurin- du-se cuprinderea, abordarea și soluționarea cu maximă operativitate și răspundere a tuturor problemelor ce se ivesc intr-un domeniu sau altul de activitate.Tocmai de aceea activitatea organizatorică trebuie să pornească de la faptul că afirmarea unui stil de muncă eficient, revoluționar face necesar ca pretutindeni să se acorde o atenție sporită corelării strînse a metodologiei de lucru cu sarcinile tot mai complexe din fiecare domeniu. Astfel, declanșarea și desfășurarea unei acțiuni de anvergură presupun, o dată cu înțelegerea și stabilirea clară a priorităților, o amplă activitate politico-or- ganizatorică, în forme și metode diverse, armonios îmbinate, care să concure spre finalitatea scontată.Acționind în acest mod. Co
ITIA INTERNA DE PAI_-WJ.....  .... .......Perfecționarea continuă a vieții și democrației interne a organizațiilor de partid, intă-., rirea ,-r, șt, pe 'această cale r—. a ... capaci tații lor de a cuprinde, și " soluționa problemele ce le stau' .în față, reprezintă o trăsătură . .ționț, la întreprinderea „Victo- esențială a stilului de muncă "----- **revoluționar. Secretarul general al partidului a subliniat nu o dată faptul că aplicarea cu fermitate a principiilor democratice din Statut va ridica nivelul general al activității partidului, constituind un factor hotărîtor în creșterea rolului său conducător în toate domeniile.In lumina acestor exigențe, organele și organizațiile de partid trebuie să asigure în mod real și eficient participarea tuturor comuniștilor la activitatea de partid, pentru ca aceștia să-și spună părerea deschis și fără rezerve, în cadru organizat, să contribuie la adoptarea și aplicarea măsurilor menite să ridice munca întregului colectiv din care fac parte nivel mai înalt.Intr-untuat în organizațiile de din două dustriale derea de derea de s-a constatat că în timp ce la întreprinderea de vagoane organizația de partid asigură o mai intensă participare, calitativ superioară, a fiecărui comunist la viața internă de partid, la rezolvarea problemelor specifice activității colectivului din care face parte, prin încredințarea de răspunderi concrete, judicios gîndlte, care

la unrecent sondaj efec- partid cunoscute unități in- arădene — întreprin- vagoane și intreprin- ceasuri „Victoria" — 

mitetul județean de partid Vrancea, organele și organizațiile de partid din unitățile industriale ale județului au reușit să mobilizeze efectiv energiile comuniștilor, ale colectivelor de oameni ai muncii, capacitatea lor tehnică în onorarea exemplară a sarcinilor de plan, și in primul rind a celor de export, pe anul precedent. Pentru antrenarea lucrătorilor ogoarelor la obținerea unor recolte potrivit obiectivelor noii revoluții agrare, în anul trecut organele și organizațiile de partid din județul Olt și sectorul agricol Ilfov au acționat energic, adoptind un stil de muncă adecvat, care a ținut seama de faptul că în agricultură lucrările diferă nu numai de la un anotimp la altul, ci și de la o zi la alta, că in solicitarea mijloacelor materiale și u- mane se impun schimbări rapide de ritmuri, ceea ce le-a permis să treacă operativ la redistribuirea pe loc a sarcinilor, regruparea grabnică a forțelor, la inițierea unor acțiuni de întrajutorare între unități.Este de datoria organizațiilor de partid de a determina, pretutindeni, cunoașterea mai bună de către fiecare comunist, de către fiecare om al muncii a sarcinilor ce le revin in anul 1989, în întregul cincinal, pentru a stimula și în acest mod răspunderea personală și colectivă in muncă, pentru a spori gradul de participare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la soluționarea problemelor, pentru a asigura, prin- tr-o intensă muncă politico-or- ganizatorică, unirea și angajarea tuturor forțelor în vederea desfășurării unei munci de calitate, ritmică, încă de la începutul anului 1989.
pun cit mai deplin in valoare competența profesională și pregătirea politică ale membri-, lof de partid, le creedză. :;imp ; larg de manifestare a unui mod nou, superior, de a gindl și ăc- riâ“ comitetul de partid și unele birouri ale organizațiilor de bază nu acordă atenția cuvenită pregătirii și desfășurării adunărilor generale, repartizează sarcini generale, sărace în conținut, cuprinzînd aceeași arie de preocupări de ani și ani de zile. Mai mult, aici, unii membri ai comitetului de partid sint supraîncărcați cu fel de fel de răspunderi, pe cind alții își amintesc cu greu care a fost și cum si-au indeDlinit ultima sarcină încredințată.Experiența confirmă că acolo unde organele de partid se îngrijesc de această latură fundamentală a activității — asigu- rind cu răspundere ca pe ordinea de zi a adunărilor generale de partid și a plenarelor să fie înscrise cele mai importante probleme, ca pregătirea lor să se facă in cele mai bune condiții, repartizînd judicios forțele și sarcinile, solicitindu-le permanent comuniștilor punctele lor de vedere, manifestind receptivitate față de sugestiile și propunerile pe care le fac — se realizează practic cerința vitală a concordanței între consultarea largă și participarea directă a tuturor membrilor partidului la adoptarea hotări- rilor și imperativul răspunderii nemijlocite și acțiunii concrete a fiecăruia dintre ei pentru înfăptuirea obiectivelor propuse.

*

*

„Este necesar să îmbunătățim permanent formele organiza
torice, metodele și stilul de muncă ale partidului"

„Acum este necesar să trecem cu toată hotărîrea la activita
tea organizatorică, politică, în vederea înfăptuirii în viață a planu
rilor și programelor, a orientărilor de largă perspectivă pînă în 
anul 2000"

„Să dezvoltăm continuu democrația internă de partid"
„Trebuie să facem să fie bine înțeles că răspunderea colectivă 

organelor de conducere nu înlocuiește și nici nu poate înlocui, 
....................... - ...........................««

«
sau nu trebuie să înlocuiască, răspunderea individuală"

„Să dezvoltăm puternic critica și autocritica care reprezintă o 
parte inseparabilă a activității partidului, a bunei conduceri, a 
democrației de partid"

„Trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru întărirea dis
ciplinei de partid"

„Am considerat și considerăm că dezvoltarea largă a formelor 
democratice de conducere, participarea tuturor claselor și catego
riilor sociale, a întregului popor la conducerea tuturor ramurilor 
de activitate, la elaborarea politicii interne și externe constituie 
factorul fundamental pentru edificarea cu succes a noii orînduiri 
sociale"

„Întărirea controlului, de jos pînă sus, constituie un factor de 
importanță deosebită în buna desfășurare a întregii activități, în 
democratizarea și participarea activă la conducerea tuturor sec
toarelor, în înfăptuirea neabătută a planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială a patriei noastre"

NICOLAE CEAUȘESCU

cesar să se facă eforturi pentru dere înseamnă competență in• o pregătire multilaterală rezolvarea sarcinilor, spirit depolitică, profesională —, să se inițiativă^comunistă, capacitate manifeste în toate împrejurări- organizatorică și forță de conte,, dissiplină, și exigență, spirit, .vingere, meimpăcare cu neajun- de coniucfăre' și sprijin. Răspun-- șurile.
O cerință pregnant subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru perfecționarea activității de conducere politică organele partid o spiritului Desigur, le revine cu fermitate și intransigență a- semenea manifestări, cum ar fi lipsa de răspundere, risipa, indisciplina, festivismul, îngîm- farea, superficialitatea, abaterile de la tiormele statutare, de la principiile Codului etic al comuniștilor, tendințele de nesocotire a legilor statului și a hotărîrilor de partid, de ascundere a adevărului și altele. Tolerarea unor asemenea fenomene ar duce la amplificarea lor, la slăbirea simțului politic, la diminuarea rezultatelor în munca unui colectiv sau altuia ; de aceea este necesară crearea unei puternice opinii de masă impotriva acestor atitudini.Critica și autocritica trebuie să constituie, în lumina Expunerii din noiembrie și a Tezelor din aprilie, acea forță motrice, transformatoare, de perfecționare a mecanismelor economi- co-sociale ale societății noastre, să aibă un puternic caracter 

desfășurate de și organizațiile de reprezintă întărirea critic și autocritic, criticii și autocriticii menirea să combată

constructiv, să nu se limiteze la dezvăluirea lipsurilor, ci să ofere soluții, să determine acțiuni eficiente pentru înlăturarea lor, deoarece, așa cum cere tovarășul Nicolae Ceaușescu, critica și autocritica au valoare numai dacă din ele s-au tras concluziile respective și se acționează pentru înlăturarea deficiențelor, pentru depășirea greutăților.Una dintre direcțiile principale ale exercitării criticii și autocriticii revoluționare — în mod deosebit subliniată de secretarul general al partidului — o reprezintă lupta impotriva rutinei, conservatorismului, inerției, pentru afirmarea noului in toate sectoarele de activitate. Principialitatea, obiectivitatea, caracterul constructiv, probitatea, implicarea sint tot atîtea cerințe ale exercitării unei critici și autocritici eficiente. Este necesar ca întreaga muncă politico-organizatorică să fie axată pe afirmarea spiritului critic, analitic, de găsire a soluțiilor adecvate la problemele cu care se confruntă colectivele de muncă, combâtîn- du-se orice încercare de îngrădire a criticii, de nesocotire a ei, tendințele de automulțumi- re, de justificare a lipsurilor. 

ganele de partid, comuniștii trebuie să se integreze mai puternic în abtivitaieă acestor organisme, să-și aducă contribuția la îflobogățirea . cpnținutului muncii acestora, să militeze cu mai multă fermitate pentru promovarea unui stil de muncă revoluționar, comunist in activitatea organelor de conducere colectivă.In magistrala sa Expunere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat imperativul îmbunătățirii și dinamizării activității desfășurate de sindicate, Uniunea Tineretului Comunist, Frontul Democrației și Unității Socialiste, Organizația Democrației și Unității Socialiste, organizațiile de femei, celelalte organizații de masă și obștești, pentru a asigura și pe această cale participarea oamenilor muncii la luarea deciziilor, concomitent cu ridicarea gradului de participare Ia înfăptuirea lor. Organele și organizațiile de partid trebuie să acorde o mai mare atenție sprijinirii, îndrumării și activizării organizațiilor de masă și obștești, pentru a desfășura cu mai multă eficiență activități specifice lor, în vederea unirii într-un singur șuvoi a energiilor creatoare ale tuturor oamenilor muncii, pentru înfăptuirea hotărîrilor și programelor de dezvoltare economico-socială, a legilor țării, a întăririi unității întregului popor în turul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Expunerea secretarului general al partidului insistă asupra necesității folosirii de către organele și organizațiile de partid a metodelor muncii politice, subliniind că acestea nu trebuie să-și asume sau să preia atribuțiile organelor de stat sau organismelor democratice, ci să asigure buna lor funcționa

ț

*
*
*

Jre. Tocmai de aceea trebuie să se acționeze mai energic pentru a combate in unele organizații de partid tendințele de „tehnicizare? .ar muncii de partid, de abordare a problemelor într-o optică tehnico-ad- ministrativă. Stabilind ca prioritare preocupările legate de sarcinile economice, nu trebuie să se înțeleagă că organizația de partid se substituie sau își asumă atribuțiile conducerii colective a întreprinderii, cadrelor tehnice. Dar este evident că, in spiritul orientărilor secretarului general al partidului, a nu aborda cu fermitate problemele economice, prin prisma rolului și locului organizațiilor de partid în conducerea democratică a întreprinderilor, înseamnă a goli de conținut însăși activitatea de partid.întărirea continuă a legăturii partidului cu masele impune, de asemenea, ca fiecare activist de partid și de stat, fiecare comunist care îndeplinește o funcție de răspundere să fie mereu prezent în mijlocul colectivelor de oameni ai muncii, să se sfătuiască cu ei și să găsească împreună căile și modalitățile cele mai adecvate în înfăptuirea sarcinilor care le revin. De altfel, plasarea centrului de greutate al activității politico-organizatorice acolo unde se hotărăște soarta producției industriale și agricole, cerință în repetate rînduri subliniată de secretarul general al partidului, constituie pentru organele și organizațiile de partid, pentru toți activiștii de partid și de stat calea cea mai directă de a stabili o strînsă legătură cu viața, cu oamenii muncii, pentru a le cunoaște preocupările, a se sfătui cu ei și a acționa împreună în asigurarea bunului mers al producției, în depășirea unor dificultăți.

In preocupările privind perfecționarea stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid, o importanță deosebită trebuie să se acorde activității ideologice, politico-educative, pregătirii politice a tuturor membrilor partidului la nivelul exigențelor actuale, al complexelor sarcini puse de dezvoltarea societății.Aprecierile din Expunerea secretarului general al partidului, din Tezele din aprilie privind o anumită răminere in urmă a nivelului general, ideologic, politico-educativ față de dezvoltarea forțelor și relațiilor de producție impun ca organele și organizațiile de partid să acționeze pentru îmbunătățirea radicală a muncii din acest domeniu, avîndu-se în vedere că îndeplinirea sarcinilor ce revin comuniștilor, tuturor oamenilor muncii este nemijlocit legată de capacitatea de înțelegere a cerințelor noi, de nivelul pregătirii politico-ideologice. In acest scop, Comitetul municipal de partid București acționează, printre altele, ca în toate cursurile de învățămînt politico- ideologic, la care participă 1 360 000 cursanți, să se studieze, pe capitole, Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, să se dezbată și să se seminarizeze acest document programatic, în strînsă legătură cu sarcinile
O dată precizate forțele, mijloacele și căile pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite, devine logică și necesară desfășurarea unui control atotcuprinzător, la toate nivelurile, urmat de măsuri concrete, practice, care să asigure îndeplinirea la timp și în întregime a planurilor și programelor. Trăsătura distinctivă a unui control eficace o reprezintă fermitatea în aplicarea pînă la capăt a măsurilor stabilite, exigența dublată de competență, intransigența față de neajunsuri de orice fel, capacitatea de a discerne cauzele' reale ale acestora și a o-, feri soluțiile optime pentru Înlăturarea lor grabnică, de a depista căile concrete de perfecționare a muncii. Organele și organizațiile de partid nu pot și nu trebuie să se limiteze la depistarea și consemnarea deficiențelor, ci, pornind de la faptul că poartă întreaga răspundere pentru îndeplinirea hotă- ririlor de partid și legilor țării, a propriilor hotărîri și măsuri stabilite pentru domeniul și locul lor de activitate, au datoria să îmbunătățească îndrumarea, să intensifice sprijinul, să efectueze consecvent un control preventiv, de preîntimpi- nare a apariției unor lipsuri și dificultăți.O atenție deosebită trebuie să acorde organele de partid conceperii unitare a desfășurării controlului de partid, stabilirii unei tematici cuprinzătoare, diferențiate potrivit specificului și necesităților domeniului, localității sau unităților care fac obiectul controlului, ca și unei componențe adecvate a colectivelor de control, instruirii temeinice a acestora.Desigur, și în privința exercitării controlului de partid, ca de altfel în toate domeniile activității organelor și organizațiilor de partid, apar experiențe noi, cu valoare validată de practică. Ele nu sint însă „rețete" sau formule care se cer aplicate rigid. Pornind de la o- biective clare în conceperea si organizarea controlului de partid, biroul Comitetului județean de partid Constanța perseverează, de mai multă vreme, pentru a da un conținut superior și o finalitate certă controalelor complexe, analizelor 

ce revin organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, cu problemele concrete ale activității din flecare unitate, de la fiecare loc de muncă. în lumina aceluiași obiectiv este concepută și propaganda de partid prin coiaferințe șl dezbateri ideologice. Totodată, organele și organizațiile de partid din Capitală acționează, prin formele și mijloacele muncii politico-educative^ pentru înarmarea tuturor cetățenilor cu noua concepție Revoluționară a clasei muncitoare, cu sistemul socialist de valori, pentru formarea unei temeinice gindiri politice și economice, care să fundamenteze participarea conștientă a tuturor celor ce muncesc la realizarea sarcinilor de plan.Avîndu-se în vedere că munca organizatorică și cea poli- tico-educativă reprezintă un tot unitar, organele și organizațiile de partid trebuie să asigure participarea la activitățile politico-educative a tuturor comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, astfel ca tezele, o- rientările și indicațiile din Expunerea secretarului general al partidului să fie însușite temeinic, pe baza înțelegerii profunde a realităților, a per- snectivelor de dezvoltare a societății românești, a sarcinilor ce revin fiecăruia din acest program de muncă și de luptă.
la fața locului. S-a stabilit chiar o strategie a acestora. Avîndu-se în vedere realitățile, condițiile specifice și necesitățile ce se impun, sint stabilite . intr-o strînsă conexiune forțele cele mai competente care să participe la control șl analize (prevalînd acțiunea concretă, la fața locului, și mult mai puțin organizarea de ședințe), perioada de exercitare a controlului (diferită de la caz la caz), soluționațea, în răstimpul cbhT... irolului, a. tuturor problemelor ce trebuie rezolvate prin ipipli- carea directă, unirea și coordonarea eforturilor celor care au îndatoriri precise în acest scop; Esențială este la Constanța — in județ și in municipiu — ca de altfel și in alte locuiri — preocuparea de a căuta șîi găsi căi și mijloace de exercitare a unui control eficient, de afirmare a unui stil de muncă corespunzător exigențelor, menit să aibă drept corolar soluționarea sarcinilor actuale și celor de perspectivă.Nu Întotdeauna Insă și peste tot controlul de partid reușește să cuprindă vastitatea întregii activități politice. economice, sociale, să insiste asupra laturilor determinante ale acestora. Astfel, la întreprinderea mecanică din Alba lulia un control exigent și competent dacă nu ar. fi rămas la suprafața lucrurilor ar fi putut să constate la timpul potrivit starea de comoditate a factorilor tehnici de aici, ca de altfel și a comitetului de partid, care au acceptat orientarea ca. în cadrul programului de organizare și modernizare a producției, măsurile ușor de soluționat să fie aduse în față, iar cele care cer eforturi, gindire creatoare, ambiție, tenacitate în abordarea problemelor esențiale ale producției să fie tergiversate, pasate cit mai departe spre... viitor. Este evident în acest caz că prea ades unii activiști de partid, vizitînd întreprinderile, în loc să cunoască realitățile, să se consulte cu activul de partid, aleg calea cea mai comodă discutînd, în cadru restrins, numai cu unele din cadrele de conducere și preluind de la acestea argumentele și justificările subiective, care contrastează cu stările reale și posibilitățile existente.Așa cum s-a apreciat în Tezele secretarului general al partidului, a existat și mai există tendința ca — in virtutea principiului just al muncii colective, ca expresie concretă a democratizării vieții politico- sociale, a activității din fiecare colectiv — să fie uneori minimalizate răspunderea și inițiativa personală. Cind intr-un colectiv s-au manifestat neajunsuri în îndeplinirea sarcinilor, acestea au fost puse adeseori in seama deficiențelor muncii colective, »in acest fel eludin- du-se răspunderea individuală ; cind s-au înregistrat rezultate pozitive, nu o dată contribuția colectivă a fost ignorată, grija unor cadre de conducere fiind de a se scoate în evidență doar meritele individuale.Nu de puține ori, pe lingă justificări „obiective" în diferite referate, dări de seamă sau luări de cuvint ,se pot înfilni și asemenea referiri impersonale: „nu s-a acționat in mod corespunzător". „s-a mers pe linia minimei rezistențe", „s-a tolerat indisciplina de plan, de producție". Dar cine a acționat în mod necorespunzător ? Cine a mers pe calea minimei rezistențe ? Cine a tolerat indisciplina ? In răspunsul la aceste întrebări în cel mai bun caz se mai menționează ca vinovate „conducerea întreprinderii" sau „conducerea cooperativei". Or, în aceste conduceri se află comuniști cu răspunderi si atribuții precise si de fiecare dată trebuie să se spună clar și direct cine și in ce fel nu și-a onorat cum se cuvine sarcinile încredințate. In multe locuri,

acționind impotriva tendinței de a considera răspunderea colectivă o răspundere anonimă, in spatele căreia mai incearcă să se ascundă mulțumirea de sine, imobilismul, rutina unora, organele și organizațiile departid au reușit să determine îmbunătățirea climatului demuncă, întărirea vieții departid, a activității organismelor de conducere colectivă, și, mai ales, prin intărirea răspunderii personale a cadrelor de conducere, care s-a însumat răspunderii colectivelor de muncă, a fost instituită o veritabilă răspundere colectivă.Pretutindeni se creează spatii pentru angajament personal. Acest spațiu al contribuției individuale este insă cu totul insuficient pentru asigurarea normală a complexelor procese de producție. Pe fluxul acestora toți participanții trebuie racordați la același nivel de implicare pentru ca rezultatele să fie cele scontate. Este vorba, în fond, de raportul obligatoriu dintre răspunderea individuală și cea colectivă, un raport bine definit, in care cel de-al doilea termen nu poate fi conceput decit ca suma armonizată a tuturor răspunderilor individuale circumscrise în aria unor activități umane complexe.Este necesar să se înțeleagă că munca eoldetivă și răspunderea personală nu se exclud, ci se condiționează reciproc. Se poate vorbi de o temeinică muncă colectivă și de un înalt simț al răspunderii personale numai acolo unde rezultatele sint pe măsura sarcinilor stabilite. Pentru aceasta este ne-

Afirmarea deplină a disciplinei de partid în viața și activitatea partidului reprezintă o condiție esențială pentru intărirea unității sale ideologice și organizatorice. Disciplina de partid se află intr-o strînsă și permanentă legătură cu democrația internă de partid ca laturi inseparabile ale centralismului democratic. Secretarul general al partidului sublinia în această privință că dezvoltarea democrației impune ca o necesitate obiectivă intensificarea activității organizatorice pentru a determina creșterea răspunderii cadrelor de partid, a activului, a comuniștilor în toate domeniile. Organele și organizațiile de partid au datoria să urmărească cu perseverență modul cum își onorează comuniștii — cu deosebire cei investiți cu munci de răspundere — sarcinile lor politice și profesionale, să ceară să raporteze periodic în fața organizațiilor din care fac parte, a colectivelor de muncă asupra modului in care și-au îndeplinit sarcinile încredințate.Cind autocriticile, angaja

mentele sint sincere, realiste, ele au o puternică inriurire pe plan moral și al rezultatelor muncii. Cînd angajamentele n-au acoperirea rezultatelor scontate și ele sint exprimate de cadre de conducere cu responsabilități, pe al căror cuvint se contează, se creează pertur- bații păgubitoare, greu de recuperat pentru colectivele respective. Este limpede că. și într-un caz, și în altul, „furnizorii" de autocritici și angajamente formale dovedesc carențe în felul de a gîndi și de a acționa. Cu o intransigență (pe care trebuie s-o dovedească mai constant) față de asemenea atitudini care au ignorat disciplina de plan, însemnind, totodată, și o încălcare a disciplinei de partid, biroul Comitetului municipal de partid Petroșani a acordat sancțiuni da partid severe directorilor unor întreprinderi miniere, cel de la I.M. Livezeni fiind chiar destituit. „în cocserii, in cazanele termocentralelor nu pot să ardă în locul cărbunelui autocriticile și promisiunile nerespectate" — s-a spus atunci.
Pornind de la teza construirii socialismului „cu poporul și pentru popor", intărirea continuă a legăturilor partidului cu masele, asigurarea participării active a oamenilor muncii la elaborarea planurilor, la

luarea hotărîrilor și înfăptuirea lor reprezintă alte cerințe de maximă importanță ale unui stil de muncă revoluționar. De aceea, pentru buna funcționare a organismelor democrației muncitorești-revoluționare. or-

Ne aflăm în penultimul an al actualului cincinal, an decisiv în înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico-socială stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului. cînd urmează să obținem cele mai bune rezultate in întreaga activitate economică. Ne aflăm in anul glorioasei aniversări — patru decenii și jumătate de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și anti- imperialistă. Ne aflăm iri anul celui de-al XIV-lea Congres, marele forum al comuniștilor, care va fixa jaloanele mersului nostru inainte. Dialectica dezvoltării noastre, devenită mai amplă, mai complexă, impune continuarea strădaniilor pentru înflorirea multilaterală a patriei. Dar nu oricum, ci la parametri superiori, potrivit unor noi cerințe. așa cum au fost ele strălucit definite in magistrala Expunere prezentată de secretarul general al partidului in noiembrie anul trecut in fața înaltului forum democratic. In lumina acestor noi cerințe, la consfătuirile de lucru de Ia C.C. al P.C.R. pe probleme ale activității din economie și la ședințele Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., din 13 ianuarie și 3 februarie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu a stabilit sarcinile prioritare spre care trebuie concentrate eforturile colectivelor de muncă în etapa actuală.Pe primul plan al preocupărilor comuniștilor. al tuturor oamenilor muncii trebuie să se situeze realizarea producției fizice, îndeosebi exportul, acestea constituind o condiție esențială pentru desfășurarea corespunzătoare a activității economice, pentru progresul patriei. De aceea, pretutindeni. în fiecare unitate economică, organizațiilor de partid le revine înalta răspundere de a folosi întreaga lor capacitate po

litico-organizatorică pentru mobilizarea tuturor forțelor in vederea realizării integrale. Ia timp și în condiții de înaltă calitate, a producției destinate exportului, făcind din îndeplinirea e- xemplară a sarcinilor de plan in acest domeniu și din creșterea competitivității produselor românești pe piața externă o probă de maturitate profesională și politică pentru fiecare om al muncii. Mari răspunderi revin organelor și organizațiilor de partid in înfăptuirea programului de măsuri privind organizarea și modernizarea proceselor de producție. Este o acțiune politică și economică de mare însemnătate, care trebuie să asigure creșterea mai puternică a productivității muncii, reducerea mai substanțială a consumurilor materiale și energetice, ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor. reintroducerea in circuitul productiv a materialelor recuperabile, utilizarea la întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor, folosirea mai judicioasă a forței de muncă și a timpului de lucru. Totodată, o atenție deosebită trebuie acordată finalizării, la termenele stabilite. a tuturor obiectivelor din planul de investiții, realizării programului de construcții de locuințe și recuperării restanțelor din anul trecut in aceste sectoare.In agricultură, în centrul preocupărilor organelor și organizațiilor de partid trebuie să se afle folosirea integrală a fondului funciar, pregătirea temeinică și corespunzătoare a lucrărilor agricole din această perioadă, asigurarea bazei furajere, intreținerea și funcționarea in cele mai bune condiții a tuturor sistemelor de irigații, punerea în stare de funcțiune a întregului parc de tractoare și mașini agri

cole care vor fi folosite In campania de primăvară, valorificarea deplină a potențialului cercetării științifice.Pentru ca membrii partidului, toți oamenii muncii să ajungă la înțelegerea clară a imperativelor actuale ale dezvoltării economico-sociale a patriei, este necesar ca organele si organizațiile de parțid să desfășoare o intensă activitate politică consacrată însușirii temeinice a conținutului magistralei Expuneri a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cunoașterii in profunzime a sarcinilor ce revin colectivului din care fac parte, precum și fiecăruia in parte, acționind astfel în deplină cunoștință de cauză pentru onorarea, îndatoririlor și răspunderilor pe care le au.Cu deosebire, organele și organizațiile de partid trebuie să-și sporească exigenta față de modul in care activiștii de partid si de stat, fiecare comunist iși îndeplinesc zi de zi atribuțiile cu care au fost investiți, răspund îndatoririlor lor statutare. politice și profesionale, acționează pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului și legilor tării. De aceea este necesar ca organele și organizațiile de partid să militeze cu perseverentă pentru creșterea spiritului de răspundere, pentru intărirea ordinii și d^ciplinei în îndeplinirea fermă a sarcinilor încredințate, astfel ca. în orice loc de muncă si în orice funcție s-ar afla, comunistul să dea dovadă de o inaltă competentă și exigentă, să se afle în primele rînduri ale oamenilor muncii în eforturile lor colective pentru realizarea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei.
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LEGĂTURA CU VIAȚA
politico-educative

hotărîtoare
în eficiența munciiireate cu mal mulți ani in urmă, ișiliile de educație politică și cul- ă socialistă au menirea de a asi- ■a coordonarea unitară a întregii ivități politico-idsologice și cultu- -educative desfășurate în județe, nicipii, orașe, comune și unități inomice, concentrarea acțiunii tu- or forțelor și mijloacelor educâ- rțale și folosirea eficientă a intre- ui ansamblu de căi și modalități icative pentru formarea conștiin- noi, socialiste. Experiența acu- ilată pină in prezent atestă că una itre condițiile esențiale ale reuși- activității acestor organisme, o istituie alcătuirea unor programe icaționale aflate in consonanță cu tblemele prioritare ale colectivelor oameni ai muncii, conectarea insă Ia preocupările majore ale istora in fiecare moment. De aici :urge cerința unei temeinice și •manente cunoașteri a realităților nu mai puțin, a particularităților ditoriului căruia i se adresează ac- nile politico-educative inițiate, spre o serie de aspecte concrete Ivitoare Ia aceste ultime cerințe î purtat de curînd o discuție la nsiliul comunal de educație poli- 5 și cultură socialistă Zagon, din jețul Covasna ; în acest cadru am icitat Interlocutorilor noștri să-și ilucz.e preocupările proprii pen- l cunoașterea temeinică și muncii oamenilor îzărl, pentru orientarea ;li politico-educative încerințele șl exigențele formulate Expunerea rostită de tovarășul colae Ceaușescu la marele forum mocratic din noiembrie 1988. In idurile de față am consemnat opi- ile tovarășilor Kocsis Irma. secre- r adjunct al comitetului comunal partid, Doina Apostolescu, direc- r al școlii generale, și Adrian Mo- ș, secretar al comitetului comunal T.C.K. I. t icientă alității _ _anentă cu oamenii din toate dome- ile de activitate. De aceea, comite- 1 comunal de partid din Zagon, re este cea mai mare localitate rulă din județ, este preocupat să igure întărirea continuă a legătu- lor cu locuitorii comunei, orientînd acest sens și activitatea consiliu- i nostru, precum și a comisiilor de ■opagandiști și agitatori, a deputa-

ților etc. în acest sens, consiliul nostru de educație politică și cultură socialistă și-a propus o serie de studii și analize, menite să asigure adincirea cunoașterii realităților concrete ale comunei, ca și din fiecare colectiv de oameni ai muncii. Pri- vindu-ne exigent activitatea trebuie să spun că, din păcate, unele studiipe hirtie, pre- timpul liber al șl cauzele con- contravenționale Altele s-au dove-
au rămas numai cum cele privind tinerilor navetiști crete ale actelor in rindul tinerilor, dit a fi alese in pripă, cum a fost cel privind pregătirea căminelor culturale pentru activitățile de iarnă, în acest caz practic analiza rezu-

mele specifice muncii politlco-ideo- logice și cultural-educative se pot rezolva toate aceste probleme, dar consider că prin legarea lor strinsă de aspectele concrete ale acestui sector s-ar fi putut face un pas serios înainte spre mobilizarea mai puternică a oamenilor la îndeplinirea sarcinilor. în acest sens, aș da doar un singur exemplu : încă prea puțini îngrijitori cunosc noțiunile privitoare la rentabilitate în zootehnie. Cred că munca politico-educativă, prin mijloacele ei concrete, trebuie să pună un mai mare accent pe explicarea unor asemenea probleme, astfel incit fiecare zootehnist să înțeleagă că și în unitatea noastră, cu aceleași
Din activitatea consiliilor de educație 

politică și cultură socialistă din Covasna

a vie- acestei activi- consens

După opinia mea, cea mai metodă de cunoaștere a o constituie legătura per-

mindu-se la simpla Înșiruire a atribuțiilor de serviciu ale factorilor răspunzători și stadiul îndeplinirii lor. Avind în vedere asemenea situații, sîntem preocupați acum să realizăm analize și studii care efectiv să ofere concluzii utile activității consiliului nostru ; pentru aceasta vom antrena mai sistematic cadrele de conducere, toți intelectualii comunei. depășind mentalitatea potrivit căreia numai cadrele didactice au atribuții efective in munca politico- educativă și cultural-artistică.A. M. : îmi desfășor activitatea de bază in cadrul cooperativei agricole de producție, mai precis in sectorul zootehnic, și deci cunosc mai în- deaproape problemele de aici. După părerea mea, consiliul educației poli- 'tice și culturii socialiste, alte instituții cu atribuții educaționale — precum școala și centrul de cultură și creație „Cîntarea României", dar și organizațiile de masă și obștești — nu s-au preocupat în suficientă măsură de cunoașterea realităților acestui domeniu, fapt din care au rezultat o seamă de lipsuri în educarea și formarea conștiinței revoluționare a cooperatorilor. Așa se explică de ce participarea la muncă nu se ridică încă la nivelul dorit, unele lucrări agricole sint incă de slabă calitate, iar in zootehnie producția de lapte se află sub posibilitățile de care dispunem. Nu cred că prin for-

o-

cheltuieli, se pot obține producții sporite.D. A. : Deși, in general, consider că factorii educaționali din Zagon, sub directa conducere a organelor și organizațiilor de partid, au in vedere realitățile comunei, orientînd activitatea politico-educativă spre problemele majore, aș dori totuși să stărui asupra unor aspecte care mi se par de o însemnătate deosebită, în primul rînd este vorba de fenomenul imbătrinirii forței de muncă din cooperativa agricolă de producție din Zagon, în mod special de calitatea celor care lucrează în zootehnie. Activitatea noastră derientare profesională nu s-a ridicat la nivelul cerințelor, incă nu s-au găsit toate elementele de colaborare dintre școală și C.A.P. care să contribuie la creșterea eficienței educației prin muncă și pentru muncă ; de asemenea, in multe împrejurări, practica agricolă, în loc să devină un mijloc de formare a unei conștiințe înaintate si o pledoarie pentru munca bine făcută, se transformă _ —.1..™ —cu valențe educative scăzute. în al ' ' ' “ - *unele cadre didactice există încă o mare doză de comoditate in realizarea sarcinilor formativ-educative în cadrul școlii, și mai ales in afara ei.
lntr-o activitate de rutină,doilea rînd, consider că la

Arta în uzina

K. I. : Analizind cu exigență activitatea noastră, trebuie să spunem că sintem încă deficitari și în realizarea unor investigații privitoare la cunoașterea preferințelor culturale ale oamenilor muncii. Totuși, din discuțiile pe care le avem, din acțiunile cultural-educative organizate pină acum ne-am putut da seama care sint genurile mai agreate de diferite categorii de oameni ai muncii. De aceea, cind întocmim planul de acțiuni ținem cont în stabilirea acestora de categoriile socio-profe- sionale și de virstă ale celor cărora le sint adresate. Am pus, de asemenea, accent pe acele formații care au succes la public și se bucură de o apreciere deosebită prin valoarea lor interpretativă. Astfel, Zagonul se mindrește cu un cor mixt care are peste 100 de ani de activitate ; am pus accent pe această formă, precum și pe altele îndrăgite, ca: •teatrul. echipele de dansuri, brigăzile artistice etc. Este un bun cîștigat faptul că aceste formații, receptive la pretențiile tot mai ridicate ale publicului, încearcă să asigure acțiunilor lor un bogat conținut de idei, mesaj educativ limpede, audiență sporită în conștiințe. Consider insă că astăzi, dat fiind că in activitatea formațiilor de amatori, ca de altfel in întreaga muncă cultural-educativă, trebuie să se asigure un înalt nivel calitativ. ar fi de mare folos dacă s-ar acorda un ajutor mai substanțial a- cestor formații din partea țiilor profesioniste.D. A. : Reușita acțiunilor ve depinde în mare măsură dul ce trebuie să existe între preferințele publicului și conținutul și forma manifestărilor organizate. Mi se pare o mentalitate greșită cea potrivit căreia stabilirea formațiilor artistice să se decidă la alt nivel decit cel local. Desigur, trebuie să evităm limitarea genurilor, sărăcirea formelor și modalităților de in- riurire politico-educativă ; dimpotrivă. sint necesare intense e- forturi pentru lărgirea registrului mijloacelor de înriurire a conștiințelor. ca și pentru formarea gustului artistic al publicului, intrucit nu se poate avea pretenția ca de la început un concert de muzică simfonică sau un spectacol de balet să aibă succes. Consider că sub acest aspect rolul consiliului educației politice și culturii socialiste constă in antrenarea activă și sistematică a întregului potențial al comunei la realizarea unor acțiuni cu inalt mesaj educativ.
Constantin TIMARUcorespondentul „Scînteii"

institu-educati- de acor-

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

acelea ale cenaclului ziarului „Viața Buzăului" sau „Alexandru Sihleanu" din Rimnicu Sărat, lansările de carte și spectacolele ce au avut loc au prilejuit o comunicare fertilă, stimulatoare, cu largi categorii ale publicului.„„___ ___________ „__________ _____ In cadrul etapei de masă a Festi-făm incă. Preferința noastră se în- valului național „Cintarea României", dreaptă mai ales spre peisaj,-1 deșt iii Xie spunea tovarășul Gheorghe Sta- aer liber dificultățile sint Sporite *' “ 'trebuie să lucrezi foarte repede. ca . să prinzi o «burniță lumină, să eli- ■ mini detalii de prisos în ansamblul lucrării pentru ca întregul să fie mai convingător".„Ani Întregi am lucrat la vopsito- rie. ne mărturisea inginera chimistă Octaviana Duță. Acolo trebuia să obțin anumite nuanțe cerute. Lucrul in apropierea culorilor mi-a deschis la început curiozitatea, apoi pasiunea de a obține din anumite repere colorate și alte nuanțe, mai interesante, mai sugestive'*. Și de aici pină

o treptată dezvăluire a resurselor. In arta Înaintașilor, artiștii amatori ai întreprinderii buzoiene au descifrat valori ale tradiției artei românești, un îndemn de a-și cizela mereu mai atent meșteșugul, „Nu ne-am format incă un stil propriu, afirma tehnicianul Bogdan Ion. Cău- matg, membru al biroului executiv ..«.[„(ȘinsiliuLui județean al sindicatelor din feuzău. -există, de asemenea, acțiuni menite să contribuie la depistarea unor noi și viguroase talente, să pună in valoare bogăția tradițiilor artistice locale. Organizarea unor concursuri, cum ar fi „Dialogul hărniciei" sau „Cel mai bun continuă", care se bucură de o foarte largă audiență, se înscriu printre inițiativele notabile la nivel județean. Cele trei ediții de pină acum ale acestor concursuri s-au dovedit deosebit

Vofblndu-ne despre realitatea cotl- ană a muncii în care este implica- i direct, tovarășa ing. Dumitra Somon, secretara comitetului de irtid de la Filatura de lină pieptă- »tă din Buzău, menționa faptul că i această mare citadelă a industriei imâneștl preocupările comitetului de artid se îmbină cu rezolvarea prp- lemeloțr sociale și culturale ridicate • oamenii muncii (dintre care circaI la suță sint femei) cu prile-II discuțiilor individuale, analizelor.Tisorilor și sesizărilor primite in ve- erea realizării unor mai bune con- ițil de muncă și de viață. Și, într-a- evăr, faptul că întreg personalul îuncitor se bucură de o completă slrtență medicală, prezența căminu- jj muncitoresc cu 400 de locuri am- lasat în apropierea întreprinderii, reocupările deosebite pentru crea- ea unul mediu ambiant cit mai plă- ut, favorabil muncii, grija pentru afnimusețarea incintei și a zonei limitrofe. propa- :anda vizuală lesfășurată nu loar In inte- ior, ci și de-a ongul întregiitrăzi, toate acestea atrag aten- :ia, desigur, asupra activității des- 'ășurate, dar se înscriu, in ace- ași timp. In amplul proces con- tructlv pe care îl cunoaște astăzi ntreaga țară. în aceste condiții par- iciparea artiștilor amatori — foarte lumeroși in această întreprindere — a edițiile succesive ale Festivalului îațional „Cîntarea României" stau nărturie unui amplu proces de de- nocratizare a culturii. De fie- :are dată, cu prilejul va- •iatelor manifestări social-politice si mltural-educative ce au Ioc în in- :inta acestei mari unități industriale, prezența în scenă a uneia sau alteia dintre formațiile artistice contribuie la dezvoltarea unui climat în :are creația artiștilor amatori se im- olinește in comunicarea cu publicul foarte larg. O comunicare pe care o stabilesc peste 200 de creatori amatori care iși desfășoară activitatea cotidiană aici. Printre ei sint și membrii cercului de artă plastică. în incinta întreprinderii. un mic cabinet de lucru, special amenajat, iți oferă Imagini ale activității celei mai recente. Pereții sint încărcați pină aproape de limita superioară cu picturi. Imagini ale cringurilor buzoiene, străbătute altădată de Andreescu, dar și aspecte ale cartierelor noi și spectaculoaselor zone industriale îți oferă o deschidere spre o arie tematică extrem de diversă. începuturile, ne spunea Niță Marian — cel mai vechi membru al cercului — se leagă de realizarea unor copii după lucrări bine cunoscute ale maeștrilor picturii noastre. Au fost etape necesare de lucru care contribuit

imaginile pictate de Octaviana Duță după natură n-a fost decit un pas. Un pas străbătut însă cu ajutorul școlii populare de artă, pe care ea a. absolvit-o cu cițiva ani in urmă.„Faptul că lucrăm în cadrul acestui cerc, adăuga lăcătușul mecanic Atanase Nicolae, ne este cit se poate de folositor. îmi place foarte mult să pictez. Eu am lucrat înainte la Pătirlagele. Aici însă, în cadrul cercului. am găsit o atmosferă care stimulează cu adevărat. Schimburile de impresii, discuțiile pe marginea lucrărilor te ajută să vezi mai bine, să-ți perfecționezi meșteșugul". Și nu intimplător cea mai tînără membră a cercului, Mariana Ștel'ănoiu, pri- mitor-distribuitor, deținătoarea premiului I in faza județeană a Festivalului național „Cintarea României", a început să picteze din momentul angajării, în 1985. Participările ei la numeroase expoziții ale artiștilor plastici amatori, expozițiile pe care le-a organizat în incinta întreprinderii spun însă mult despre pasiunea cu care Mariana Ștefănoiu mînuieș- te atit culoarea, cit și formele, sculpturii.Cu cîtva timp în urmă, un complex de manifestări politico-educative și cultural-artistice desfășurate In cadrul „Toamnei culturale buzoiene" a reunit la nivelul orașelor Buzău și Rimnicu Sărat, in stațiunile de odihnă și tratament Monteoru, Balta Albă, Fișici sau în vetrele folclorice ale județului tot ce are mai reprezentativ viața culturală a județului. Teatrele populare din Buzău, de la Gherăseni sau Săgeata, manifestările cenaclului județean „Vasile Voiculescu", alături de

Cele trei ediții acestor concursuri de interesante nu doar pentru pregătirea renților, pentru foarte larg sală, întrucit so- complexe despre
concu- ci și publicul dinlicitau cunoștințe ------- .istoria și realizările contemporane ale județului. Li s-ar putea adăuga, pentru larga lor popularitate, „Concursul brigăzilor artistice și al grupurilor de satiră și umor", finalizat de fiecare dată cu o consfătuire in cadrul căreia textieri, membri ai juriului și participant! contribuie la un fructuos schimb de opinii, si festivalul județean „Coralis", al corurilor muncitorești și grupurilor corale.Dar dacă aceste acțiuni reprezintă adevărate puncte de vîrf care polarizează atenția unui public de cele *mai diferite virste și categorii, activitatea cultural-educativă destinată tinerelor generații este, la Buzău, o permanență. în cadrul ei, preciza profesorul Călin Ghețu. directorul Centrului de cultură și creație „Cintarea României" pentru tineret, se desfășoară o adevărată stagiune permanentă a spectacolelor formațiilor artistice de amatori ale tineretului din municipiu și județ, din întreaga țară. Pe scena casei de cultură a tineretului au avut loc pînă acum peste 100 de asemenea spectacole. Alături de formații similare din întreaga țară, ca și de manifestări ale artei profesioniste, de activitatea cercurilor tehnico-apli- cative, spectacolele, simpozioanele, dezbaterile ce au avut loc pe scena destinată tineretului s-au dovedit capabile să realizeze o fertilă șl permanentă comunicare intre bogăția tradițiilor spirituale și noile realități impuse de dezvoltarea țării.

Marina PREUTU 
Stellan CHIPER

„Silvania ’89‘‘în organizarea Consiliului județean de educație politică și cultură socialistă Sălaj se desfășoară în centrele de activitate cultural-artistică și de creație tehnică „Cintarea României", întreprinderi și instituții din județul Sălaj uh an- sarilblu de âcțiiini ’ politico-educative și cultural-artistice sub genericul „Silvania ’89" — Luna culturii și educației socialiste sălăjene, aflată la cea de-a XVIII-a ediție. Din bogata paletă a manifestărilor înscrise in program desprindem expunerile, simpozioanele, dezbaterile și mfesele-rotunde pe tema „Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu din aprilie și noiembrie 1988 despre înfăptuirea programelor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor", cele privind sarcinile economico-socia- Ie în profil teritorial ale orașelor și comunelor în anul 1989, promovarea tehnologiilor moderne in industrie și agricultură etc. Schimburile de experiență legate de metodologia de organizare și desfășurare a activității artistice in centrele de cultură și educație socialistă „Cîntarea României", expozițiile de carte social-politică, de artă, colocviile artelor, spectacolele de teatru, întîlnirile cu scriitorii, standurile de carte organizate, spectacole literar-muzical-coregra- ficp, galele filmelor completează fericit gama acțiunilor politico- educative și cultural-artistice care se bucură de o largă audientă în rindul locuitorilor județului Sălaj. (Eugen Teglaș).

• Colectivul secției de aglomerare nr. 2 a Combinatului siderurgic Hunedoara este puternic angajat în acțiunea de a reda în circuitul economic însemnate cantități de materiale refolosibile — ne scrie corespondentul nostru voluntar, Vasile Grigoraș. în anul recent încheiat, oamenii muncii de aici au predat 1 700 kg cenușă de plumb, 1 000 tone fier vechi, 700 kg uleiuri uzate, 2 kg-argint și 72 g platină. Totodată, pentru bunul mers al a- gregatelor din dotare, ei au depășit planul de piese recondiționate cu aproape 2 procente, iar la piese noi cu aproape 6 procente.Valoarea economică la recuperări, recondiționări și asimilări de piese de schimb se apropie de 2,5 milioane lei. In secție au mai fost economisite 500 tone cocs, iar la costurile de producție, prin efort propriu, s-a realizat o economie de 38 milioane lei, ceea ce a dus la creșterea productivității muncii cu 33 la sută.O contribuție deosebită au adus-o comuniștii Epereș Colman, Petru Vălean. Nicolae Moise. Jan Grue, Nicolae Duțu, Ferdinant Cander, care. împreună cu ceilalți oameni ai muncii din colectiv, s-au angajat ca în acest an să înregistreze rezultate și mai bune.O Din magazinul de încălțăminte din orașul nostru am cumpărat o pereche de ghete de damă, ne scrie Iuliana Zagnot din Beclean. str. Gh. Coșbuc nr. 6, județul Bistrița- Năsăud. Confecționate de unitatea „Munca colectivă" din orașul Huedin, ghetele nu au corespuns calitativ și după două zile s-au stricat, însoțite de fișa de control de calitate, le-am trimis înapoi la unitatea producătoare încă din 28 decembrie 1987, dar pînă în prezent nu am primit nici un răspuns.Vă rog, dacă se poate, conchide autoarea scrisorii, cercetați cazul și comunicați-mi rezultatele obținute.Lăsăm această „plăcere" conducerii unității respective, care avea obligația să răspundă in termen la sesizarea făcută, ca să nu mai vorbim că dacă realiza produse de calitate corespunzătoare excludea cauza nemulțumirii. De unde concluzia că cine nu muncește bine muncește mai mult, iar în cazul de față și cu cheltuieli mai mari, deoarece semnatara nu poate fi păgubită.O într-o recentă scrisoare corespondentul nostru voluntar Alis- tar C. loan din comuna Erbiceni, județul Iași, ne informează că organizația de Cruce Roșie și dispensarul medical din comună

organizează acțiuni de educație sanitară în satele comunei. La C.A.P. Todirești și C.A.P. Erbi- ceni s-a vorbit cooperatorilor despre factorii de risc și măsurile de profilaxie in bolile de inimă. Cadrelor didactice și elevilor li s-a vorbit despre folosirea plantelor medicinale și măsurile de prim- ajutor ce se vor lua in cazul unor accidente. La căminul cultural din

satul Bîrbești s-a discutat despre bolile copilului (0—1 an), iar la căminele culturale din satele Spinoasa și Sprinceana despre „Fumatul și consumul de alcool — factori majori în producerea multor boli“. La reușita acestor acțiuni au contribuit medicii Viorica Vartolomei, Marinela Colea, asistentele medicale Elena Lupașcu și Iulia Ungureanu.la „Electroputere" Craiova, este unEconomistul Ion Dugăeșescu, devechi și activ corespondent al ziarului nostru, întotdeauna prezent acolo unde oamenii se remarcă prin fapte de muncă și creație deosebite. Scrisoarea pe care o publicăm, în întregime, este o dovadă în acest sens.
Forța productivă a tinerei generații

de intelectuali
Șeful secției sculă- 

rie, de la „Electropu
tere", radia de bucu
rie. Sucea continuu o 
piesă complicată pe 
toate fețele.

— Ce s-a Intimplat, 
vi s-a brevetat vreo 
invenție 1, încerc eu 
să aflu.

— Mi-au făcut copiii 
o bucurie extraordi
nară ! Uite piesa asta 
(pentru pretențiosul 
comutator de reglaj 
sub sarcină, destinat 
exportului) au făcut-o 
pe noua mașină de 
rectificat optic cu co
mandă numerică.

— împreună cu re
prezentanții firmei 
străine care a fabri
cat mașina ?

— Nu !— ei singuri, 
după ce străinii ple
caseră și lăsaseră pro
misiunea că vor veni 
alți specialiști pentru 
a o pune in funcțiu
ne. Mi-au și demon
strat cu cite sutimi și 
unde era eronat șa
blonul de verificat, fă
cut pe mașina cu co
mandă manuală. Ei 
au realizat și progra
mul calculatorului.

— E, Intr-adevăr, 
motiv de mare bucu
rie. Nu știam însă că 
ai copiii angajați în 
subordine și că sint fi 
buni specialiști.

— Nu e vorba de

propriii mei copii. Cei 
doi sint totuși niște 
tineri, de curînd ve- 
niți de pe băncile 
facultăților: Lucian
Deatcu — inginer e- 
lectronist, împreună 
cu inginerul T.C.M. 
Edmond Richer.

...In fața unui ecran 
de televizor, doi ti
neri discutau moderat, 
intr-un limbaj alge
bric, acționau clavia
tura calculatorului de 
dedesubt, pe ecran a- 
părind mereu 
semne luminoase. Ală
turi, mașina cea nouă 
lucra silențtos, pose- 
dind la rîndu-i un 
ecran uriaș, pe care se 
reflectă, mărită, piesa 
ce o prelucra.

— Cum ați reușit a- 
semenea performanță 
din start, adevărat salt 
profesional ?, ii întreb 
pe 'cei doi tineri.

— Am asistat 
montarea mașinii 
către specialiștii stră
ini. am gindit și noi in 
paralel toate fazele, 
am dedus pe cale lo
gică ce mai trebuie fă
cut ca mașina să func
ționeze normal șl am 
făcut, bineînțeles, apel 
la cunoștințele înma
gazinate în facultate. 
Le-am condensat pe 
toate și, printr-o con
sultare colegială per
manentă, am reușit

alte

la 
de

să lucrăm 
mașina, 
l-am tras 
magnetică, 
utilizat oricind. Am și 
prelucrat citeva piese 
din cele citeva sute. 
Calitatea e perfec
tă, iar productivitatea 
muncii de 7—8 ori mai 
mare.

— Aceasta este pri
ma realizare notabilă 
din primul dumnea
voastră an de stagiu ?

— Din primele trei 
luni de stagiu, mi co
rectează băieții, in 
spiritul preciziei ma
tematice care li carac
terizează. Și, încă o 
precizare : în timp ce 
mașina lucrează, con
dusă de calculator, ti
nerii — care și-au 
semnat noua diplomă 
de specialiști cu pece
tea piesei realizate 
impecabil — lucrează 
în paralel la conce
perea altui program, 
utilizind același 
culator, pentru 
ce urmează a se 
lucra ulterior.

Dacă exemplul 
doi 
toți ceilalți 
stagiari din 
putere", fără îndoială, 
marea uzină ar face 
pași mai mari și mai 
rapizi pe calea moder
nizării șl competitivi
tății.

normal cu 
Programul 
pe bandă 
ușor de re-

cal- 
piese 
pre-

celor 
ar fi urmat de 

ingineri 
„Electro- 41

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

• „Stîniate funcționar al Circumscripției financiare a sectorului 4, respectuos vă rugăm, in numele conducerii Administrației financiare municipale, să aveți amabilitatea de a vă face datoria în serviciu pentru ca prin actele dv. de incorectitudine, indisciplină și indolență să nu mai determinați unele întreprinderi să pună poprire nejustificat pe drepturile bănești ale unor oameni ai muncii, care, spre deosebire de dv., iși achită conștiincios și la timp datoriile obștești..."Aceste cuvinte nu sint aidoma celor dintr-o adresă sosită la redacție din partea Administrației financiare a municipiului București, dar aceasta și numai aceasta se poate înțelege din respectivul răspuns Ia o scrisoare care semnala grave deficiențe in munca unora de la sus-numita circumscripție financiară.In fapt, ing. Negoiță Iulian nu datora nici un leu organelor financiare ale sectorului 4 pentru autoturismul pe care l-a vindut și cel pe care-1 cumpărase in 1937, plătind la momentul respectiv taxele cuvenite. Cu toate acestea, la 15. IV. 1988, întreprinderea la care lucrează — I.M.G.B. — primește dispoziția de poprire nr. 40-92232/9 pentru suma de 2 342 lei pe seama retribuției acestuia, care a și fost pițșă în aplicare.Considerîndu-se nedreptățit, omul s-a deplasat personal la circumscripția financiară, a prezentat actele din care rezultă că nu are nici o datorie, a primit „scuzele" de rigoare, împreună cu o adresă de sistare a popririi. Au trecut trei luni și, in iulie 1988, I.M.G.B. primește o nouă dispoziție de poprire pentru suma, de data aceasta, de 2 689 lei. Așadar, nu numai că nu i s-a restituit suma reținută ilegal, dar i s-a instituit o nouă poprire, de astă dată pentru o sumă mai mare.Redacția a trimis scrisoarea, in original, spre competentă soluționare. Administrației financiare a municipiului București. De curînd a sosit răspunsul privind modul de soluționare a acestui caz... „Din verificarea efectuată la Circumscripția financiară a sectorului 4 de

• ■> <■ XI I *■ Mcătre organele administrației financiare a rezultat că cetățeanul Negoiță Iulian și-a achitat corect taxele auto și primele ADAS pe anii 1987—1988. în consecință, s-a procedat la sistarea popririi...".Și acum, severele măsuri adoptate pentru curmarea și prevenirea unor asemenea fapte grave de birocrație care lezează interesele oamenilor muncii. „Cazul a fost prelucrat cu tot personalul Circumscripției financiare a sectorului 4. atrăgindu-se atenția asupra necesității (subl. ns.) îndeplinirii exemplare a sarcinilor de serviciu pentru a se evita in viitor situații similare".Deci, așa cum scriam la începutul acestor însemnări, funcționarii sint rugați să-și îndeplinească îndatoririle de serviciu — pe care, de altfel, sint obligați să și le onoreze.Evident, un asemenea mod de rezolvare este cel puțin superficial și nu dă garanția întăririi răspunderii in muncă a funcționarilor in cauză, eradicării unor astfel de fapte birocratice.
0 Direcția economică a Inspectoratului general al miliției ne-a informat că sesizarea cititoarei noastre Olimpia Bara, din București, care reclamă că a fost înșelată la nota de plată de către ospătarul de serviciu de la barul „Paradis" din stațiunea Jupiter, este reală. Ospătarul, identificat în persoana numitului Gheorghe Bora, nu a eliberat nota de plată șl a încasat în plus de la autoarea scrisorii 102,55 lei, sumă care la protestul acesteia i-a fost restituită.în urma cercetărilor s-a stabilit că ospătarul respectiv a mai săvirșit în mod repetat și alte abateri, motiv pentru care conducerea I.H.R. Mangalia a dispus măsura desfacerii contractului său de muncă și interzicerea de a mai lucra pe viitor in unitățile de alimentație publică din sectorul de turism.

Rubricâ realizată de N ecu lai ROȘCA

Cu dăruire, cu spirit de răspundere

(Urmare din pag. I)centru e diversă : instalații de adăpat la nivel constant, instala- lații de evacuat dejecții. instalații de muls mecanic, instalații de muls la pășune. Pe lingă confecționarea lor propriu-zisă, centrul asigură montajul, întreținerea și repararea instalațiilor cu care au fost dotate majoritatea unităților agricole din județ.La concursul „Cel mai bun agricultor" întîlnim o cunoștință mai veche : membrul cooperator loan Jiman. De trei ani de zile este deținător al locului I pe județ. „Pămîntul are nevoie de știință"— e deviza sub semnul căreia iși ține citeva teme la invăță- mîntul agrozootehnic în care — așa cum bine știu consătenii săi— teoria e confirmată de rezultatele personale obținute în producție.O demonstrație sl-

milară din unghiul fructuos al științei o face și fierarul loan Gonea, care, în timpul liber, a transformat o mlaștină, declarată de localnici drept „loc în care nu se produce nimic", intr-o adevărată grădină de legume.Ce demonstrează chiar și aceste două exemple ? Că dragostea și pasiunea pentru pămînt trebuie să-și asocieze însăși ideea de progres, ciștigată prin știință. Iar multiplicată.între Nocrich, dința consiliului industrial, și distanta e de numai 3 km. Departe de a fi „înghițită" de viitorul centru agroindustrial, comuna va deveni un model de organizare pentru activitatea economică și in mod special pentru zootehnie. De mai mulți ani de zile, cooperativa agricolă de producție de aici se situează pe loc fruntaș in ceea ce pri-

de fi-
to-ro-din

apoi, reșe- agro- Alțina

vește producția lapte, consecință rească a organizării și modernizării suprafețelor de pășuni, a modernizării complete a lucrărilor din zootehnie, a ameliorării tale a rasei Bălțata mânească.Căminul culturallocalitate deține l'ocul III pe țară in cadrul Festivalului „Cîntarea pentru sebite munca cativă de masă", tualii comunei fermentul întregii vieți spirituale, școala iși „elevii" și tradiția iși vîrsta cu noul împărtășit de la catedra u- nei responsabile misiuni morale, aceea de continuă educare și Învățare.

național României" „succesele deo- obținute in cultural-edu- și artistică Intelec- sintPrin ei, înmulțește tot prin ei înnobilează

Ion Onuc NEMEȘ

Activitate destinată conservării 
patrimoniului istoricSe desfășoară intens activitatea de conservare și restaurare a patrimoniului istoric și arhitectural- artistic din țara noastră pentru punerea in valoare a unor ansambluri de vestigii arheologice, monumente și construcții deosebite prin vechime, specific local și originalitate stilistică. Colective largi de specialiști au încheiat lucrările de conservare a așezărilor romane de la Mlcia — județul Hunedoara, a curții domnești din Piatra Neamț, a zonelor de incintă sacră și cetății dacice de la Sarmizegetusa Regia, castrelor și așezărilor romane de la Porolissum — județul Sălaj și Potaissa — județul Cluj, cetății dacice de la Albești — județul Constanța.Arhitecți, ingineri și constructori, restauratori și muzeografi din mai multe județe ale țării colaborează la conservarea, restaurarea și valorificarea unor piese de patrimoniu istoric și arhitectural-artistic.

Au fost încheiate astfel lucrările Ia picturile murale exterioare ale ansamblurilor de la Voroneț, cele da- tind din 1645 de la Clocociov — județul Olt, ale monumentului românesc de la Săraca — județul Timiș, datat In jurul anului 1400. S-a încheiat nu de mult restaurarea unor clădiri — monumente de arhitectură — Teatrul Național și Opera din Cluj-Napoca, primăria veche din Sibiu, cazinoul din Constanța.Sint în curs de consolidare și restaurare picturile din cadrul monumentului de la Rîmeț — județul Alba (datat în secolul al XIV-lea), ale ctitoriilor domnești de la Curtea de Argeș (sec. al XIV-lea) și Pătrăuți — județul Suceava (sec. al XV-lea), vechi clădiri care intră in componența Pieței Sfatului din Brașov, Palatul culturii din Iași, sediul Muzeului județean de istorie din Timișoara.I (Agerpres)
t V

19,00 Telejurnal
19,23 Tezele șl orientările formulate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă șl acțiune re
voluționară (color) • Concepția 
revoluționară despre lume șl viață 
— baza ideologică a politicii și ac
tivității Partidului Comunist Ro
mân

19,30 Industria — programe prioritare
20,10 Trăim decenii de Împliniri mărețe 

(color). Emisiune literar-muzical- 
coregrafică

20,40 Mlndria de a fl cetățean al Româ
niei socialiste (color) 0 Construc-

tort șl navigatori la examenul 
mării

21,05 Din marea carte a patriei (color) 
• Un monument al naturii : Rlpa 
Roșie. Producție a Studioului de 
film TV

21,15 înalta răspundere patriotică, revo
luționară a tineretului pentru 
viitorul României 0 TInăra ge
nerație — participantă activă la 
Înfăptuirea marilor obiective ala 
Epocii Nicolae Ceaușescu. benefi
ciară nemijlocită a politicii parti
dului de continuă ridicare a nive
lului de trai, material șl spiritual

21,30 Te cintăm, iubită țară ! Muzică 
ușoară românească (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

f
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. REPORTAJE • NOTE . INFORMAȚII
CONSTANȚA :

Constructorii — la inălțimelDlnd dovadă de multă hărnicie, acțianind cu pricepere si seriozitate. constructorii din brigăzile complexe nr. 6 si 7. conduse de inginerii Constantin Nicola si Virgil Lungu. de la Antrepriza construcții căi ferate și drumuri — Centrala antrepriză generală de construcții hidrotehnice Constanta, •u executat importante lucrări in devans fată de grafic la construcția pasajului inferior din dreptul comunei Tuzla, pe drumul național Constanta—Mangalia. Astfel, «-au realizat infrastructurile Ia podul de cale ferată cu o deschidere de 30 metri. Foarte bine ati început și operațiunile de asamblare a podului metalic, lucrare realizată pe baza aplicării cu mult succes a Unei tehnologii de mare eficiență, ceea ce va conduce la încheierea montajului acestui pod mai devreme fată de grafic. Cu productivitate sporită se acționează in continuare la betonarea pereților de sprijin si finisarea terasamentelor. asigurindu-se condițiile trecerii in curind la execuția fundației din piatră spartă a drumului definitiv, întreaga lucrare este planificată, asumat încheiată sezon trafic sta- (Lu-

an, astfel incit' respectă riguros graficul de livrare a materialului lemnos. In aceste zile au fost desemnați, in cadrul adunării generale a oamenilor muncii de la I.F.E.T. Maramureș, cei mai buni forestieri în aplicarea inițiativei muncitorești ..Brigada de muncă și educație comunistă la parametrii noii calități1*, dotată cu trofeul „Bradul argintiu", ediția a lX-a. Trofeul a fost clștigat de brigada condusă de inginerul Vasile Marines, de la sectorul forestier de exploatare Mara. (Gheorghe Părja).

Panoramic hunedorean

Toate obiectivele de investiții 
— in funcțiune la termen!(Urmare din pag. I) proprie a întreprinderilor furni-

piatră spartă a drumt întreaga lucrare este conform angajamentului de constructori, să fie pînă la deschiderea noului estival, asigurîndu-se un mai lesnicios spre si dinspre țiunile din sudul litoralului, cian Cristea).
coo- dez-

GALAȚI : Realizări 
ale meșteșugarilor în contextul preocupărilor perației meșteșugărești pentruvoltarea gamei serviciilor, se înscrie și noua capacitate de producție dată în exploatare la cooperativa „Brateșul” din Galați. Actualul spațiu de fabricație, deosebit de modern, permite realizarea unei game sporite și diverse de produse din fibră de sticlă ignifugată și superignifugată. După cum preciza președintele cooperativei. Vasile Mihai, aici se execută șase tipuri de bărci de salvare și de serviciu pentru nave, geamandure destinate navigației fluviale, alături de circa 70 de repere destinate populației. între acestea din urmă se remarcă : bărcile de agrement și de pescuit sportiv, precum și acce- șoriile auto. (Dan Plăeșu)

da in
MARAMUREȘ : Trofeul 

„Bradul argintiu**Constituiți în 66 de brigăzi muncă și educație comunistăcursul anului trecut, forestierii maramureșeni au desfășurat o activitate rodnică, ceea ce a dus la realizarea și depășirea sarcinilor de colectare și transport al masei lemnoase. în același timp, ei au pregătit temeinic producția acestui
INFORMAȚIIȘAH. Sub genericul competiției naționale „Daciada", Consiliul pentru educație fizică și sport al sectorului 1 și comisia municipală de specialitate organizează in Sala l.M.M.R. Grivița Roșie un mare •imultan de șah. in ziua de 12 februarie. La această tradițională manifestare, dotată cu „Cupa 16 Februarie", ce se va disputa la 500 de mese cu participarea unor reputați 'aeștrt internaționali, se pot înscrie■latori de șah din București și din ►ară • Cea de-a 5-a partidă a meciului de șah de la Seattle (S.U.A.) dintre marii maeștri Anatoli Karpov (U.R.S.S.) și Johan Hjartarsson (islanda), din cadrul sferturilor de finală ale Campionatului mondial, s-a Încheiat remiză, la mutarea a 32-a. Scorul a devenit astfel 3,5-—1,5 puncte în favoarea lui Karpov, care, indiferent de rezultatul ultimei partide, se califică în semifinale. Pînă in prezent au mai obținut calificarea In această fază a competiției englezul Jonathan Speelman și sovieticul Artur lusupov • Partidele din runda a B-a a turneului internațional feminin de șah de la Tallin s-au încheiat cu următoarele rezultate : Șeikova (Cehoslovacia) — Otilia Ganț (România) 0—1 ; Prudnikova (U.R.S.S.)—Viorica lonescu (România) 1—0 ; Kahiani (U.R.S.S.) — Ba- •ajicî (Iugoslavia) remiză ; Zolma- nova (Cehoslovacia) — Fomina (U.R.S.S.) 0—1 ; Pasikangas (Finlanda) — Ranniku (U.R.S.S.) 0—1, în clasament conduc Kahiani și Prudnikova , cu cite 7,5 puncte. Ganț ocupă locul 7 cu 4.5 puncte.HOCHEI. Disputat la Stockholm, fn prezența a 10 000 de spectatori, meciul amical de hochei pe gheață dintre selecționatele Suediei și U.R.S.S. ...5-4 (0—3, 2—1, 3—0)jucătorilor sovietici • s-a disputat cel de-al Internațional amical de gheată dintre selecționatele Elveției

selecționateles-a încheiat cu scorul da în favoarea La Zurich doilea meci hochei pe

t a t r
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Ploșnița — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Torquato Tasso — 18 : (sala 
Atelier) : Versailles șl arta " 
secolului XVII. Prezintă :
— 17,30
• Filarmonica „George
(18 63 78, Ateneul Român) : Recital de 
viola Sanda Crăciun. La pian : An
drei Tânăsescu — 18
• Opera Română (13 13 37) i Don 
Paaquale — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) i Vă
duv* veselă — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 78 46) : 
Trenurile mele — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeia 
drăguță cu o floare șl ferestre apra 
Nord — 18,30
• Teatrul Foarte Mia (14 09 08) i
Lewis șl Alice — 19
• Teatrul de comedia (18 64 60) ■
Acești nebuni fățarnici — 18
• Teatrul „Nottara" (89 31 03, sala 
Magheru) : Micul Intern — 18 ; (sala 
Studio) : O noapte furtunoasă — 18.30
• Teatrul Gluleșll (14 72 34, sala 
Majestic) : Bărbierul din Sevilla — 18
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tânase" 
(18 86 78. sala Savoy) : Ml se pare că 
mă-nsor — 18: (sala Victoria, 50 58 65): 
Cavalcada tisului — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine, dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 28 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Elefănțelul curios — 15 ; 
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : Cartea

franceză a 
V. Simion

Enescu*

VILCEA : Noi ansambluri 
de locuințeîn prima parte a acestui an. Ia Rîmnicu Vîlcea a început să se contureze un nou și modem ansamblu de locuințe amplasate de-a .lungul străzii Libertății. In primul trimestru al acestui an vor fl terminate lucrările de construcție si vor fi puse la dispoziția populației din municipiul Rîmnicu Vîlcea blocuri de locuințe aflate in finală de execuție insumind apartamente. în același ritm lucrează si în celelalte zone, structorii fiind hotăriti să predea „la cheie". înainte de termen, toate cele 1 900 de apartamente prevăzute pentru acest an. din care 550 apartamente vor fi predate specialiștilor din viitoarele centre agroindustriale. (Ion Stanciu).

trei fază100 se con-

• în unitățile economice hunedorene se acționează cu toate forțele pentru introducerea pe scară largă a progresului tehnic. valorificarea mal operativă in producție a rezultatelor cercetării și înfăptuirea măsurilor din pregrame- le de organizare și modernizare a producției. Două exemple e- dificatoare : la întreprinderea minieră Lu- peni. prin aplicarea întoarcerii pe loc a complexelor mecanizate de susținere și tăiere a cărbunelui, se reduce durata de oprire tehnologică cu 30 de zile ; la Combinatul siderurgic Hunedoara. prin punerea in funcțiune a două minilaminoare și introducerea răcirii cu apă a bolților cuptoarelor electrice de 50 tone, se asigură creșterea coeficientului de scoatere a metalului și reducerea consumului de materialei refractare și energie.

• In serele Asociației economice de stat și cooperatiste din Sintandrei — Deva, activitatea se desfășoară zi-lumină. lucrătoare plantează peste 600 000 fire salată și pregătesc mai mult de 500 000 fire de răsaduri de roșii, gulioa- re și ardei. Este de subliniat faptul că unitățile de desfacere din Deva și din celelalte orașe ale județului au fost' aprovizionate din toamnă și pină in ianuarie cu trufandale de sezon — roșii și salată verde. Inginerul loan Că- liman ne spune că aici se acordă o maximă atenție pregătirii răsadurilor și semințelor și pentru legumele ce se vor tiva în cîmp.

Harnicele de aici

cul-

probleme ce se cer a fi rezolvate cu operativitate. Așa cum le rezolva și pe cele din fata cuptoarelor de oțel.• La actuala ediție a Festivalului nai „Cintarea României". s-au i _____3 937 de formații artistice și 402 cercuri de creație in cadrul cărora activează peste 100 000 de tineri și vârstnici.
natio-înscria

SIGHIȘOARA : Consumuri 
energetice reduseLa întreprinderea de sticlărie si faianță din Sighișoara, unul din marii consumatori de energie și combustibil ai județului, te desfășoară acțiuni statornice in vederea Încadrării stricte a acestora în normele stabilite si diminuării lor. în acest scop, specialiștii unității, in cooperare cu cei ai întreprinderii mecanice din Medias, au realizat și montat opt recuperatoare de căldură de mare randament, cu care au fost echipate cuptoarele de topit sticlă si faianță. Această acțiune a făcut ca funcționarea lor să nu mai depindă de centrala termică din zonă. Concomitent, in cadrul programelor de reparații modernizări, specialiștii de aici îmbunătățit funcționare și 2 sticlă, de energienuat substanțial.află in lucru și modernizarea cuptoarelor nr. 1 si 3 de ars faianță. De remarcat că aceste preocupări su făcut ca consumul de fia diminuat, prinderii, cutitle în care producția a sporit necontenit. (Gheorghe Giurgiu).

unor obiective social- s-au con-
si au de1șl randamentul al cuptoarelor nr. astfel incit consumul electrică a fost dimi- In prezent se

în ultimii trei «ni energie electrică să pe ansamblul între- 188 MWh. In condi-

• Și pentru localitățile Văii Jiului, perioada de după Congresul al IX-lea al partidului a însemnat o dezvoltare fără precedent, materializată !n asigurarea unor condiții de , muncă și viață tot mai bune pentru mineri și familiile lor. în ultimele două decenii, o dată cu finalizarea însemnate economice și culturale,ștruit și dat in folosință pesta 30 000 a- partamente. conturln- du-se cartiere și ansambluri de locuințe moderne in orașela Petroșani, Vulcan. Lupani. Uricani și Pe- trila. în cadrul cărora. numai în anul trecut, s-au repartizat! minerilor șl familiilor lor 2 050 apartamente In blocuri cu spatii la parter.zile, constructorii lucrează de zor la noile blocuri prevăzuta in plan pe acest cînd vor fi date folosință mal mult 2 400 apartamente.

prevăzute comerciale în aceste

SPORTIVE
I"

șl R. D. Germane. Hocheiștil elvețieni au terminat din nou învingători, de data aceasta cu scorul de 9—2 (2—0, 4—1, 3—1). în primul joc, desfășurat la Fribourg, gazdele ciș- tigaseră cu 4—2.TENIS. In cadrul circuitului de turnee A.T.P. dn Italia, tenismenii români Florin Segărceanu și George Cosac au obținut o serie de rezultate notabile. Astfel, la Ceșena, au ciștigat proba de dublu, învingind in finală cu 6—4, 6—3 cuplul Andrew Castle, David Felgute (Marea Britanie), succes repetat la Brescia, unde au dispus cu 6—1, 6—3 de perechea italiană Alberto Parisi, Massimiliano Narducci. în urma acestor victorii. Florin Segărceanu și George Cosac s-au calificat in turneul „Masters" de la Modena, pe care l-au ciștigat. obținind victoria, cu 6—2, 5—7, 6—3. in fața cuplului Massimiliano Narducci. Omar, Camporese (Italia). De asemenea, Florin Segărceanu s-a calificat in finala turneului de la Brescia si în semifinalele „Masters“-ului de la Modena.ATLETISM. Proba feminină de 10 km din cadrul Întrecerilor atletice desfășurate in Insula Bali (Indonezia) a fost cîștigată de Elizabeth Lynch McColgan (Anglia) cu timpul de 31’30 ’, urmată de Anne Hannan (Noua Zeelandă) — 32’40”, Williams (Canada) — 32’52”, Murgoci (România) — 32’56”, lyn Schuwalen (Australia) — 32’38”, Dorthe Rasmussen (Danemarca) — 33’01”. La masculin, aceeași probă a revenit mexicanului Arturo Barrios in 28', urmat de etiopianul Debebe Domese — 28’27”.SCHI. Campionatele mondiale de schi alpin au continuat Ia Văii (Colorado) cu proba masculină de co- borîre, tn care victoria a revenit vest-germanului Hansjorg Tauscher, înregistrat cu timpul de 2'10”39/100. Pe locurile următoare s-au clasat elvețienii Peter Milller (2'10”58/100), Karl Alpiger (2'I9”67/100) și Daniel Mahrer (2T0”91/100).

Lynn Elena Caro- > ♦

eu Jucării — 18 ; o fetiță mal eu moț 
— 15
• Circul București (10 41 05) i Stelele 
circului — 18,30

i n a
• Mari regizori, mari actori : PATRIA 
(11 86 25) — 9; lt; 13; 15; 17,18; 19,30
• Expediția : GIULEȘTI (17 53 46) — 
»: 11; 13; 15; 17; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 11 ; 13: 15; 17: 19
• Chirița în Iași : FERENTARI 
(80 49 85) — 14,30; 16,45: 19, COTRO- 
CENI (81 68 88) — 15; 17; 19
• Capcana mercenarilor : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
® Evadarea: PACEA (71 30 85) — »; 
11; 13; 13; 17; 19
• Muzica e viața mea : MUNCA 
(21 50 97) — 13; 17; 19
• Moștenire cu bucluc : FESTIVAL 
(13 63 84) — 9; 12; 13; 18, FAVORIT 
(43 31 70) — 9: 12; 13: 18
• I.oma : TIMPURI NOI (13 61 10) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Zece negri mititei t FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12; 15: 18
• Sora 13 : GRIVIȚA (17 08 38) 
11,30; 14: 16,30: 19, VOLGA "
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, LIRA
— 9; 11,30: 14; 16,30; 19
• Sentință suspendată : 
(50 35 91) — 9; 11; 13; 15: 17;
• Sonata Kreutzer : UNION 
_ 9 ■ 12 ■ 15* 18
© Călătorie peste mări : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 12,15; 15,30; 18,45
© Oricare fată iubește un băiat : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,13; 
19,30
© Program de desene animate t 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13

— 9; 
(79 71 28) 
(31 71 71)

DACIA
19 
(13 49 04)

• Cu toate că dețul Hunedoara unul dintre producători de gie electrică de cărbune, există o preocupare stăruitoare pentru punerea în valoare a tuturor resurselor de care dispune. Aici se află o veche microhidrocen- trală. pe valea Co- văjdiei, construită la sfîrșitul secolului trecut și care funcționează și în prezent. Cea mai nouă este Dobra I. care face parte dintr-o salbă de 6 microhidrocentrale date în folosință în ultimii trei ani. în a- cest trimestru, va intra fn funcțiune mi- crohidrocentrala Ciracului III. cu o putere de 560 kW. pe valea Zeicanilor. De a- semenea, vor mai fi puse in funcțiune încă două microhidrocentrale.

lues te marii ener- pe bază

O Zilele acestea au fost distribuite in toate unitățile economice din județul Hunedoara biletele de o- dihnă și tratament pentru oamenii muncii. Numărul biletelor repartizate numai la odihnă și tratament la munte este în acest an mai mare cu peste 4 000 decit in 1988. de care beneficiază minerii. metalurgiștii. e- nergeticienii. constructorii și alți oameni ai muncii.

® Cunoscutul maistru oțelar Ștefan Tripșa este pensionar șl a fost ales președintele asociației de locatari Hunedoara, oamenii o „mica primărie", catarii vin Ia asociație cu toată încrederea, fiindcă știu că nu trebuie să bată alte drumuri pentru
nr. 12 din pe care numesc Lo-

• Cadrele didactice și elevii din liceele industriale hunedo- rene se preocupă în permanentă de legarea cercetării cu activitatea practică, fiind antrenați cu toată măiestria. ingeniozitatea și priceperea lor în conceperea și realizarea unor lucrări și instalații de mare randament in producție. Astfel, la cererea Întreprinderii „Plafar" din Orăștie. un colectiv de cadre didactice și elevi de la liceul „Aurel Vlaicu" din localitate, condus de inginerul loan Mu- resan. a realizat un strung pentru sticlă și o mașină de șlefuit sticla, ambele fiind lucrări originale. Un alt colectiv de cadre didactice șl elevi de la liceul energetic din Deva, condus de inginerul Gheorghe Nis- tor, a construit un robot programabil pentru industrie, care execută operații de ridicat; de plasare laterală și de rotire a unor piese sau suban- sarrible.

ducție. înțelegerea și rezolvarea corespunzătoare a acestei probleme ar „descătușa" o imensă rezervă de timp și de capacitate, intr-o perioadă in care atit timpul, cit și capacitatea de producție au devenit ele- mentele-cheie ale realizării ritmice și integrale a planului de investiții.Practica adeseori intilnită pe unele șantiere de a compensa nivelul scăzut de pregătire tehnologică a lucrărilor. gradul lor insuficient de pregătire generală prin concentrări suplimentare de efective și mijloace mecanice nu poate fi in nici un caz considerată o soluție. Sau, mai corect spus, o soluție economică. Reparti- zind pe un șantier, un număr sporit de oameni, in mod automat pe alt șantier se vor afla mai puțini decit e necesar ; deci cei rămași sint puși in situația să-și restringă nolens-vo- lens activitatea. Este modul cel mai „sigur" de a genera false priorități, așezind unele obiective de investiții înaintea altora, de fapt „sacrificîh- du-le" temporar pe cele din urmă. Pe de altă parte, concentrările masive de forte nu sînt in mod automat sinonime cu folosirea integrală, la Întregul său potențial, a forței de muncă. Dimpotrivă, practica arată că. de regulă, lucrurile se petrec exact invers.Un ritm înalt de lucru pe șantiere depinde, așadar, intr-o măsură hotă- rîtoare. de constructori si montori. de munca loT. bine organizată și îndeaproape coordonată, de aplicarea unor metode de execuție care s-âu impus prin rezultatele lor certe. Dar. ca să fie pus in funcțiune un nou obiectiv de investiții, mai este nevoie și de echipamente tehnologice, de materiale de construcții, în tine, de numeroase alte lucruri. Un nou obiectiv de investiții nu este opera exclusivă a proiectanților. nici a constructorilor și montorilor. nici a beneficiarilor sau a furnizorilor de utilaje. Dimpotrivă, el este rezultatul muncii lor comune, al unei strinse și bine organizate colaborări, in toate etapele și fazele de execuție. Or. de pe șantierele investițiilor restante este reclamată, in primul rind, lipsa unor importante cantități de utilaje tehnologice-cheie pentru desfășurarea viitoarelor procese de producție. Ar putea fi puse in funcțiune aceste investiții fără utilajele la care ne referim ? Bineînțeles, nu. Industria noastră are capacitatea recunoscută de a asigura aproape in întregime cu mașini și utilaje noile obiective productive. De ce, atunci, pe șantiere se înregistrează restanțe atit de mari 7 Pot fi ele puse numai pe seama neajunsurilor din activita-

tea ... zoare 7 Aceste cauze constau fie in- tr-o programare neechilibrată a sarcinilor in rindul unor furnizori, fie in disfunctionalități de amploare, adevărate „blocaje" apărute în mecanismul aprovizionării tehnico-ma- teriale. Numai cunoscîndu-se. bine toate aceste lucruri, numai ținîn- du-se permanent seama de ele. interdependenta lor, de realitate ultimă instanță, se poate stabili adevărat o strategie de asigurare a utilajelor suplă și eficientă. Orice tendință de formalism în această complexă problemă nu duce decit la adoptarea de măsuri nerealiste si fără acoperire, măsuri imediat de dificultățile 'care ția lucrurilor.Pe lingă restantele serie de furnizori, acordate de organele teză șînt insuficiente. In discordanță cu necesitățile rezultate din proiecte. S-a pus și se pune problema reducerii Intr-o măsură cît mai mare a consumurilor materiale pe șantiere. Este o cerință majoră, o exigentă normală. în repetate rînduri subliniată de secretarul general al partidului. Numai că ea trebuie avută în vedere Încă din faza de proiectare și continuată pe întreaga filieră a «vizărilor și aprobărilor. Concluzia este fără echivoc : atita vreme cît nu se asigură o coordonare permanentă Si unitară a activității de proiectare, problema reducerii consumurilor materiale și energetice In investiții va rămine deschisă. Cu implicații asupra eficientei acestora, asupra ritmului de lucru pe șantiere și mai ales asupra termenelor de punere în funcțiune. Cu totul altfel ar sta lucrurile dacă ministerele economice titulare de investiții și organele centrale de sinteză și-ar îndeplini integral sarcinile și atribuțiile conferite c’af, de altfel, prin Legea investițiilor.în orice caz. pentru ca ritmul de execuție la un nou obiectiv în construcție să sporească. Iar acesta să fie realizat cît mai repede, este necesară asigurarea tuturor condițiilor materiale, în primul rind utilaje tehnologice si materiale de construcții. Orice improvizație sub acest, aspect înseamnă un risc De planul siguranței și bunei funcționări a noilor capacități productive. Ceea ce nu poate fi. in nici un caz, acceptat. Noile obiective economice date in exploatare trebuie să producă la potențialul prevăzut din primul moment al intrării lor in circuitul productiv, să justifice efortul însemnat pe care societatea. economia națională l-au făcut în acest domeniu.

de in cu
infirmateapar in evolu-acumulate de o și repartițiile centrale de sin- flagrantă

Inq. Cristian ANTONESCU
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TUȘNAD :

O stațiune cu condiții optime de îngrijire a sănătății
- -•■șSx.xc ..v.x- .x -

Numirea comandantului-șel 
al Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia în conformitate cu acordul guver nelor statelor participante Ia Tratatul de la Varșovia, generalul de armată Lușev Piotr GheorghieVici prim-loctiitor al ministrului apărării al U.R.S.S., a fost numit ir funcția de comandant-șef al Forțelor Armate Unite ale statelor participante Ia Tratatul de Ia Varșovia in locul mareșalului Uniunii Sovietice V. G. Kulikov, care a fost trecut intr-o altă muncă.
a

BACĂU : Crește 
productivitatea munciiObiectivul principal al întrecerii pe care o desfășoară In aceste zile colectivele de muncă din industria județului Bacău il constituie realizarea exemplară a sarcinilor de plan la toți indicatorii, îndeosebi la producția fizică și la cea destinată exportului. Astfel, prin aplicarea măsurilor tehnice și organizatorice înscrise în programele de modernizare, prin introducerea în fabricație a unor noi produse cu caracteristici tehnico-funcționale superioare, competitive pe piața externă, promovarea unor tehnologii noi s-a reușit ca în perioada care a trecut din acest an să crească simțitor productivitatea muncii în toate întreprinderile industriale. Cele mai bune rezultate au fost înregistrate de colectivele de muncă de la întreprinderea metalurgică ?i întreprinderea de confecții din Bacău, întreprinderea de postav Buhuși, întreprinderea electrocen- trale Borzești și întreprinderea minieră Comănești. (Gheorghe Baltă).

CLUJ : Noi produse 
în fabricațieLa întreprinderea de medicamente „Terania” din CIuj-Napoca au fost asimilate și a început fabricarea și livrarea unor noi produse pentru tratamentul unor afecțiuni reumatice și cardiovasculare. Prin introducerea in fabricație a noilor produse, s-a ajuns ca peste 30 la sută din producția realizata in prezent de întreprindere s-o reprezinte medicamentele și alte produse chimico-farmaceutice noi și modernizate. (Marin Oprea).

în stațiunea Băile Tușnad se tratează cu bune rezultate afecțiuni ale sistemului nervos central, cardiovascular, tubului digestiv și glandelor anexe, precum și bolile endocrine.Stațiunea este bogată In factori naturali de cură : ape minerale ■ clorurate. bicarbonate, sodice, cal- cice, feruginoase și carbogazoase, ape . minerale termale (63 grade Celsius). Ea dispune de mofete naturale uscate si de un climat sub- alpin stimulent. Bazele sale de trataiij'ehî sini modem utilai» și ' beneficiază de un personal medical de înaltă calificare. Stațiunea oferă condiții confortabile de cazare. posibilități multiple de agrement și excursii.Este important de reținut faptul că in această perioadă se acordăreduceri de tarife, plecarea In stațiune se poate face in orice zi licitată de turiști, iar durata jurului este la alegere.Biletele se pot procura de agențiile oficiilor județene derism și ale l.T.H.R. București, precum și de la comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții.

Sabin CERBU
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dispariția unor— animale și dacă, pe Terra. 30 de milioane de viată, actualul ritm

„PARIS MATCH" PRESA INTERNAȚIONALA

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
tervalul 8 februarie (ora 20) — 11 
bruaria. (ora 20). In țară : vremea 
fl relativ caldă, iar cerul mal mult
nin. Excepție va face nord-estul țării, 
unde, la începutul intervalului, cerul va 
fi parțial noros șl vor cădea precipitații 
nlixte neînsemnate cantitativ. Vîntul 
va prezenta unele intensificări in nord- 
estul țării din sector predominant nor
dic. Temperatura aerului va marca o 
scădere ușoară, care se va resimți mai

ales In regiunile nord-estlce. la sflrșl- 
tul Intervalului. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse între minus 8 șl zero 
grade, izolat mai coborite In depresiu
nile intramontane, far cele maxime se 
vor Încadra intre minus 2 șl plus 8 
grade, mal ridicate In prima zl in zo
nele deluroase. Se va produce ceață pe 
alocuri, la începutul intervalului, În
deosebi in regiunile vestice și centrale, 
apoi in jumătatea de sud-est a țării. 
In București : vremea va fl re
lativ caldă, cu cerul mai mult 
senin. Vtntul va sufla slab. Tempera
turile minime vor oscila Intre minus 5 
și minus 2 grade, iar cele maxime In
tre 4 și 8 grade. Se va produce ceață 
Îndeosebi tn partea a doua a Interva
lului.

AMAZONIA ÎN PRIMEJDIE
Dimensiunea mondială o problemelor ecologice este o realitate 

incontestabilă a zilelor noastre. „Cazul Amazoniei" constituie in acest 
sens un adevărat semnal de alarmă. Presa din diferite țări pune în aten
ție faptul că incendierea de proporții a junglei amazonice, la ordinul 
marilor proprietari de turme, pentru... crearea de noi pășuni, este de 
natură să afecteze grav nu numai tezaurul de specii animale și vege
tale existent pe acest imens teritoriu, dar și să distrugă cea mai mare 
„fabrică de oxigen" a planetei. Sub titlul „Amaxonio : Oxigenul nostru se 
volatilizează", revista „PARIS MATCH" consacră dramei ecologice pe 
care o trăiește Amazonia un amplu reportaj, semnat de Yves Paccdlet, 
unul dintre membrii echipei comandantului Cousteau.„Atunci cînd Amazonia este năpădită de flăcări — arată autorul reportajului — se volatilizează nu numai pădurea, ci insăși viata. încă de pe acum, procesul de urbanizare, construcțiile de drumuri, noile obiective industriale si colonizarea agricolă pricinuiesc specii naturale vegetale. Chiar există între 5 și forme diferite de de eliminare este de o mie de ori mai mare decit cel Înregistrat din preistorie și pînă in zilele noastre. Această frenezie a morții este lesne de explicat : cu toate că nu acoperă decit 7 la sută din suprafața terestră, pădurile .tropicale găzduiesc intre 50 și 80 la sută dintre speciile animale și vegetale. Evoluția situației este cu atit' mai alarmantă cu cit 25 la sută din produsele farmaceutice folosesc ca materie primă flora spontană. Și mai grav este că acest holocaust al junglei nu caracterizează doar Brazilia.Zeci de mii de kilometri pătrați de pădure sînt devastați anual în diverse părți ale globului. Dramaticele despăduriri au pretutindeni aceleași consecințe : moartea pădurii este Insotită de moartea pămîntului, pe care nimic nu-1 mai retine, pentru că ploile tropicale îl transportă cu ușurință în fluvii. Ca urmare, proporția de bioxid de carbon din aer crește. Iar secetele cumplite se țin lanț in Sahel sau in Middle West.Amazonia constituie cel mai minunat laborator al vieții de pe Terra, cu sute de specii de arbori, mii de specii de flori, milioane de varietăți de insecte. Ritmul de distrugere este însă atît de rapid incit multe dintre aceste specii animale și vegetale vor dispărea chiar înainte ca specialiștii Pădurea globului produce tală de —„  ------------ ------- .plante prin fotosinteză. Intr-adevăr, la Paris, la New York, la Tokio, pretutindeni în lume se respiră oxigen fabricat de arborii din acest uni-

vers vegetal. Prin urmare. Amazonia este un bun al întregii omeniri, iar distrugerea sa este o absurditate — economică și ecologică, in același timp.Din păcate, dușmanii pădurii vir-

tul. Fenomenul se repetă invariabil nu numai m Amazonia, dar și in Africa, in Madagascar, in Asia de sud-est. Puțin se sinchisesc însă marii „fazendeiros". Randamentul înregistrat in creșterea vitelor este de-a dreptul consternant, sporul anual de carne la hectar fiind de numai 50 de kilograme. Puțin le pasă insă marilor proprietari de vite, pădurea este doar a nimănui. Pentru un cow-boy, ceea ce contează este numai vaca. Iar atunci cind i se pune de-a curmezișul vreun apărător al selvei, cum a fost „Chico" Mendes, alertind opinia publică și blocind astfel acordarea unui credit din partea Băncii Mondiale care ar fi servit Ia accelerarea distrugerii Amazoniei, omul este ucis cu singe rece.

Or. diverse societăți japoneze, americane. vest-europene. australiene iși oferă serviciile in exploatarea unor esențe prețioase de lemn. Ele cumpără la prețuri cje nimic mari întinderi din Amazonia, cit jumătatea unei țări ca Franța. Aceste societăți exploatează și minele de suprafață de pe acele meleaguri, devastindu-le in voie, departe de orice privire indiscretă.în plus, mai sînt șl cei nevoiași... Amazonia este un imens teren, cu o întindere cit Europa, de la Atlantic la Urali, dar cu o populație sub cinci milioane de locuitori. De jur împrejur trăiesc 150 de milioane de bărbați, femei și copii, dintre care mulți intr-o cruntă mizerie. Pentru factorii politici este mare tentatia de
IN GOANA DUPĂ PROFITURI, MARII PROPRIETARI AUTOHTONI, 

MONOPOLURILE STRĂINE, BRACONIERII ȘI AVENTURIERII 
DE TOT SOIUL DEVASTEAZĂ CEL MAI MARE „LABORATOR AL VIEȚII 
• In jungla amazonică — după „legile junglei“ • Mirajul unui nou El Dorado 
pentru milioane de nevoiași © Consecințele dramatice ale incendierilor și defrișă
rilor — moartea pădurii aduce cu sine desertul ® în ritmul actual de distruaere. înmoartea pădurii aduce cu sine deșertul ® în ritmul actual de distrugere, în 

anul 2000 Amazonia nu va mai exista...

să fi apucat a le descrie, amazonică este plăminul terestru. S-a calculat că ea jumătate din cantitatea to- oxigen elaborată anual de

gine sint mulți și puternici. Cei mat înverșunați sint marii proprietari de păminturi și de turme de vite. Acești 
„fazendeiros" reeditează Vestul sălbatic, la un secol în urma Americii de Nord, pistolul la cingătoare și calul mereu înșeuat fiind din nou la modă. Ei dețin imense turme de vite zebu, rumegătoare care au nevoie de iarbă, de foarte multă iarbă. Cu prețul unui chibrit, prin incendierea pădurilor, proprietarii de turme își procură necesarul de pășuni. La un an după incendiu, iarba crește deasă ca peria. La ‘ ' mai puțin in tîrzlu. firele mai răzlețe, timpuri, aici Pînă în prezent, marii n-au reușit încă să înțeleagă (sau să accepte) legea supremă a pădurilor tropicale, potrivit căreia asemenea selve trăiesc în ciclu închis. Frunzele uscate se descompun, spre a hrăni plantele vii. Atunci cînd se taie arborii, rapid și de mind crapă

doi ani. ea se dezvoltă înălțime. Trei ani mai de iarbă Încep să fie După alte cîteva ano- îsi face loc desertul, proprietari
stratul subțire de humus este măturat de ploi. Oxizil de fier aluminiu ies la suprafață, for- o crustă sterilă. Solul roșietia și pe el pune stăpînire deșer*

Vinovați de nimicirea Amazoniei nu sint insă numai inverșunații 
„fazendeiros". Braconierii au și ei partea lor dc vină. Bine înarmați, ei omoară sau capturează orice viețuitoare vandabilă a Amazoniei. Trafi- canții vind blănurile de jaguar, de ozelot (felină „protejată" de lege), vind maimuțele, papagalii, șerpii, șopirlele, broaștele țestoase, peștii și pieile de crocodil. în Pantanal. imensul ținut mlăștinos din sud-vestul Braziliei, unde trăiesc mii de cai- mani, masacrul capătă un aspect halucinant. Braconierii vinează noaptea cu tortele : nimic mal ușor decit să trimiți un glonte intre ochii roșii ai unui caiman. Apoi se recoltează numai cite o fîșie de piele, de pe părțile laterale, spre a servi ca materie primă Ia confecționarea unor pantofi sau poșete de lux. Tot ce rămine din animal se lasă la fața locului să putrezească. Principala filieră trece prin Columbia, Este deci aceeași cu a cocainei.Să nu uităm, pa da altă parte, că țările amazoniene — Brazilia, Bolivia. Peru, Columbia, Venezuela, Guyana. Suriname — au de rambursat imense datorii externe.

a vinde unor coloni la preț redus păminturile Amazoniei. Că rezultatul est'e dezastruos, toată lumea o știe, deoarece nimeni nu se mai îndoiește că solul fără arbori se transformă in deșert. Mari mulțimi de oameni nevoiași invadează Amazonia, de dragul aurului sau al pămîntului. Mirajul exercitat de acest nou El Dorado este mare. Puțini sînt însă cei care reușesc să se îmbogățească. Majoritatea celor care fac prospecțiuni (așă- numiții „garimpeiros") mor de boală, complet vlăguiți. sau de pe urma unui glonte tras pe Ia spate. Minele de aur din aceste ținuturi sînt adevărate ocne, în care un furnicar de oameni sapă cu indirjire, in speranța de a pune mina pe o pepită care să-l îmbogățească. Mulți au pierit din cauza unor surpări de teren. Singurii care se aleg in mod cert eu cîștiguri frumoase sînt negustorii și cîrciumarii. în multe părți ale Amazoniei. mai ales în sud. oamenii nevoiași merg să caute o palmă de pă- mînt pe care s-o cultive. El sosesc cu miile — cu trenul, cu camionul, cu autobuzul, lncărcațl cu ceva mobilă, cu o boccea, cu cîteva găini care au supraviețuit grelei călătorii,

și cu cirduri de copii. In principiu, grație reformei agrafe, acești oameni sini proprietari ai terenului pe care-1 defrișează. In realitate. înainte chiar de a înfige prima oară hirlețul in pămint, sint atit de copleșiți de datorii, incit iși ipotechează de mai multe ori loturile și nu le-ar ajunge o viață de om pentru a-i plăti pe cămătari.Iar pădurea arde... Arborii multi- centenari se prăbușesc ca niște popice. Lovituri ucigașe se abat asupra Amazoniei. Anual, in ultimele două decenii, ținuturilor amazonlce le este amputată o suprafață forestieră valență cu cea a Belgiei. In 1988, demența distructivă a întrecut limite. Dezastrul a afectat 100 000 de kmp. în acest ritm. In anul 2000 Amazonia nu va mai exista, cu excepția citorva oaze răzlețe ; nu vor mai exista nici arbori, nici flori, nici insecte, nici păsări, nici maimuțe și nici delfini roz. O dată cu arborii de hevea vor dispărea și utilizatorii pașnici ai selvei, actualii „seringue- 
ros“, care extrag latexul. Turmele de zebu ale marilor „fazendeiros" nu vor mai avea iarbă de păscut Perioadele de inundații dezastruoase vor fi urmate de secete catastrofale. Atmosfera planetei se va încălzi, din cauza bioxidului de carbon. $1 probabil că atunci va începe să se simtă lipsa de oxigen..."
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au Început lucrările unei noi sesiuni ORIENTUL MIJLOCIU

A CONFERINȚEI PENTRU DEZARMARE 
DE LA GENEVAGENEVA 7 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor din Geneva au început, marți, lucrările unei noi sesiuni a Conferinței pentru dezarmare. Participă reprezentanții celor 40 de state ce fac parte din acest forum, intre care și România, precum și observatori din alte țări. In cadrul sesiunii sînt examinate probleme privind interzicerea armelor nucleare, chimice și a altor tipuri de arme de distrugere în masă, precum și interzicerea experiențelor nucleare, a cursei înarmărilor în Cosmos.

In cadrul lucrărilor, delegația română va acționa cu fermitate, potrivit mandatului, pentru realizarea concomitentă a dezarmării nucleare și chimice, pentru lichidarea tuturor mijloacelor de distrugere in masă, fiind necesar ca măsurile de dezarmare să fie privite în mod unitar, ca părți ale unui ansamblu de acțiuni menite să contribuie la stabilitatea în lume, să situeze relațiile dintre state pe baze noi, do egalitate în drepturi, de respect al independentei și suveranității naționale.
Consultări pentru reglementarea pașnică a situației 

conflictuale din America CentralăNAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a conferit, la sediul organizației mondiale din New York, cu ministrul relațiilor externe al Republicii Nicaragua, Miguel d’Escoto. Au fost abordate probleme ce urmează să fie analizate la viitoarea întilnire a miniștrilor de externe din țările Americii Centrale, ce urmează să se deschidă miercuri la New York. Ministrul nicaraguan a declarat că s-a procedat la o trecere în revistă a căilor de sporire a încrederii și soluționare pașnică a situației din zona menționată.SAN JOSE 7 (Agerpres). — Președintele Costa Ricăi. Oscar Arias, s-a pronunțat pentru intensificarea eforturilor consacrate realizării unui climat real și durabil de pace, securitate și cooperare în America Cen

trală. subliniind că depășirea climatului de violentă din regiune necesită o activitate susținută si de durată — transmite agenția Efe.CIUDAD DE PANAMA 7 (Agerpres). — Intr-un studiu preliminar privind situația economică a Americii Latine, dat publicității la Ciudad de Panama, Comisia economică a O.N.U. pentru America Latină și zona Ca- raibiană (CEPAL) a precizat că presiunile efectuate de S.U.A. la adresa Republicii Panama au determinat „cea mai gravă recesiune economică din această tară“ — transmite agenția Panapress. Documentul CEPAL precizează că produsul intern brut al acestei țări a scăzut cu 25 la sută față de indicele din 1987. înregistrindu-șe, totodată, o reducere încă șl mai mare a investițiilor.CONVORBIRI PAKISTANEZO-SOVIETICE
Precizări privind retragerea trupelor sovietice din AfganistanISLAMABAD 7 (Agerpres). — Referindu-se la convorbirile pe care Ie-a avut la Islamabad cu conducătorii pakistanezi, Eduard Șevardnad- ze. ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., a relevat, in cadrul linei conferințe de presă, că ele s-au referit la diferite aspecte ale relațiilor bilaterale, convenindu-se asupra necesității dezvoltării lor în diferite domenii. In cadrul acestor convorbiri

au fost, de asemenea, abordate probleme privind situația din Afganistan. Ministrul sovietic a precizat că ultimul soldat sovietic va părăsi Afganistanul pînă la 15 februarie și a reafirmat poziția țării sale de a respecta acordurile de la Geneva și necesitatea ca aceste acorduri să fie îndeplinite de toate țările semnatare.
Practicile protecționiste afectează grav 

schimburile comerciale internaționaleLONDRA 7 (Agerpres). — Intr-o carte publicată recent, economistul britanic David Henderson pune in lumină impactul politicii protecțio- niste promovate de Comunitatea E- eonomică (vest-)Europeană în relațiile1 comerciale cu terțe state în ultimii douăzeci de ani. Această ten- dIAfirmă el. mi numai că & slăbit rolul Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.), dar a erodat însăși ideea fundamentală

că relațiile comerciale internaționale trebuie guvernate de un cadru de reglementări larg acceptate. Comunitatea (vest-)Europeană a adoptat discriminarea ca o normă, ca un principiu călăuzitor al politicii sale comerciale, spune autorul.Economistul britanic aduoe în a- celași timp critici Statelor Unite, care, afirmă el. au evoluat intr-un sens similar, în ciuda acuzațiilor formulate de acestea la adresa Comunității (vest-) Europene.
R.s.A.t Ultrarasiștii încearcă să blocheze accesul

Namibiei la independențăf PRETORIA 7 (Agerpres). — Așa j după cum era de așteptat, cercurile politice de dreapta ale minorității albe din Africa de Sud nu se îm- ‘ pacă cu gindul accesului Namibiei la independență — un teritoriu care ani de zile a constituit un teren de jaf r pentru societățile sud-africane. Ast- i fel, Andries Treurnicht, liderul gru- ț pârii „CPSA“, partid conservator de extremă dreaptă, al doilea ca im- i portantă după Partidul Național de guvernămînt, a cerut autorităților de la Pretoria să nu permită acti- f vitatea Organizației Poporului din

Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) pe teritoriul namibian, cu alte cuvinte a pretins eliminarea organizației ce reprezintă interesele marii majorități a populației locale. Liderul ultrarasist a arătat că se impune ca guvernul sud-african să abandoneze ideea retragerii trupelor sale din Namibia, ceea ce înseamnă împiedicarea procesului de obținere a independenței Namibiei, conform rezoluției Consiliului de securitate privind decolonizarea teritoriului și desfășurarea de alegeri libere pentru organe democratice ale puterii de stat și administrative.

• Liga Arabă in apărarea populației palestiniene din Cisiorda
nia ți Gaza © Demers al Libanului la O.N.U. • Conferința in

ternațională de la Atena • întrevedere irakiano-iordanianăTUNIS 7 (Agerpres). — La Tunis s-au încheiat lucrările reuniunii Comitetului „celor șapte" al Ligii Arabe pentru sprijinirea revoltei populației palestiniene din teritoriile ocupate.Participanții au adoptat o declarație în care este condamnată escaladarea acțiunilor represive ale Israelului împotriva palestinienilor din Cisiordania și Gaza, apreciind că această escaladare a sporit numărul victimelor în rîndul populației palestiniene. Distrugerea de locuințe, utilizarea armelor de foc împotriva populației locale, arestările în masă și deportările sînt încălcări flagrante de către Israel ale drepturilor omului în teritoriile ocupate, ale dreptului internațional și convențiilor de la Geneva, se arată în document.în fața evoluției periculoase a evenimentelor, Comitetul Ligii Arabe cheamă comunitatea internațională, guvernele, parlamentele, partidele politice, presa din toate țările să depună eforturi pentru a se pune capăt masacrelor comise ' zilnic ie trupele de ocupație și pentru a se întreprinde măsuri care să ducă la încetarea ocupației.NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — Reprezenantul permanent al Libanului la O.N.U., Rachid Fakhoury, a adresat secretarului general al Națiunilor Unite, Javier Perez de Cuellar, o scrisoare în care sînt denunțate practicile represive ale Israelului împotriva populației din sudul Libanului. Se atrage atenția, totodată, că pe lingă aceasta. Israelul împiedică exercitarea mandatului Forței interimare a O.N.U. din Liban (UNIFIL). în scrisoare se cere să fie asigurate pacea, securitatea și stabilitatea în sudul Libanului, să fie retrase forțele israeliene și să fie aplicate rezoluțiile pertinente ale Consiliului de Securitate al O.N.U.La Națiunile Unite s-a anunțat că Marrak Goulding, secretar general adjunct al O.N.U., a avut o întrevedere cu reprezentantul israelian, căruia i-a adresat un protest în legătură cu atitudinea forțelor israe- liene față de UNIFIL.

ATENA 7 (Agerpres). — La Atena s-au încheiat lucrările unei conferințe de lucru consacrate coordonării activităților internaționale a organizațiilor de juriști și de femei pentru solidaritate cu poporul palestinian. în rezoluțiile adoptate, care vor fi prezentate la O.N.U., guvernelor și organizațiilor internaționale, participanții au salutat hotărî- rils adoptate la sesiunea Consiliului Național Palestinian de la Alger. Ei s-au pronunțat în favoarea organizării unei conferințe internaționale de pace in Orientul Mijlociu, sub auspiciile O.N.U., cu participarea tuturor părților interesate, a membrilor Consiliului de Securitate și a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, singurul reprezentant legitim al poporului palestinian, pentru realizarea unei păci juste, permanente și pentru reglementarea prin mijloace pașnice a situației din regiune.BAGDAD 7 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei și-a- Încheiat vizita efectuată la Bagdad, unde a avut convorbiri cu președintele Irakului, Saddam Hussein. Au fost examinate ultimele evoluții din zona Golfului, problema palestiniană și situația din Liban, informează a- genția INA.BAGDAD 7 (Agerpres). — Președintele Irakului, Saddam Hussein, l-a primit pe primul-ministru al Kuweitului, Saad Al-Abdullah Al Salem Al Sabah, aflat in vizită la Bagdad. Au fost examinate căile de dezvoltare a relațiilor dintre cele două țări, ultimele evoluții pe plan arab și internațional, informează agenția INA.TEHERAN 7 (Agerpres). — Ministrul iranian al afacerilor externe, Aii Akbar Velayati, a declarat la o conferință de presă organizată la Teheran că Iranul este gata să coopereze cu secretarul general al O.N.U, pentru aplicarea deplină a Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate. transmite agenția IRNA.

DIN LUMEA 

CAPITALULUI 

FRANJA : 2 543 000 șomeriPARIS 7 (Agerpres). — După ce Înregistrase un ușor declin, șomajul a crescut din nou in Franța în luna decembrie a anului 1988, a anunțat Ministerul Muncii al acestei țări. Sporul a fost astfel de 1,4 la sută față de luna noiembrie, făcînd ca cifra absolută să ajungă la 2 543 100 persoane, față de 2 507 500 în luna precedentă. Totalul celor aflați în căutarea unul Ioc de muncă reprezenta astfel 10,1 la sută din populația aptă de muncă.Potrivit cotidianului „Le Monde", conducerea societății franceze de e- lectricitate E.D.F. a hotărît desființarea în decurs de cinci ani a 10 000 de locuri de muncă, la care urmează să se adauge 5 000 din întreprinderi afiliate, măsură care în 1988 a fost precedată de concedierea a 1 000 de angajați. Sindicatul de ramură a hotărît organizarea unei săptămîni de acțiune pentru a denunța acest proiect.
R.F.G. : Lipsă acută 

de locuințeBONN 7 (Agerpres). — Franz Muenterfering, reprezentant al Partidului Social-Democrat în Comisia pentru construcții și sistematizare urbană a Bundestagului, a relevat că problema locuințelor s-a agravat în R.F.G. datorită faptului că ea a fost ignorată de autorități de-a lungul mai multor ani. Intr-un articol publicat în buletinul de presă al fracțiunii P.S.D. în Bundestag, el a relevat că această politică a făcut ca in R.F.G. să apară o lipsă acută de locuințe, care afectează în special pe tineri și familiile cu multi copii. F. Muenterfering cere autorităților vest-germane să adopte un program de urgență pentru eliminarea actualei lipse de locuințe din această țară.

Săracii ii subvenționează pe bogați
29 miliarde dolari transferați în 1988 

din țările Americii LatineSANTIAGO DE CHILE 7 (Agerpres). — Sub auspiciile Comisiei e- conomice a O.N.U. pentru America Latină și zona Caraibiană (CEPAL), la Santiago de Chile s-a desfășurat un seminar avînd ca temă economisirea și eficiența repartizării resurselor financiare în regiune — informează agenția I.P.S. Participanții au semnalat că economia țărilor la- tino-americane și caraibiene a fost puternic afectată de impovărătoarea datorie externă. S-a relevat creșterea spectaculoasă în 1988 a transfe

rului neț de resurse financiare spre exterior pe care America Latină l-a efectuat în contul serviciului la datoria externă, transfer ce s-a ridicat la 29 miliarde de dolari, echivalentul a circa un sfert din valoarea exporturilor. Potrivit unui raport al CEPAL, acești factori au făcut ca, anul trecut, în America Latină produsul intern brut să crească doar cu 0,7 la sută, determinirid totodată o accentuare a fenomenului inflaționist în majoritatea statelor din regiune.„GUARDIAN":
„Cercul vicios al datoriei externe11
Datoria externă a lumii a treia nu a putut fi plătită în acest sfirșit 

de deceniu, așa cum pronosticaseră, acum șase ani, cercurile bancare ; dim
potrivă, criza s-a agravat, in prezent considerindu-se că ar mai fi nece
sari încă cei puțin zece ani pentru a se ajunge la o soluție. Aceasta este 
și concluzia articolului intitulat „Cercul vicios al datoriei externe trebuie 
rupt", apărut in cotidianul londonez „Guardian".

CONVORBIRI IN PROBLEMA
ICIPIOTA. Președintele Ciprului, Ghiorghios Vassiliou, și liderul comunității turco-cipriote, Rauf
IDenktaș, au conferit la Nicosia a- supra unor propuneri concrete in vederea soluționării problemei ci-
Ipriote. După cum a informat re- pre?ențanțul secretaj-ului general al O.N.U. in Cipru, OScâr Cami- lion, convorbirile dintre președin-
Itele Ghiorghios Vassiliou și Rauf Denktaș vor fi reluate luni, 13 februarie. Dialogul intercomunitar a
I început în septembrie 1988, sub auspiciile secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și ar urma să se încheie în luna iunie.PREGĂTIRI PREELECTORALE
IÎN PANAMA. Convențiile naționale ale celor opt partide care fac parte din Coaliția pentru Eliberare Națională ( COLINA) din Panama, de guvernămînt, au ratificat can- I didatura la președinție a lui Carlos Duque in vederea alegerilor gene- Irale programate să aibă loc la 7 mai. Pentru funcțiile de vicepreședinți. au fost aprobate candidaturile lui Ramon Sieiro și Aquilino Boyd. Din COLINA fac parte Par- . tidul Revoluționar Democratic, de guvernămînt, Partidul Poporului

—= (din actualitatea politică) ■
NOUA ZEELANDA

Confruntări economico-sociale
Sfirșltul anului 1988 șl începutul noului an au fost marcate în „țara de la antipozi" de o serie de puternice confruntări pe scena politică, ce au culminat cu remanierea guvernului. De fapt, la originea acestor fră- mîntări. pe plan guvernamental și parlamentar, au stat dificultățile de ordin economic și social ce confruntă de mai mult timp Noua Ze- elandă.Țară insulară, cu o suprafață de 269 057 kmp și o populație de numai 3.6 milioane locuitori. Noua Ze- elandă și-a bazat economia. încă din perioada dominației coloniale, pe agricultură, aproape 90 la sută din export fiind reprezentat de produse lactate, carne de bovine, ovine și lină. Toate aceste produse erau realizate corespunzător „gustului britanic". Anglia fiind metropola spre care se îndrepta cea mai i mare parte a exportului neozeelandez. O dată cu intrarea Marii Britanii in Piața comună, a avut loc 

o serioasă dereglare a structurii schimburilor comerciale neozeelandeze. în ciuda eforturilor de a găsi noi piețe pentru produsele sala (spre S.U.A., Europa occidentală, țările lumii a treia), economia neozeelandeză n-a izbutit să-și regăsească echilibrul, fiind serios afectată și de consecințele crizei economice mondiale. Așa se face că. în 1984. cînd partidul laburist, condus de David Lange, a cîștigat alegerile, prima preocupare a noului cabinet a fost aceea de a lansa un „amplu program de redresare economică". Programul a necesitat o serie de măsuri urgente — stoparea speculațiilor financiare. înghețarea, pe o perioadă determinată, a preturilor și salariilor, introducerea unui nou sistem de impozite, reexaminarea subvențiilor acordate de stat unor ramuri industriale create în

perioada postbelică etc Toate aceste schimbări în structura economică a țării, apreciate de presa neozeelandeză drept „o revoluție pașnică", au determinat unele rezultate notabile. dar au adus pe primul plan alte „dosare", la fel de presante, în 1986 rata șomajului a ajuns la 6,3 la sută, inflația — la aproape 20 la sută, iar datoria externă a atins 28,8 miliarde dolari.Cu toate acestea, în alegerile din august 1987, electoratul a dat un nou mandat laburiștilor, ceea ce la vremea respectivă s-a numit „o victorie pentru continuitate". Guvernul a recurs apoi la măsuri drastice. în special de ordin fiscal, de combatere a inflației, considerată „principalul Inamic". A avut loc. însă, crahul din octombrie 1987 de la bursele occidentale, care a subminat poziția dolarului neozeelandez. afectînd segmentele mai fragile ale economiei tării. Pe acest fundal, urmînd politica unor partide conservatoare din Europa occidentală, guvernul laburist al lui David Lange a trecut la privatizarea unor întreprinderi de stat. Măsura a avut efecte contrare așteptărilor, în special în ceea ce privește șomajul. care a urcat cu rapiditate, ajungînd să reprezinte, la sfîrșitul anului 1988, circa 12 la sută din populația activă, față de numai 7,3 la sută cît fusese în 1987. Referindu-se la această situație in cadrul unei reuniuni a Partidului Laburist. președintele acestuia, Rex Jones, arăta : „Membrii partidului sînt îngrijorați de consecințele sociale. economice și politice ale șomajului, iar trecerea în sectorul particular a unor întreprinderi nu face decît să accentueze asemenea consecințe".Reacția populară a fost neașteptată : pentru prima dată într-o pe-

DE PRESA
e scurt

(comunist), Partidul Democratic al Oamenilor Muncii și alte formațiuni de stingă.LA GENEVA au început lucrările Comitetului O.N.U. pentru drepturile economice, sociale și culturale, care vor dura pînă la 24 februarie, Comitetul va analiza, între altele, modalitățile de impulsionare a cooperării internaționale în domeniile amintite. Ca președinte al comitetului — alcătuit din 18 ex- perți internaționali — a fost ales Ibrahim Badawi (Egipt).ÎNTREVEDERI MAROCANO-AL- GERIENE. Marți au început convorbirile oficiale dintre regele Hassan al II-lea al Marocului și președintele Algeriei, Chadli Bendje- did. Au fost examinate căile de extindere a relațiilor dintre Maroc și Algeria și aspecte ale cooperării pe plan maghrebian.POPULAȚIA MEXICULUI. în anul 1990, în Mexic va avea loc un recensămint al populației. în cursul anului curent va ti organizat un recensămint al locuințelor și clădirilor. Potrivit datelor oficiale, în prezent Mexicul are circa 85 milioane locuitori.

Unq din morile demonstrații ale oamenilor muncii neozeelandezi împotriva 
creșterii șomajului, pentru condiții mai bune de vioțo și muncărioadă în care la putere se află Partidul Laburist. în Noua Zeelandă au avut loc mari demonstrații si greve ale oamenilor muncii. Ceea ce a agravat situația a fost intenția declarată a fostului ministru al trezoreriei și finanțelor de a reduce „cheltuielile publice", cu implicații drastice asupra bugetelor destinate sănătății, educației și asistenței sociale. în aceste condiții și avîndu-se în vedere că anul viitor vor avea loc noi alegeri, premierul Lange a remaniat guvernul. într-o încercare in extremis de a evita agravarea crizei.Observatorii politici sînt de părere că, dacă pe plan intern asemenea evoluții sînt profund controversate, guvernul laburist neozeelandez își păstrează intactă sursa de „credit" popular pe care o reprezintă politica sa externă, deosebit de activă, care răspunde intereselor și năzuințelor opiniei publice din țară. Sînt cunoscute, astfel, luările de poziție ale primului-mi- nistru David Lange în favoarea li

chidării armelor nucleare, a tuturor armelor de distrugere în masă, pentru reducerea forțelor armate șl cheltuielilor militare mondiale, pentru colaborare și înțelegere între popoare. Un larg sprijin a întrunit din partea opiniei publice din țară decizia guvernului. sprijinită de parlament. în direcția interzicerii admiterii în porturile naționale a navelor militare străine cu arme nucleare la bord, guvernul neozeelandez pronuntindu-se ca întreaga regiune a Pacificului de Sud să devină zonă a păcii, cooperării și conlucrării pașnice.In perspectiva alegerilor, o pondere tot mai importantă tind să capete. însă, problemele economico- sociale ce confruntă Noua Zeelandă. guvernul fiind pus in situația de a găsi într-un termen scurt modalitățile cele mai adecvate pentru a asigura soluționarea lor. in conformitate cu preocupările și interesele generale.
Nicolae PLOPEANU

ÎNGRIJORARE GENERATA DE 1 CREȘTEREA CRIMINALITĂȚII. . Președintele Statelor Unite, George Bush, este „foarte preocupat" de > numărul ridiqat de omoruri înregistrate in Washington, a declarat purtătorul de cuvint al Casei Albe, | Marlin Fitzwater.RECORD DE TEMPERATURA. Cea mai ridicată temperatură pentru luna februarie din ultimii 111 ani s-a înregistrat luni în capitala Norvegiei. Mercurul termometrelor s-a ridicat în unele cartiere ale orașului la 13,6 grade. De obicei, asemenea temperaturi se înregistrează la sfîrșitul lunii aprilie. Un „record" similar a fost consemnat in 1878.NINSORI PUTERNICE, poleiul au paralizat viața uni întinse din sud-estul Din cauza intemperiilor și-au pierdut viața trei persoane. Echipe de deszăpezire croiesc drumuri 210 localități izolate de abundente.
ceața șl în regi- Turciei.spre ninsorileDe peste înregis- de sece-SECETA IN ELVEȚIA, două luni, în Elveția se trează o vreme deosebit toasă. Pentru prima dată în ultimii 125 de ani, de cînd se desfășoară observații meteorologice, seceta de iarnă a depășit 62 de zile. Intr-o serie de localități din sudul țării se simte lipsa apei. S-au consemnat, de asemenea, citeva focare de incendii de păduri. In ciuda măsurilor energice luate de autorități, focul a distrus circa 40 de hectare de păduri. Lipsa zăpezii a influențat negativ activitatea centrelor turistice și sportive.

HAITI

Apel la crearea unui guvern 
democratic de coalițiePORT-AU-PRINCE 7 (Agerpres).— Comuniștii haitieni consideră că, în prezent, principala lor sarcină este de a contribui la crearea unui guvern de coaliție, la care să participe toate formațiunile politice ce se pronunță pentru democrație — a declarat secretarul general al C.C. al Partidului Unificat al Comuniștilor Haitieni. Rene Theodore. El a lansat partidelor din țară apelul la inițierea unui dialog în vederea dezbaterii acestei probleme.
Evoluția situației 

din ParaguayBUENOS AIRES 7 (Agerpres). — Paraguayul nu are altă ieșire decît o democrație autentică, iar dacă se organizează alegeri libere, opoziția va cîștiga — a declarat liderul Partidului Liberal Radical Autentic din această țară, Domingo Laino, într-un interviu acordat ziarului argentinian „La Nacion". Relevînd starea de sărăcie și injustiție socială ce caracterizează societatea para- guayană, el a arătat că pentru rezolvarea acestei situații trebuie să se elaboreze planuri de dezvoltare corespunzătoare problemelor concrete.
PIAȚA COMUNA :

Dispute in jurul 
cotelor de pescuitLONDRA 7 (Agerpres). — Comisia Pieței comune a anunțat că va adopta măsuri legale impotriva guvernului britanic deoarece nu a respectat cotele de pescuit fixate de „cei 12". Pe de altă parte, oameni de știință, citați de agențiile de presă, pun pe seama pescuitului excesiv dispariția unui număr de specii din apele situate în zona europeană.

Autorul articolului arată că datoria externă a țărilor lumii a treia a crescut mult mai repede de- cit veniturile obținute din export și destinate să acopere aceste plăți, astfel incit țărilor debitoare le este tot mai greu să facă față pînă și dobînzilor — scandalos de mari — percepute la aceste datorii.Această situație a generat o reducere, uneori drastică, a nivelului de trai în țările debitoare și, ca rezultat al acesteia, o creștere a sărăciei. Ceea ce a agravat și mai mult situația a fost transferul masiv de resurse financiare dinspre țările sărace spre națiunile industrializate, transfer care a ajuns numai in anul 1988 la uriașa sumă de 43 miliarde dolari, respectiv 140 miliarde dolari dacă se iau în calcul ultimii cinci ani. Pentru țările debitoare, acest transfer de resurse financiare a însemnat scăderea nivelului de trai sub cel de acum zece ani.Dacă pînă în 1982 majoritatea țărilor lumii a treia puteau spera la ajutoare din partea națiunilor bogate pentru programele lor de dezvoltare, începînd din acel an s-a produs o schimbare majoră. Miniștrii finanțelor și bancherii din țările industrializate încurajau la început acordarea de împrumuturi țărilor lumii a treia, ca o modalitate de a evita agravarea recesiunii mondiale cauzate de criza petrolului. S-a crezut că principalele țări debitoare, precum Argentina, Brazilia, Mexic, Venezuela, vor putea rambursa datoriile din veniturile obținute din export -șl nu prin noi împrumuturi. Dar acest llicru s-a dovedit irnposibil.Cu trecerea anilor, s-a ajuns la un compromis prin care băncile acceptau să acorde împrumuturi ceva mai mari, care însă obligau țările

debitoare la sacrificii uriașe pentru a le putea plăti.In anul 1988, băncile au acordat împrumuturi în valoare de numai 7,5 miliarde dolari, in timp ce primele 15 țări debitoare din lume, intre care Brazilia, Nigeria, Filipine, trebuiau să achite, în același an, cj-editorilor 31,5 miliarde dolari ! Aceasta presupune o scădere a veniturilor lor pe locuitor cu încă 0,4 la sută, după o descreștere medie anuală de 2,4 la sută în perioada 1980—1986.Situația cea mai critică o au țările din Africa și America Latină. Țările africane au avantajul relativ că aproape patru cincimi din totalul datoriei lor sînt contractate la nivel guvernamental, ceea ce face ca eventual printr-un efort internațional să se poată ajunge ceva mai ușor la soluționarea problemei.In ceea ce privește țările cu venituri mijlocii, cum este cazul majorității țărilor latino-americane, a- cestea se lovesc de încăpățînarea băncilor creditoare, care cer „garanții publice" pentru a acorda noi împrumuturi, guvernele arătîn- du-șe de asemenea reticente să le acorde facilități in vederea stingerii datoriilor. Astfel, S.U.A., Marea Britanie șl celelalte țări occidentale au refuzat să extindă și asupra țărilor cu venituri mijlocii principiul reducerii datoriei externe, acceptîndu-I doar pentru țările mai sărace din Africa. Ca atare, in prima jumătate a anului 1988, America Latină a reușit să plătească doar 8,8 miliarde dolari din totalul datoriei ei, care se ridică la peste 400 miliarde dolari.Pe scurt, datoria externă rămî- fie o problemă care nu numai că nu s-a rezolvat, dar care pe zi ce trece se agravează.

„Vîrful ai
Dacă, spre disperarea agențiilor 

de turism și a organizatorilor spor
tivi, in stațiunile de iarnă din Alpi, 
Apenini și Pirinei ‘se înregistrează, 
datorită iernii neobișnuit de tftînde, o lipsă, acută de zăpadă, in schimb, 
prlntr-o stranie coincidență, mai 
multe din țările străbătute de aces
te lanțuri muntoase au de făcut față, 
metaforic vorbind, unui fenomen 
specific asociat căderilor abundente 
de zăpadă in zonele montane. Este 
vorba de „avalanșa" scandalurilor 
financiare care țin, de cităvă vreme, 
capul de afiș al scenei politice și 
economice occidentale.

Presa franceză s-a ocupat astfel 
pe larg și continuă să se ocupe de 
„afacerea Pechiney", cu implicații 
care merg foarte departe, pe mă
sură ce se dezvăluie noi detalii. 
Ceea ce părea, la prima vedere, o 
banală tranzacție, prin care o în
treprindere franceză de ambalaje 
de aluminiu („Pechiney") a achizi
ționat o întreprindere similară a- 
mericană („American National 
Can"), devenind cea mai mare fir
mă de acest fel din lume, s-a dove
dit o operație frauduloasă de pro
porții, de pe urma căreia un șir de 
speculanți la bursă s-au ales cu 
ciștiguri financiare considerabile. 
Intr-adevăr, prinzind de veste, ca 
urmare a unor „indiscreții", despre 
propusa tranzacție, comise de per
soane aflate, după cit se pare, iri 
poziții politice înalte, respectivii 
speculanți au cumpărat masiv,, la 
un preț redus — ceva mai mult de 
10 dolari bucata —, acțiuni ale fir
mei americane, aflată intr-o situa
ție economică dificilă, pentru a le 
vinde apoi, la numai cîteva zile, 
firmei franceze (proprietate de 
stat) la un preț de aproape șase 
ori mai mare — 56 dolari bucata 
—, statul francez fiind astfel frus
trat de milioane de franci. Intre- 
barea-cheie pe care și-o pune pre
sa din Franța se referă la cei ce 
au comis respectiva „indiscreție" 
și care se fac vinovăți de grave 
abuzuri. Negînd că ar fi implicat, 
directorul de cabinet al ministru
lui economiei, Pierre Beregovoy, 
și-a înaintat demisia, „pentru a se 
putea apăra mai bine", potrivit 
propriilor declarații, de eventualele 
acuzații ce i s-ar putea aduce, dar 
ziarele pariziene consideră că 
acesta este doar un singur aspect 
și că firele afacerii duc mult mai 
sus. Deocamdată. Comisia de ope
rații bursiere care a anchetat ca
zul și-a prezentat zilele acestea 
raportul procurorului republicii, 
fiind acum rîndul justiției să-și 
spună cuvîntul.

Nu mai puțină vîlvă stîmește în 
Austria „cazul Lucona", ale cărui 
origini datează de mai bine de un 
deceniu. Simplul „fapt divers" pe
trecut spre sfîrșitul anilor ’70, scu-

sbergului“
fundarea in plin ocean, ca urmare 
a unei explozii la bord, a navei 
„Lucona", care apărent transporta 
utilaj' pentru prelucrarea uraniu
lui, accident soldat cu moartea tra
gică a șase membri ai echipajului, 
s-a dovedit a fi o imensă escro
cherie : ancheta a dezvăluit că va
sul transporta o încărcătură fără 
vulgare și că explozia a fost pro
vocată in mod deliberat pentru a 
da posibilitatea celui ce închiriate 
nava (un personaj bine cunoscut al 
protipendadei vieneze) să încaseze 
substanțiala primă de asigurări in 
valoare de nu mai puțin de 20 de 
milioane de dolari ! Investigațiile 
au înaintat cu multă greutate, cer
cul celor presupuși' a avea legătu
ră cu acest caz tenebros lărgin- 
du-se treptat pină la sfere politice 
din cele mai înalte. Victimele cele 
mai recente : ministrul de interne, 
Karl Blecha, și președintele parla
mentului, Leopold Gratz, care și-au 
dat demisia „pentru a facilita mer
sul anchetei", presa austriacă apre
ciind insă că implicațiile cazului 
.sînt departe de a fi pe deplin eluci
date.

O adevărată furtună politică' a 
declanșat in Italia scandalul așa- 
numit al „cearșafurilor de aur", 
in urma căruia și-a dat demisia 
președintele societății de căi fera
te, intreprinderea publică cu cel 
mai mare număr de salariați din 
țară, in timp ce mai mulți membri 
ai consiliului de administrație se 
află sub stare de arest. Cearșafu
rile in cauză erau destinate vagoa
nelor de dormit și contractul pen
tru livrarea lor a fost atribuit unei 
firme pentru o sumă totală echiva- 
lind cu 108 milioane dolari. A fost, 
in schimb, ignorată oferta altei fir
me, care se ridică la numai... 21 
milioane dolari, adică cu aproape 
90 de milioane dolari mai puțin I 
Exact cu cit a fost păgubit statul 
italian, o bună parte din aceasiâ 
sumă intrînd in buzunarele cețpr' 
ce au facilitat această operație 
frauduloasă, pentru ei cearșafuri
le fiind, intr-adevăr, de aur...

In presa occidentală, pentru a 
sugera capacitatea unor oameni 
politici de a depăși anumite situa
ții dificile, s-a inventat, ca ter
men de comparație, numele unui 
material plastic deosebit de rezis
tent la agenții termici. și corozivi 
~ teflonul. Sînt însă împrejurări 
cînd pînă și substanțele perfect 
izolanțe se dovedesc ineficace. 
Acesta este căzui și cu abdicările 
de la etică amintite, ca tot atitea 
exemple de criză morală, ti
ptoe unei societăți în care va
loarea supremă este banul. Care 
abdicări, după cum scria un ziar 
francez, reprezintă doar „vîrful 
aisbergului".

R. CAPLESCU
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