
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIJI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVIII Nr. 14 455 Joi 9 februarie 1989 6 PAGINI - 50 BANI

Si/â președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a avut loc, 
miercuri, 8 februarie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Au luat parte, de asemenea, cadre de 
conducere din domeniul agriculturii.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic E- 
xecutiv a examinat și aprobat un RAPORT 
PRIVIND RETRIBUIREA ÎN NATURĂ, 
PRECUM ȘI NOI MASURI PENTRU PER
FECȚIONAREA SISTEMULUI DE RETRI
BUIRE ÎN ACORD GLOBAL ÎN COOPE
RATIVELE AGRICOLE DE PRODUCȚIE.

La propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, Comitetul Politic Executiv a 
aprobat mărirea fondului de cereale destinat 
retribuirii în natură, după cum urmează :

— la culturile de griu și porumb, fondul 
de retribuire în natură se majorează la 14 
Ia sută pentru zona I și la 16 Ia sută pen
tru zona a II-a, față de 10, respectiv 12 Ia 
sută, cît prevăd actualele reglementări ;

— la legume, fondul de retribuire în na
tură se majorează la 30 
ambele zone, față de 20 Ia 
reglementările actuale.

De asemenea, s-au adus

la sută pentru 
sută, cit prevăd

imbunătățiri în
tregului sistem de retribuire în natură a 
produselor agricole — ca o parte a retribu
ției generale.

în ce privește retribuția in bani a coope
ratorilor, aceasta se va realiza, în continua
re, conform prevederilor în vigoare, in 
raport cu munca depusă.

Noile măsuri adoptate de Comitetul Poli-

tic Executiv vor conduce la creșterea canti
tăților de cereale și legume, care vor fi re
partizate pentru retribuirea in natură, în 
condițiile realizării planului, cu 550 mii tone 
griu, 510 mii tone porumb și in mod cores
punzător și la alte produse.

S-a stabilit ca din cerealele destinate re
tribuirii în natură să se asigure, pentru con
sumul alimentar și pentru furaje, cite 150 kg 
griu și 150 kg porumb tuturor cooperatorilor 
care participă efectiv la muncă, membrilor 
de familie aflați în întreținerea acestora, pre
cum și pensionarilor C.A.P. De aceste canti
tăți vor beneficia circa 5 milioane de per
soane.

Cantitatea de griu și porumb rămasă după 
acoperirea consumului alimentar se va re
partiza, suplimentar, cooperatorilor care au 
participat efectiv la muncă, în funcție de nu
mărul de norme realizat și de contribuția 
adusă la îndeplinirea și depășirea produc
țiilor planificate. în felul acesta se asigură 
ca fiecare familie să primească o cantitate 
suficientă de griu și porumb pentru consu
mul propriu și pentru creșterea și ingrășarea 
unui număr sporit de animale.

La aceste cantități se adaugă producțiile 
obținute de cooperatori pe lotul personal, 
ceea ce asigură ca fiecare familie să dispună, 
în medie, de circa 800—900 kg cereale de 
persoană.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
noile măsuri privind perfecționarea sistemu
lui de retribuire in natură a cooperatorilor, 
împreună cu recentele majorări ale retribu
ției și ale pensiilor, se înscriu, prin caracte
rul lor profund umanist, în ansamblul pre-

ocupărilor statornice ale partidului, personal 
ale secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru sporirea 
continuă a veniturilor tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, pentru îmbunătățirea per
manentă a condițiilor de muncă și de viață, 
pentru ridicarea nivelului de trai și a gra
dului de civilizație al celor ce muncesc, de la 
orașe și sate, al întregului nostru popor, în 
deplină concordanță cu dezvoltarea generală 
a țării, cu hotăririle Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale Partidului Co
munist Român.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
convingerea că măsurile adoptate vor găsi 
un larg ecou în rindul țărănimii coopera
tiste, stimulind și mai puternic cointeresarea, 
spiritul de ordine și disciplină in vederea ob
ținerii unor producții, vegetale și animaliere, 
tot mai mari, Ia nivelul prevederilor de plan, 
al cerințelor noii revoluții agrare, creșterii 
contribuției agriculturii noastre socialiste la 
progresul multilateral al patriei, la sporirea 
avuției naționale și, pe această bază, a bună
stării întregului popor.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a 
analizat o serie de măsuri privind îmbună
tățirea muncii în zootehnie, creșterea efec
tivelor de animale, la toate speciile, îndeo
sebi la bovine și ovine, sporirea producțiilor 
animaliere, în vederea satisfacerii, in bune 
condiții, a cerințelor de consum ale popu
lației și altor nevoi ale economiei naționale.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de 
asemenea, probleme curente ale activității 
de partid și de stat.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Republicii Federative a Braziliei 

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditarePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, miercuri. pe Milton Bezerra Cabrai, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și pleni potențiar al Republicii Federativ a Braziliei în tara noastră. (Conti nuare in pagina a V-a).
IDEI SI TEZE DIN CINBIREA MUTlU fl MOTIDillOI, 

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
operei revoluționare de făurire a socialismului.Succesele istorice dobindite în edificarea noii societăți sint nemijlocit legate de munca eroică, de efortul permanent depus de clasa muncitoare, — sub conducerea partidului ei politic — de abnegația și dăruirea in înfăptuirea politicii de transformare revoluționară a societății. în prezent,. una dintre cerințele- esențiale ale procesului de edificare a socialismului. de dezvoltare și perfecționare a structurilor de organizare și conducere socială și politică — în raport cu problemele, realitățile și condițiile fiecărei țări — o constituie asigurarea participării active a clasei muncitoare •- in alianță și colabo-

Misiunea istorică
a clasei muncitoaremunci- revenit

BOTOȘANI :
In construcție — un nou 

obiectiv de investițiiPe platforma industrială ă municipiului Botoșani au inceput lucrările la un nou obiectiv de investiții : întreprinderea de tricotaje tip lină. Ea va fi înzestrată cu mașini de bobinat, mașini rectilinii automate de tricotat, mașini de croit cu bandă, mașini de cusut și alte utilaje tehnologice fabricate în țară. Pe baza acestei dotări se vor asigura tehnologii din cele mai moderne, precum și un grad ridicat de mecanizare și automatizare, prin amplasarea și sistematizarea corespunzătoare a fluxurilor de fabricație, efectuarea centralizată a principalelor operațiuni tehnologice, optimizarea traseelor de transport a materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite. Energia termică necesară se va asigura de la rețeaua urbană ’de termoficare, pe baza recuperării de resurse secundare refoloșibi- le la unitatea vecină — întreprinderea textilă „Moldova", iar pentru prepararea apei calde tehnologice se va folosi energia solară. (Eugen Hrușcă).
GORJ : însemnate 

sporuri la producția 
industrialăUrmare a eforturilor susținute depuse de colectivele muncitorești din județul Gorj pentru perfecționarea organizării și modernizarea producției, pentru valorificarea superioară a potențialului tehnic și uman existent, sarcinile de plan pe luna ianuarie la producția-marfă industrială pe total județ au fost îndeplinite in proporție de 102,4 la sută, livrindu-se suplimentar cantități însemnate de produse, atit pentru piața internă, cit și la export. Față de realizările din aceeași perioadă a anului trecut sporul la acest indicator este de 22 la sută, concretizat in cantități superioare de cărbune, energie electrică, gaze libere utilizabile, utilaje tehnologice pentru lucrări miniere, ciment, mobilier, furnire estetice, confecții textile și altele. Este de remarcat că peste 65 de unități economice, intre care Schela de producție petrolieră Stoina, întreprinderea de utilaj minier Rogojelu, întreprinderile miniere Pinoasa, Rovinari, Jilț și Lu- poaia, și-au îndeplinit in condiții de înaltă eficiență planul la producția-marfă industrială, reali- zind un spor in valoare de peste 104 milioane lei. în spiritul cerințelor și orientărilor formulate de secretarul general al partidului. colectivele de muncă din județul Gorj sînt ferm angajate pentru creșterea zilnică a cantităților de produse livrate economiei naționale, îndeosebi în sectoarele energetice, pentru îndeplinirea și depășirea ritmică a prevederilor de plan, astfel îneît sarcinile pe primul trimestru, pe întregul an să fie îndeplinite în cele mai bune condiții. (Dumitru Prună),

procesului revoluționar, cînd socie tății îi erau specifice ritmurile c dezvoltare necesare reconstrucției < conomice, industrializării, transfo; mărilor profunde din structura ir dustriei și a întregii economii nație nale, evoluțiile economico-sociă s-au asociat cu o creștere considera bilă a efectivelor clasei muncitoai in ansamblul populației, cu schiir bări semnificative in structura ei f ramuri, cu o importanță mare a ponderii acestei structura de ansamblu a Astfel, ponderea populației goria socială a muncitorilor a spor in totalul populației țării noastre d la circa 18,9 la sută in 1950, la 23,7 1 sută. în 1956, la 39,9 la sută, in 196: și la aproape E la sută, în 197: Această crește; numerică pute; nică a fost inse țită de semnif cative înnoiri ce litative în intt riorul clasei mur citoare, și de mene rență trație clase sociale, modernizării cor tinue a econc miei și adîncir a muncii au a ce solicită o pre

tot im clase i societăți din cate

precu; unele fenc de interf; și de pent cu celelalt și categor Datoriiîn societatea contemporanăA O

Omenirea parcurge în secolul nostru epoca istorică indiscutabil cea mai frămîntată, dar și cea mai înnoitoare datorită amplelor procese politico-soclale ce o caracterizează, mutațiilor și transformărilor economice, sociale, naționale, extrem de rapide și de profunde. Realizările in plan economic și social ale epocii contemporane, — fără îndoială superioare celor din epocile istorice anterioare — sînt nemijlocit legate de contribuția substanțială a clasei muncitoare la creația bunurilor materiale. la progresul de ansamblu al societății, după cum transformările din viața politică a societății, schimbarea raportului de forte in favoarea categoriilor sociale legate de progresul social-economic sînt indisolubil legate de maturizarea politică și ideologică a clasei muncitoare, de întărirea structurilor proprii de organizare și de participare Ia viata socială.Clasei toare i-ași, îi revine înalta misiune de a acționa in epoca noastră pentru perfecționarea relațiilor de producție și sociale, pentru umanizarea tehnicii, pentru democratizarea instituțiilor politice,pentru emancipare socială și națională, pentru soluționare pașnică aproblemelor majore ale omenirii.„In rindul tuturor popoarelor — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu —, clasa muncitoare continuă să reprezinte forța hotărîtoare. Iar recentele evenimente din citeva țări au demonstrat ce forță reprezintă clasa muncitoare atunci cind acționează unită ! Greșesc deci cei care privesc cu neîncredere clasa muncitoare ! Clasa muncitoare a fost, este și va rămine factorul hotăritor al progresului economico-social, al victoriei in lupta pentru dezarmare, pentru o lume mai dreaptă și mai bunăEdificarea socialismului intr-un număr de țări demonstrează elocvent capacitatea clasei muncitoare de a mobiliza și conduce, de a uni șuvoiul forțelor sociale progresiste in procesul edificării unei civilizații superioare. Experiența construcției socialiste atestă cu clasa muncitoare a opera de edificare care a parcurs ea etape istorice, a știut mal bine decit alte clase sociale să valorifice energiile maselor, potențialul de progres al științei și tehnicii în înfăptuirea
putere faptul că condus cu succes a noii orindulri, însăși mai multe

Aspect cotidian, de muncă, la Amenajarea complexă a riului Argeș Foto : Agerpres

rare cu toate clasele și categoriile sociale — la elaborarea deciziilor, la stabilirea obiectivelor strategice.în concepția partidului nostru, o dată cu evoluția întregii societăți și in funcție de cerințele acesteia, cresc răspunderile clasei muncitoare față de cauza socialismului, se amplifică atribuțiile sale în conducerea societății exercitată prin partid, prin organele statului, prin organizațiile de masă și obștești.O dată cu întreaga societate, in anii socialismului s-a transformat radical însăși clasa noastră muncitoare, care a devenit o clasă nouă, eliberată de exploatare, deținătoare, impreună cu ceilalți oameni ai muncii. a puterii politice și economice și îndeplinind rolul de clasă conducătoare, răspunzătoare pentru destinele întregii națiuni. Fenomen social, politic și spiritual complex, creșterea rolului și funcțiilor clasei muncitoare se impune atenției ca o trăsătură esențială a dialecticii cialiste, ca un rezultat lui hotăritor îndeplinit prefacerilor profunde cietății, prefaceri care radical fizionomia. Cum teoriei ma- terialist-dialectice ii este străină orice viziune statică despre structurile economice, despre nivelul de dezvoltare al forțelor de producție, despre coordonatele definitorii ale proprietății sociale socialiste, in spiritul acestei concepții nici trăsăturile clasei muncitoare — ca și ale claselor sociale, pe un plan mai larg — nu pot fi privite ca invariabile.In România socialistă, amploarea și ritmul prefacerilor economice, sociale și politice, caracteristicile procesului revoluționar din fiecare etapă se răsfring — prin obiectivele programatice ale partidului — și .a- supra trăsăturilor clasei muncitoare, asupra evoluției și tendințelor sale ce o caracterizează pe anumite intervale istorice, proiectind noi lumini asupra răspunderilor și rolului istoric al clasei muncitoare, asupra obiectivelor luptei sale de transformare socială, in primele etape ale

societății so- legic al rolu- in înfăptuirea din sinul so- i-au schimbat

diviziunii sociale părut profesii noi, gătire tehnică tot mai ridicată.In perioada inaugurată de Congre sul al IX-lea al partidului, cînd pro cesul de edificare a noii societăți fost regîndit calitativ in toate dimen siunile și componentele sale, orienta in lumina unei concepții profund no valoare, în spiritul dialecticii revo luționare, înnoirile înregistrate in fluențează decisiv — prin conținut s implicații — asupra ponderii clase muncitoare în ansamblul structurilo sociale, asupra contribuțiilor sale 1 realizarea avuției sociale și a veni tului național. Astfel, un numă mare și variat de factori, care țin d realizarea obiectivelor dezvoltării e conomico-sociale intensive, influen țează evoluția clasei muncitoare di: România, manifestarea acestei^ c forță socială conducătoare in socie tate.Transformările, mai ales calitativi proprii perioadei de făurire a socie tătii socialiste multilateral dezvol tate, s-au răsfrint și continuă să s râsfringă direct asupra clasei mun citoare prin schimbări care ii conso lidează forța și capacitatea de clas, conducătoare a societății, funcțiil ce-i revin în economie. în societal în general. Sporirea rîndurilor clase muncitoare de la 1 222 900 de persoa ne în 1950 și 3 109 900. în 1965. la pes te 6 100 000 în prezent reprezint: fundalul pe care s-au produs semni ficative. transformări calitative. D> asemenea, în această perioadă clas; muncitoare a devenit și din punct di vedere numeric cea mai important; clasă a societății, ea reprezentînc circa 57 la sută din totalul populație ocupate și circa 80 la sută din totalul personalului muncitor.Corespunzător directivelor Congresului al XIII-lea, populația ocupată în economia națională va ajunge îi 1990 la 11,5 milioane persoane, faț;
Lector unlv. dr. 
Constantin NICA

(Continuare în pag. a IV-a)

f 40DEANI DE LA ÎNCEPEREA COOPERATIVIZĂRII 
AGRICULTURII ÎN ȚARA NOASTRĂ J

r
Creația literară, 
tezaur de înaltă

valoare educativă

Stăm față-n față, îi întrebăm ce muncesc, cit cîștigă și care-i viața lor. Și ne răspund :Gheorghe Enache, 40 
„De mic mi-au plăcut 
conducător de atelaj, 
orice e nevoie. Dacă 
foarte rău și nu-mi merge- căruța, 
lucrez in zootehnie. Nu-mi place 
să pierd nici citeva minute, 
in ’71, cind m-am intors din ar
mată, mi s-a propus să merg mun
citor la oraș. Am refuzat. Eu cred 
că ceapeul e fabrica satului. Pentru 
’88 am de luat numai bani 40 445 
lei, plus beneficiul de 8 890. Plus 
produse. Marieta, nevasta mea, a 
făcut și ea cam trei sute de norme. 
Va ridica și ea peste 26 000 lei. 
Plus beneficiul. Plus produsele. 
Am patru copii. Cei mari sint la 
liceu. In vacanța mare ii aduc să 
lucreze la irigat. Locuim în i 
camere, pe strada Morii. Cum 
plinește virsta pentru carnet îi 
imediat mașină celui mare...Șimion Constantin, 47 de mulgător, căsătorit, tatăl a copii. In '87 a ciștigat 41000 numai bani, in afară de produse. Plus beneficiul. Pentru ’88. cam la fel, la care se adaugă și 8 800 lei beneficiul, plus veniturile provenite din cele 150 de norme ale soției, în gospodăria proprie crește porci, oi, păsări. Zice : „Dacă notați ce 
spun eu apoi scrieți și că organi
zarea la noi e mai fixă decit Virful 
Omul din Bucegi. Știm fiecare la 
ce oră să venim, ce trebuie să fa
cem. Rezultatele muncii depind de 
om, de felul în care se achită fie
care de sarcina lui".

de ani : caii. Sint 
Transport 
timpul e

cinci
. im-

iauani, doi lei

Petre Fuierea, 54 de ani, șef de echipă la cultura mare, locul doi pe C.A.P. in ’88 la producția de porumb și locul intîi la sfeclă : 
„La noi se muncește cu drag. Ce 
produse am votat în adunările ge
nerale să primim atita s-a dat. E 
foarte important să nu-l păcălești

Sint acestea opiniile a trei țărani din trei familii. Doar trei dintre cele 1 203 familii înscrise în cooperativa agricolă de producție Gheorghe Doja, județul Ialomița. Doar trei dintre cele 1220 de familii care trăiesc în comună. Cei trei ne-au spus cam ceea ce sint și
Argumentele vieții,

ale faptelor
1N COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEȚUL IALOMIȚA

pe om, să ai încredere în țăran. 
Altora nu le merge așa bine și 
pentru că n-au ambiție de treabă. 
Toți trebuie puși pe picior de 
treabă serioasă, iar de la șeful de 
echipă in sus trebuie disciplină 
pină in cer. Noi ridem, vorbim, 
dar de treabă nu ne batem joc 
niciodată. Cooperativa iți permite 
să te desfășori, să te organizezi in 
ferme mari, avantajoase și pentru 
ea, și pentru oameni. Anul trecut 
am ciștigat 44 569 de lei, plus 
beneficiul de 9 800 lei. Nevastă-mea 
a ciștigat și ea 28 362 lei. Plus be
neficiul. Păi cum să nu-i iau băia
tului autoturism ? !“.

feea ce pot ei acum, in februarie 1989. Ce erau, ce puteau și ce doreau părinții ori bunicii lor cu, zicem, patru decenii în urmă ?
La început a fost 

„Speranța”

să
...pentru că așa au numit țăranii prima întovărășire agricolă înființată în 1952 în comuna Gheorghe Doja. Cuvîptul — azi are semnificație de veritabil simbol — spunea cam tot ceea ce năzuiau oamenii acestei așezări despre care statisticile timpului afirmă că „fără pă-

mint erau 13 ; săraci — 408 ; mijlocași — 634 ; chiaburi — 9“. Totalul suprafeței de care dispuneau toți — 3 075 ha. (In medie, pe familie — 2,89 ha). Denumirile celorlalte întovărășiri se înscriu cam în același perimetru de înțelesuri: ,, Zorile", „Drumul belșugului", „Steagul Roșu", „Izbînda"...Deși tdți erau doritori de mai bine, deși începuseră să muncească altfel, erau încă destui și cei care făceau ce făceau și mai mult cu ochii pe propriul ogor stăteau, ori hrăneau numai animalele lor... Cei din comitetul de inițiativă scoseseră prin piele o Dunăre de sudoare umblind din ogradă în ogradă încercînd să-și lămurească consătenii că întovărășirea va fi fiind ea bună, dar ea nu-i decît un pas, primul, pe calea cooperativizării, care abia atunci cînd va fi completă își va arăta roadele, îndestulîndu-i pe toți. Unii se declarau de acord, alții zimbeau sceptic, alții ziceau că da, bineînțeles, dar că nu-i lasă nevestele...— Am avut atunci o Mare de răbdare, ne spune acum Vasile Gh. Buzea, 76 de ani, fostul președinte de la întovărășirea „Steagul Roșu".Iar Ion Fieraru. 69 de ani, fostul președinte de la întovărășirea „Drumul belșugu’ui", adaugă :— Eu mă mîndresc și azi că a fost respectată intru totul indica-
Mircea BUNEA 
Mihai V1SO1U

(Continuare în pag. a V-a)

Ce reprezintă clasicii pentru cultura națională, ce rol are opera lor in educarea oamenilor de astăzi ? „înțeleg clasicismul nu ca un stil, în opoziție de pildă cu romantismul. ci ca un mod de a crea durabil și esențial. la îndemîna claselor". scria G. Călinescu in „Sensul clasicismului", de fapt lecția de deschidere ținută la Facultatea de litere din București la 16 ianuarie 1946. Reflecția asupra ideii de clasic și clasicitate face parte integrantă din reflecția asupra ideii de literatură și artă in general. Revenim la clasici ca la o sursă de apă vie : „Se numesc cărți clasice operele care fac gloria fiecărei națiuni și alcătuiesc biblioteca geniului uman". (Rivarol, sf. sec. 18). Clasicii sînt deci acei scriitori re- simțiți ca exemple majore, durabili în timp, mereu actuali si cărora fiecare epocă, fiecare generație, cu mentalitatea si trebuințele ei intelectuale. le luminează mereu altfel una sau alta din laturile operei lor inepuizabile. în acest înțeles, operele clasice, sînt opere deschise, opunîndu-se deopotrivă canonizării cit și pulverizării ori „perimării". Desigur că operele „clasice" întrunesc un consens larg al cititorilor, consens în care școala are un rol important. Dar. clasicii sint vii fiindcă dau oamenilor sentimentul statorniciei, al stabilității, al mo
delelor necesare ; există mereu indiferent de fluctuații marginale și temporale, un nucleu invariabil de opere clasice ce ne inspiră respect. Ele sînt ca stelele fixe pe cerul nostru intelectual : uitarea. îndepărtarea ori pierderea lor echivalează cu desnaționalizarea culturii. Iată de ce una din semnificațiile deosebite ale istoricului Congres al IX-lea al P.C.R. și a întregii politici culturale de după aceea constă în consecventă recuperării marilor valori. între care și a clasicilor noștri. întărindu-ne astfel certitudinea în eternitatea culturii naționale. Opera clasicilor literaturii române, creațiile reprezentative de ieri și de azi sînt inspirate din sen-

timentele maselor, exprimă cu forță și talent aspirațiile lor. viziunea unui viitor mai bun. confirmind. astfel că tocmai operele strîns legate de problemele fundamentale ale timpului lor au șansa de a fi durabile, de a-și menține actualitatea. Prețuind marile opere inspirate din lupta poporului și situind pe autorii lor pe locurile cuvenite în conștiința istoriei poporului, secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniază astfel continuitatea întregii noastre dezvoltări spirituale, recomandînd, în spirit profund dialectic, atașamentul contemporanilor față de spiritul viu al creației înaintașilor noștri, ocreație militantă, umanistă, patriotică : „Cit de plastic și de emoționant exprimă acest deziderat, încă cu aproape un secol in urmă, marele nostru poet Mihai Eminescu, cu acea forță vizionară care ii era caracteristică : -«Credem că nici o li
teratură puternică, sănătoasă, ca
pabilă să determine spiritul unui 
popor nu poate exista decit deter
minată ea însăși, la rindul ei, 
de spiritul acelui popor, întemeiată 
adică pe baza largă a geniului na
țional. Fără indoială, există talente 
individuale, dar ele trebuie să intre 
cu rădăcinile in pămintul, in mo
dul de a fi al poporului lor, pen
tru a produce ceva permanent-".Așadar : opera clasicilor determină spiritul unui popor, fiind determinată ea însăși de spiritul poporului, de geniul său național ; spre a năzui la „ceva permapent", ea trebuie să intre cu rădăcinile în solul fertil al vieții celor mulți. Iată trăsături și idealuri permanent actuale, ce nu-și epuizează înțelesul și funcționalitatea. A discuta despre clasici înseamnă, într-o co- vîrșitoare măsură, a discuta despre literatura și scriitorul de azi, despre noi înșine în raport cu acestea. Căci ducem cu noi moștenirea cla- - sicilor nu ca pe o povară, ci ca un fond de idei și atitudini fertile, ca exemple stimulatoare.
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'AGINA 2 SCINTEIA-joi 9 februarie 1989
I

Mai multă răspundere în tontractarea

„Am învățat de la acest schimb i experiență cit de la toate instruite privind primirea in partid" — irecia, pe bună dreptate, unul din- e participanții la schimbul de ex- ■riență organizat de Comitetul de irtid din sectorul 3 al Capitalei pe ■eastă temă.De ce evocăm acest episod 7 Pen- u că el subliniază, o dată în plus, ■Iul și valoarea unor asemenea himburi de experiență în perfec- marea muncii, capacitatea acestor odalități de a face cunoscut, de a meraliza tot ce formează la un mo- ent dat tezaurul gîndirii și acțiunii •actice în activitatea organe- r și organizațiilor de partid. Este realitate probată1 ultimii ani, sub ffințelor formulate de eneral al parti- alui, tovarășul colae Ceaușescu, e a se acționa mtinuu pentru srfecționarea sti- ilui și metodelor a muncă, se a- elează tot mai ecvent la valoa- șa pe care o are 1 acest domeniu chimbul de ex- ericnță.Nu există plan e muncă, lunar au trimestrial, laborat de orga- izațiile și orga- ele de partid în are să nu se pre- adă și desfășu- area unor asemenea modalități e perfecționarea auncii, de transmitere a celor mai xperiențe validate ezultate. Atit timp cît întregul proces o construcție socialistă solicită și se ■azează pe cunoașterea celor mai oi cuceriri ale științei și tehnicii, ste o cerință stringentă ca și ac- ivitatea organelor și organizațiilor le partid — ca forță politică con- lucătoare a acestui proces — să fie undamentată pe aplicarea în acti- itatea curentă a celor mai eficien- e și noi forme și metode politico- Tganizatorice.Ceea ce este foarte bine. Dar nu i suficient. Esențial este de a se nai face un pas înainte. De a pro- nova mai temeinic și o gîndire rouă despre conceptul de schimb le experiență. Pentru că, în irezent, în organizarea acestor atît le importante instrumente de per- ecționare a activității organizațiilor le partid, de promovare a noului, iredomină încă o preocupare mai nul$ cantitativistă. Cu anumite consecințe pozitive, e drept, dar și cu suficiente efecte negative. Ultime- e, nu o dată, le anulează pe prime- e. Pentru că promovează o gindire statistică, globală, și nu una nouă, le conținut, despre schimbul de ex- aeriență. De pildă, ori de cite ori ;e acționează pentru generalizarea :elor mai eficiente metode în mun- ;a politico-organizatorică, una din întrebările nelipsite este — lucru firesc — „cîte schimburi de experiență ați organizat ?“. Cei întrebați, obișnuiți să dea răspunsuri statistice, contabilizează toate temele planificate a fi schimburi de experiență, obțin cifre care prin cantitatea lor impresionează pe unii, și analiza modului în care se apelează în mod eficient la valoarea schimbului de experiență — ca ingeniozitate, ca

de fapte, impulsurile secretarul

frecvență, ca rezultate concrete se încheie, practic, în punctul unde ar trebui să înceapă.Cineva ar putea spune că afirmațiile de mai sus sînt simple supoziții. Două exemple extrase din viață vor confirma, sperăm, atit rolul atitudinii autentice, constructive față de schimbul de experiență, cît și opusul ei.Primul l-am întîlnit în practica Comitetului municipal de partid Brașov. Cerința de a se asigura un conținut cît mai bogat, mai eficient a- dunărilor generale de partid este mereu exprimată în documentele de partid, în cuvîntările secretarului general. Ceea ce înseamnă că preocupările în acest domeniu pot șl trebuie să fie continue. creatoare. Secretariatul Comitetului munici-

de

SCHIMBUL
DE EXPERIENȚĂ
formă activă a muncii
poiitico-organizatorice

bune metode și în practică de pal de partid Brașov a constatat - e- ----- “---- "*  J—**-șurarea partid au existat, în anulîn pregătirea și desfă- adunărilor generale de t______ ____ -- - 1 trecut,mari diferențe. De la situații ideale de pregătire pină la adevărate manifestări de formalism, cu toate consecințele lor asupra eficientei activității organizațiilor de partid.. Iar pentru îndreptarea acestei stări de lucruri s-au ales nu o singură soluție, ci două. Pe lingă abordarea metodologică, in cadrul instruirilor, a tuturor cerințelor legate de conținutul și pregătirea adunărilor generale. s-a inițiat un ciclu de schimburi de experiență consacrate creșterii eficienței acestor importante foruri comuniste ale organizațiilor de partid. Un ciclu gindit foarte interesant. în cadrul acestuia au fost eșalonate, pe momente, toate cerințele ce trebuie avute în vedere pentru pregătirea unei adunări generale (alegerea temei, elaborarea tematicii de pregătire a ei, consultarea comuniștilor, abordarea combativă a problemelor, pregătirea programului de măsuri etc.), iar în ilustrarea cît mai convingătoare a argumentației s-a apelat la documente autentice — referate, procese verbale ale dezbaterilor, programe de măsuri adoptate — ceea ce a conferit schimbului de experiență capacitatea de a transmite în mod eficient, convingător atit experiențele reale, interesante, cît și de a combate ferm fenomenele de formalism și rutină. Cele 10 schimburi de experiență pe tema pregătirii și desfășurării adunărilor generale s-au constituit, așa cum au apreciat participanții, în adevărate „stații- pilot" care au transmis, intr-un mod ingenios, atît cerințele noi, cît și experiențele valoroase în acest impor-

că

tant domeniu al perfecționării muncii de partid.Al doilea exemplu, de data aceasta de abordare neconstructivă a schimbului de experiență, l-am întîlnit în practica Comitetului județean de partid Gorj. S-a initiat aici, cu ani în urmă, o întrecere cu caracter național privind obținerea celei mai înalte productivități a muncii cu excavatoarele de mare capacitate. Întrecerea ar fi trebuit să fie — așa a fost gîndită în faza inițială — „avanpostul" pregătirii marilor performanțe în industria minieră la suprafață. Și datorită unor preocupări atente din partea comitetului județean, a organelor de partid și de sindicat din întreprinderile miniere ale Gorjului, ea s-a încheiat în primul an cu performantele scontate. Performanțe care, intr-un schimb de experiență — onorat zența unui junct trului, a unor reprezentanți organelor de partid și ai sindicatelor — desfășurat în prima lună după încheierea anului de producție, au fost evaluate ca fiind utile spre a fi generalizate la toate brigăzile de mineri care lucrează pe asemenea utilaje. O reușită certă, care ar fi fost de natură să determine la toți factorii implicați în promovarea acestei întreceri — și in primul rînd organele de partid — un interes mai mare față de generalizarea valorificarea experienței validate primul an. Ce a urmat după aceasta 7 O neașteptată intrare in anonimat atît a întrecerii, cit și a cadrului de evaluare a rezultatelor ei — schimburile de experiență. Dacă ii întrebi pe organizatori de ce ai» a- bandonat ideea amplificării dialogului intre conducători de excavatoare de mare capacitate, vizînd căile de obținere a celor mai bune performanțe, răspunsul este de-a dreptul dezarmant : „Nu mai avem rezultate. Abia 2—3 excavatoriști mai obțin realizări la nivelul celor propuse de obiectivele întrecerii"....Ne-am oprit la cele două atitudini față de conceptul de schimb de experiență, pentru că ele oferă — prin forța clară a faptelor — suficiente argumente de a regîndi. mai ales în plan calitativ, această atit de importantă modalitate de perfecționare a activității organelor și organizațiilor de partid, de promovare și generalizare a tot ce este nou și valoros în orice domeniu. O modalitate care face parte din acele forme ale muncii poiitico-organizatorice care, promovate cu consecvență, conferă activității de partid atît caracter creator, cît și o autentică implicare a ei in viața colectivelor, în îndeplinirea obiectivelor majore ale activității de producție.

de pre- ad- al minis-ai locale

la și și în

Constantin PRIESCU

produselor agricole cu gospodăriile populației!
Si în acest an. ca in toți anii de cînd se aplică principiul autoaprovi- zionării. in județul Dolj, ca de altfel in întreaga tară, sursa principală de constituire a fondului de produse agroalimentare o constituie marile unități agricole — de stat și cooperatiste. Avîndu-se însă în vedere că o bună parte din suprafața arabilă și din efectivele de animale ale județului se află în gospodăriile populației, prin programul local de auto- aprovizionare s-a prevăzut ca o serie de produse vegetale și animaliere realizate în aceste gospodării să fie atrase pe calea contractelor și achizițiilor la fondul de stat. Prin livrarea surplusului de produse, locuitorii din mediul rural isi onorează o importantă obligație legală, o înaltă îndatorire civică si patriotică, răspunzînd astfel concret la multilateralul • ajutor acordat în permanentă satului de către oraș.Desigur, pentru înfăptuirea prevederilor din programul județean de autoaprovizionare se cer întrunite mai multe condiții. Una dintre acestea — si tare se află în această perioadă în phnă desfășurare — o reprezintă încheierea contractelor cu fiecare gospodărie țărănească in parte,, contracte care să mobilizeze întreaga suflare a satelor, toți cetățenii, și care să exprime cu adevărat posibilitățile de producție ale fiecărui deținător de terenuri. Cum se desfășoară această acțiune în satele județului Dolj ? această acțiune în satele județului

CONCRET, DESPRE SARCINI 
CONCRETE. Conform legii, consiliile populare din fiecare localitate sînt datoare să dezbată in adunări cetățenești, și apoi în sesiunile de inceput ale anului, sarcinile de contractare ale gospodăriilor populației la fondul de stat. Și în comuna Coșoveni a avut loc o asemenea dezbatere. Cum s-a desfășurat ? Cu ce rezultate ? Do la bun început trebuie spus că adunarea n-a reușit să-și atingă decît parțial scopul. In primul rmd pentru că întreaga „dezbatere" s-a mărginit la citirea cifrelor globale, fără să se explice și fără să se supună discuției celor prezenți modul în care s-a gîn- dit primăria să repartizeze pe gospodării sarcinile globale ce revin comunei. ce criterii vor calcul la definitivarea ---------încît oamenii să înțeleagă atît obligațiile ce le revin, dar și faptul că la încheierea contractelor se va proceda echitabil, ținîndu-se cont de baza materială și potențialul de forță de muncă din fiecare gospodărie. Așa se face că, întrebînd după ședință mai multi cetățeni dacă au înțeles cum se vor repartiza pe familii sarcinile globale de contractare ale comunei, ne-am invariabil : o umeri.Nu e vorba ___  ____ .încălcare a obligațiilor legale de către consiliul popular, dator să dezbată și să facă cunoscute în rindul oamenilor prevederile de plan. Situația relatată — pe care am intîlnit-o din păcate și în alte localități dolje- ne — aduce în discuție stilul de muncă. mentalitatea factorilor de răspundere din organele locale ale puterii și administrației de stat, care nu acordă atenția cuvenită funcției informative, dar și formative ce trebuie să o îndeplinească orice întîlnire cetățenească. Concepute ca un cadru larg democratic de analiză și decizie, aceste adunări se transformă în multe cazuri, datorită superficialității și modului defectuos de organizare de către cadrele de conducere ale consiliului popular, in întruniri formale, și ca atare lipsite de eficiență.Incercînd să motiveze această situație, vicepreședintele consiliului popular amintea de sarcinile de con-

tractare la fondul de stat destul de mari prevăzute pentru comuna lor la unele produse, față de anul trecut : la bovine — cu 93 la sută, porcine —

ce nu s-a intimplat pretutindeni in cadrul adunăritor cetățenești de la nivelul comunelor — adică explicarea pe larg a îndatoririi civice'de a încheia și • realiza contractele de predare la fondul de stat, examinarea și stabilirea măsurilor de sprijinire a gospodăriilor de către consiliul popular și întreprinderile contractante — să se intimple cînd s-a trecut la încheierea efectivă a contractelor cu fiecare gospodar in parte. Dacă in multe comune primăriile au înțeles cit de important este ca toate contractele să se încheie la fața locului, în gospodăriile cetățenilor, pentru a se putea porni de la cunoașterea concretă a condițiilor de producție, pentru a se face analiza detaliilor legate de livrarea integrală a cantităților contractate, ca și de sprijinul de care fiecare gospodar are nevoie în unele cazuri, această activitate s-a transformat într-o activitate pur birocratică.
Ce releva anumite practici de formalism 

în activitatea unor consilii populare

comunale din județul Dolj

fi luate în contractelor,

ales cu ridicareaici doar
un răspuns mirată dinde o simplă

de 9 ori, lapte de vacă — de 7,5 ori, lapte de oaie — de 11 ori. Or. tocmai această situație ar fi trebuit să determine o amplă dezbatere cetățenească. S-ar fi constatat atunci că de fapt creșterile nici nu sînt așa de mari. In primul rînd pentru că aceste creșteri nu sint in comparație cu planul pe anul trecut, ci cu realizările anului trecut, care sint cu mult inferioare planului. (Din cei 13 indicatori de bază, planul anual de contractări a fost îndeplinit doar la 4). In al doilea rînd, ar fi fost necesară deci o amplă dezbatere, critică și autocritică, asupra cauzelor nereali- zării sarcinilor pe anul trecut șpre a se desprinde concluziile ce se impuneau. In al treilea rind, ar fi fost necesar să se analizeze posibilitățile și modul de îndeplinire a sarcinilor pe acest an. să se găsească și să se stabilească cele mai bune măsțiri necesare. Pentru că, dacă s-ar fi făcut o asemenea analiză, dacă s-ar fi comparat cifrele de plan cu posibilitățile locale, se putea constata că, în medie, revine un contract de porcine la 14 familii, 800 1 lapte pentru fiecare vacă sau 4 ouă de fiecare găină ș.a.m.d. — indicatori pe deplin realizabili. Dar .consiliul n-a considerat necesar să asemenea analiză, cum nu sit nici măcar să afișeze, adunării, la gazeta comunei, cifrele de contractare pentru acest a» lă- sind pe panou datele din... 1988.
popular facă o s-a obo- inaintea

„LA FAȚA LOCULUI" NU ÎN
SEAMNĂ ÎN BIROURILE PRIMĂ
RIEI. Ar fi fost de așteptat ca ceea

în comuhele Giubega și Galicea Mare, de exemplu, consiliile populare au alcătuit pentru desfășurarea acțiunii de contractare mai multe echipe formate din factori locali de răspundere, reprezentanți ai unităților contractante, deputati. gospodari de frunte ai comunelor. Numai că aceste echipe, in loc să meargă din gospodărie in gospodărie. să discute, să se sfătuiască cu cetățenii asupra contractelor pe care urmau să le încheie, s-au rezumat să completeze din birou formularele, cetățenii fiind anunțați pur și simplu să se prezinte la primărie să ridice contractele gata întocmite. Mai e de mirare că, tratind atit de formal acțiunea de contractare, doar o mică parte din cantitățile prevăzute în contracte se regăsesc in produse livrate efectiv la fondul de stat? Să luăm, bunăoară, exemplul celor două comune. La Galicea Mare contractele la porcine pe anul 1988 au fost onorate în proporție de numai 7 la sută, iar cele la lapte de vacă în proporție de 3 la sută. De altfel, în această comună s-au realizat integral in 1988 doar contractele pentru unul din produsele de care răspunde nemijlocit primăria. Iar la Giubega — la nici un produs.. Care va fi situația în acest an ? Deocamdată contractele sînt înche- iatq ,șută,la sută, la,,țpâțe produsele, la. uqele chiar peste nivelul planificat, .cum s-a- intimplat și. la începutul anului trecut. Dar dacă consiliul popular comunal se va. rezuma ca și anul trecut doar la încheierea

contractelor, fără a urmări pe parcursul anului îndeplinirea lor ritmică, integrală, nici rezultatele nu vor fi mult mai bune.In multe privințe certitudinea înfăptuirii contractelor la fondul de stat depinde de sprijinul pe care consiliile populare și unitățile contractuale sint chemate să-1 acorde gospodăriilor populației. Ținind seama de aceasta, prin programul de autoaprovizionare pe acest an al județului Dolj s-a prevăzut să se ofere contractanțiior, contra cost, pentru creștere și îngrășare. purcei de lapte, precum și pui obținuți în incubatoarele cooperației. .Numai că prevederile pe acest an sint cu mult mai mici decît anul trecut,, ân în care s-au livrat contractanțiior doar 13 la sută din purceii de lapte stabiliți, iar pul de incubator — numai 56 la sută. Or. în asemenea condiții mai e de mirare că la sfirșitul anului trecut s-a realizat la fondul de stat doar 15 la sută din cantitatea de carne de porc stabilită, iar la carnea de pasăre — numai 69 la sută 7 Fără îndoială, pot exista unele explicații în legătură cu această stare de lucruri. Dar oare de explicații este nevoie pentru doar parțială a tate la fondul națională, piațape produsele contractate la gospodăriile populației. Pentru ca aceste contracte să devină certitudini este necesar ca însăși acțiunea de contractare să se desfășoare liste, să fie înlăturat din această activitate. a,sumate să fie duse — de ambele părți, răspunde în primul popular județean.Nu ne-am propusrindurile de fată toate gate de încheierea cu populației a contractelor de produse agricole în județul Dolj. Am dorit să punem în evidență doar citeva laturi ale stilului de muncă al consiliilor populare, al celorlalte organe cu sarcini în acest domeniu, cu convingerea că toți cei în drept vor trage învățămintele de rigoare din practicile de pină acum, din neajunsurile existente, adopting cu operativitate măsurile ce se impun.

livrareaa justifica produselor contrac' de stat 7 așteaptă și conteazăEconomia
pe baze rea- formalismul iar obligațiile pină la capătIar de aceasta rînd consiliulsă detaliem în aspectele le- gospodăriile

Mihai IONESCU

BUHUȘI; Realizări 
social-edilitare

industrie și cele resursele locale județului. (Gheor- Giurgiu).

electro cas- mecanicâ
MUREȘ: Valorificarea materialelor 
refolosibile și a resurselor localeîn sistemul cooperației meșteșugărești din județul Mureș au fost puse la dispoziția cetățenilor din orașele Tirgu Mureș, Sighișoara, Reghin, Luduș, Tîrnăveni și Sovata, precum și din centrele rurale Sărmașu,Miercurea Nirajului și Singeorgiu de Pădure 35 noi unități prestatoare de servicii. Pe lingă extinderea unor servicii tradiționale, cum sînt repararea o-

biectelor nice și de fină, a unor produse din mase plastice, o- biecte artizanale și altele, activitatea acestora este orientată cu precădere în direcția prestării unor servicii de larg interes cetățenesc. între care developarea diapozitivelor. pictat firme și reclame, reparat ambalaje pentru sifoane etc. Cu acestea.

mărul unităților prestatoare de servicii către populație a ajuns la peste 700. De remarcat că pină la finele acestui an vor fi create alte 40 de unități. O mare parte din materia primă folosită în aceste activități o constituie materialele recuperabile din marea

pes-a în-

se petrec în fiecare zi ; un produs nou se lansează în luni de zile (care înseamnă cercetare, proiectare, fabricare prototipuri, omologare. fabricație serie zero, trecere în producția de serie), dar. fără efortul cotidian, constant, responsabil, greu ar fi de închipuit succesul care aduce după el. normal, lauda. Pină aici toate lucrurile sînt așezate la locul lor. Nimic mai firesc ca munca să însemne succes, mindrie, responsabilitate. Tot timpul se caută soluții, se cercetează,

cu prea multa insistență — imaginile ne-au rămas neclare și căutăm să le explicăm. Deci : opțiunea noastră — Laboratorul de încercări. Discutăm cu șeful laboratorului, cu șeful atelierului de cercetare produse prototipuri, cu un inginer de aici. întrebare de rutină, pentru a deschide discuția : „La ce se lucrează in acest moment ?“. Ni se spune că standul de încercat pe care acționează echipamentul produs de uzină este în plină activitate de probă — deși

scopuri. Probabil altele erau, în momentul acela, prioritățile în laborator, nu cele despre care ni se relatase de către intrepridul nostru ghid... Pe undeva intervenise deci un scurtcircuit de un fel mai deosebit — nu tehnic, ci ținînd de o anumită mentalitate, incapabilă să suporte chiar și eșecul temporar.întîlnim deci, uneori, oameni care încearcă, prezentînd o anume situație, faptă, să-i dea culori cît mai roze. De ce oare ? Aceasta este întrebarea de la care am pornit

ar fi formată numai și numai din- tr-un șir triumfal de succese, ca și cînd suișurile, treptele lor nu înseamnă continuu efort... Lucrurile au însă înțelesul lor mai subtil, interesat — sînt acoperite astfel greșelile unora, incompetența altora, decizii incorecte, sînt scoși „în față" unii și numai aceia — și, de obicei, la atentă analiză, nu cei merituoși — iar alții, mai valoroși poate, sînt lăsați, cu abilitate, în penumbră, profitînd de modestia lor. Dincolo de

O simplă întrebare declanșată de o întimplare — care ni s-a părut ciudată — petrecută într-o întreprindere... Nu dăm numele întreprinderii pentru că nu despre activitatea ei, in general bună, este vorba, ci despre mentalitățile reprobabile ale unor oameni din serviciul ei. Curios este faptul că practica de care aminteam apare, cînd și cînd, și acolo unde lucrurile sînt așezate cum trebuie făgașul lor.Dar să arătăm concret ce intimplat, să revenim la aceatîmplare care ne-a stirnit să scriem aceste rinduri.In dimineața respectivă, la întreprinderea despre care este vorba, singurul care a avut vreme să ne dea cîteva informații (de altfel ghid foarte eficient și informat, fără îndoială) a fost inginerul responsabil al serviciului de organizare. Chiar dacă multe dintre datele de ultimă oră privind activitatea uzinei ne erau sublinierea, nuanțarea bine venite. Pentru că rea respectivă este țară care produce un aparatură care echipează toate motoarele diesel de fabricație românească. La data documentării noastre, precizăm, toți indicii de plan erau îndepliniți și depășiți. O firmă de prestigiu, preocupată tot timpul să fie în pas cu tot ce e nou pe plan mondial în domeniul ei de activitate, acționind energic in acest sens. Dovadă chiar ultima adunare generală a oamenilor muncii la care s-a prezentat și aprobat programul de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție pe anul 1989.Deci, o dimineață de lucru ca oricare alta. Este adevărat, evenimentele deosebite de consemnat nu

cunoscute, lor au fost întreprinde- singura din complex de

Sinceritatea de fiecare zi la... standul de probă
se valorifică, se propun alte și alte îmbunătățiri. Lucrurile stau bine deci, ziarele, revistele au prilejul să comenteze destul de des reușitele diferitelor secții ale întreprinderii. Specialiștii, la rindu-le, sint obișnuiți cu interviurile. Tocmai se anunțase, din nou, o echipă de filmare de la Televiziune. Atunci, ne întrebăm, de ce era nevoie ca realitatea, prezentată nouă, cu toate datele el care dau relief unei munci organizate, disciplinate, eficiente in ansamblu, să fie poleită tocmai acolo unde ne așteptam mai puțin, în secvența finală a ei, ...la standyl de probă al echipamentelor ? Se dorea o reclamă în plus 7 Se dorea vreun element „senzațional" cu care reporterul să-și pigmenteze impresiile 7 Dacă am fi dinne-am lumea ocupată, după cum ni s-a spus cam

întîlnit, probabil, pe cineva conducerea ‘ 'fi lămurit, dar cum toată era ocupată — chiar foarteîntreprinderii

oricine vedea că In clipa respectivă nu se făcea nici un fel de probă. „Ce se încearcă 7“ — insistăm, totuși. „O variantă modernizată a echipamentului nostru" — ni se explică. amintindu-ni-se că primele modele funcționale au fost lansate cu patru ani în urmă, că de atunci s-a pus problema unor îmbunătățiri. „Deci, un echipament de-al nostru, nou — precizează unul dintre inginerii de față — o variantă proprie, primele patru bucăți fiind transmise la institutul de specialitate în astfel de cercetări". „Putem vedea, totuși, exact, cum funcționează aparatura ?“ — insistăm noi, iar. Astfel. în cele din urmă, este pus, cu adevărat, standul în funcțiune. Dar — poticneli, fum. ca-n filmele cu Stan și Bran. Era nevoie de o mică depanare, de răbdare, de timp, iar la încercare... La încercare nu se afla deloc tipul de motor invocat, ci unul mult mai mare, destinat altor

pentru a așterne rîndurile de față. ...Pentru că mergem prin unități industriale, agricole, economice. culturale, facem noștință cu colective de tigiu mereu prezente la panoul succeselor, discutăm cu factori de conducere, cu muncitori, tehnicieni, cu membrii unităților respective. Se înt'împlă însă, cînd și cînd, ca, dincolo de rezultatele „la vedere", dincolo de „zidul" frelor, al datelor, al unii să plaseze totul chetă strălucitoare, trece peste ea decît cu tate pentru a afla. în blemele de fiecare zi cu care, este clar, se confruntă colectivul respectiv, anumite și concrete neajunsuri, neîmpliniri, poticneli, unele firești in orice activitate. Adică te intîmpină, în procesul înțelegerii, practica unei „diplomații" care vrea cu orice preț să prezinte numai și numai împlinirile ca și cînd viața

cu- pres-
„____ , ci- 'statist icilor, sub o eți- Și nu poți mare greu- fond, pro-

luciul unora, te cu cit constați, astfel de tru un timp, mai lung sau mai scurt, să prezinte chiar neimplini- rile drept împliniri. Dar chiar în cazul împlinirilor reale, certe, ei manevrează în așa fel încît acestea și numai acestea te în- tîmpină total. In bilanțul activității generale nu mai este loc pentru analiza efortului depus, a greutăților și a neajunsurilor învinse pină la obținerea succesului. Cu alte cuvinte, se obturează drumul spre mai bine. Cind planul este depășit, de pildă, de ce să mai luăm in calcul gindesc aceștia — mașinile defecte sau care lucreazăV gol sau care consumă energie rară folos ? Cind o cooperativă agtkolă este „Eiou al Noii Revoluții Agrare", de ce să ne mai ostenim să dăm ocol hectarelor ca să

frazelor „practica11 atît învăluitoare ale se dovedeș- mai pernicioasă cu cu amărăciune, că oameni pot, pen-

cintarim cu ochii cocenii de porumb rămași pe cîmp ? Cînd intr-un spital se tac minuni de către medici pasionați, care se luptă Să scape din pericol atîtea și atîtea vieți, de ce să ne mai încurcăm în comentarii „minore" de Interes a altor medicale (medii cîteva. bineînțeles, cu profesională fecționează pentru a-și ficiența și mișcă în jurul lor ?festări nocive, ascunse cu dibăcie, pe care,' bătînd la poarta instituției sau întreprinderii sau colectivului respectiv, discutînd cu factorii una sînt rău ta,

asupra lipsei cîtorva cadre și superioare), „temelie“ precară, care-și con- argumente artificiale, ascunde, de fapt, ine- indiferența la tot ce Sînt mani-
de conducere.le poți descoperi, tăinuiteînțeleasă,însă,

nu . întotdea- Uneori dintr-o obișnuință Obișnuința aceas- maschează, pentru moment, urîtul. nocivul, dar pe dinăuntru diminuează constantdin substanța împlinirilor. De unde provine această mentalitate? Să fie goana după succes ? Să fie orgoliul ? Să fie reacția, suficienței ? Reacția celor care nu suportă eșecul ? Să fie respingerea brutală a recunoașterii unor mici neajunsuri, care însă, ignorate, pot crește ? Să fie comoditatea luării în calcul a deficiențelor 7 Am putea, fără îndoială, să ne referim la un lanț de răspunsuri, pentru că, în această privință, pină la urmă, astfel de întrebări trebuie să conducă la efort energic în vederea întronării spiritului de răspundere în tot ce întreprindem, a spiritului de sinceritate, de cinste, de omenie — obiectiv permanent al activității politico- educative de formare a conștiinței revoluționare a omului nou.
Smaranda OTEANU

în zona gării din Buhuși a prins contur un nou ansamblu de locuințe. In cele peste 200 de apartamente date în folosință s-au mutat de curind tot atîtea familii de textiliști, constructori si alti oameni ai muncii. Noul ansamblu, cu blocuri înălțate intr-un stil arhitectonic deosebit, care imbină armonios modernul cu elementele tradiționale specifice locului. se alătură ansamblurilor Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu. Bradului. In prezent, oamenii muncii din străvechiul tirg al textiliștilor de pe valea Bistriței. devenit in anii socialismului un oraș modem. înfloritor, dispun de o importantă zestre edilitară ; peste 3 500 de apartamente, 5 școli, un liceu industrial cu profil textil. 13 grădinițe și creșe. spatii comerciale și de servire a populației în suprafață de circa 14 000 metri pățrati. un spital cu policlinică și altele. La consiliul popular orășenesc există o situație a lucrărilor edilitar-gospodă- rești realizate in anii actualului cincinal prin contribuția cetățenilor : reparații de străzi și trotuare pe o lungime de peste 10 kilometri, amenajări de spații verzi pe aproape 8 hectare, plantarea a peste 25 000 de pomi și ^arbuști ornamentali. înființarea unui sat de vacantă si altele. Valoarea lucrărilor edili- tar-goșpodăresti înfăptuite in ultimii ani se ridică la peste 100 milioane lei.Dezvoltarea economică și e- dilitar-gospodărească a acestui important centru muncitoresc din județul Bacău continuă. Vor fi înălțate noi blocuri, se vor da în folosință noi spatii comerciale și de servire a populației. grădinițe și creșe pentru copii și alte obiective social-edilitare realizate prin munca oamenilor și pentru oameni. (Gheorghe Baltă).
CONSTANTAs

Prestări de servicii
ia sateUna dintre manente ale preocupările per- UJCOOP Con- stanța o constituie dezvoltarea activităților de servicii și îmbunătățirea calității acestora. Răs- punzind solicitărilor cetățenilor, numai în anul trecut rețeaua u- nităților de la sate a sporit cu peste 60 de activități. în acest an se vor diversifica și vor spori activitățile de bază în mai multe unități, cu profil de reparații, renovări și construcții de locuințe, reparații și întreținerea bunurilor de folosință îndelungată în localitățile Albești. Independența, Ostrov, Adamclisi, Mihai Viteazul, Limanu, Ioan Corvin, Să- cele și altele. Vor fi înființate noi secții de cizmărie, cojocărie, ceasornicărie, foto, reparații auto. Diverse alte unități de a- cest profil din Ciocirlia, Istria, Dobromir, Limanu, Pecineaga vor fi supuse unor lucrări de modernizare și extindere. (Lucian Cristea).
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

largi forumuri ale democrației muncitorești-revoluționare

Producții mai mari de cărbune 
cu consumuri materiale reduse

ÎN iNVĂTĂMlNTUL AGROZOOTEHNIC DE MASĂ

Am zice că, in mod firesc, trei aspecte au constituit „coloana vertebrală" a adunării generale a oamenilor muncii de la întreprinderea minieră „Sălaj" — Sărmășag : realizarea și depășirea producției fizice planificate, încadrarea strictă în normele de consum de materiale și ridicarea continuă a puterii calorifice a cărbunelui extras. Punînd în evidentă rezultatele bune obținute de colectivul de mineri din Sălaj — fruntaș pe ramură în anul 1988, cu toti indicatorii realizați și depășiți — atit darea de seamă, cit și parti- cipantii la dezbateri au insistat a- supra necesității de a valorifica mai bine baza tehnică de care dispune întreprinderea, resursele umane și materiale.Numeroși vorbitori s-au referit concret la măsurile luate anul trecut pentru mai buna organizare a producției și a muncii, creșterea vitezelor de înaintare în subteran, functionarea la întreaga capacitatea mașinilor și utilajelor tehnologice, realizarea volumului planificat la lucrările de pregătire, înfăptuirea programului de perfecționare a organizării și modernizare a procesului de producție. Pe această bază au fost extrase suplimentar 10 000 tone cărbune energetic, planul fiind depășit cu 1 203 metri liniari și la lucrările de pregătiri miniere, 106 metri liniari la betonare, 138 metri liniari la lucrări geologice, 360 000 metri cubi la descopertă. Toate a- ceste rezultate nu au fost însă a- mintite decit in comparație cu prevederile de plan pe acest an, cind trebuie să se obțină însemnate sporuri la producția de cărbune.„Adevărul este că, anul trecut, am fi putut realiza încă cel puțin 1 000 tone cărbune peste plan, a spus Teodor Ardelean, șeful sectorului minier Ip, sector — demn de reținut — fruntaș pe întreprindere, dacă toate cele 10 brigăzi și-ar fi îndeplinit lună de lună planul. Trei brigăzi însă, practic cele în care au lucrat mai multi nou veniti, n-au ținut pasul. Vina este în primul rind a noastră, a cadrelor de conducere de la toate nivelurile, pentru că n-am asigurat o rapidă integrare so- cioprofesională a noilor angajați". De aici și nerealizarea de către unele formațți de lucru a indicelui pla- ^nificat de Utilizare a mașinilor și utilajelor, cum recunoștea brigadierul Ilie Gorgan, de la sectorul Sărmășag I. De altfel, așa cum s-a a- rătat și în darea de seamă, dar cum a reieșit și din dezbateri, nu toate cele 48 de brigăzi din cadrul întreprinderii și-au realizat normele de producție, ceea ce a determinat diminuarea realizărilor pe ansamblul întreprinderii. „Cred că una din greșelile noastre, spunea Aurel Sarea, directorul întreprinderii, a fost aceea ■ că ne-am ocupat mai mult de sectoare și mai puțin de brigăzi. La acest nivel va trebui și sîntem hotărîti să acționăm cuprecădere în acest an, în vederea întăririi ordinii și disciplinei inmuncă. Numărul absențelor nemotivate. învoirilor, deși s-a redus substanțial, se menține încă la un nivel ridicat, așa cum este cazul la sectorul Sărmășag III". Ca atare, pentru o mai bună și rapidă integrare a tuturor tinerilor mineri in activitatea de producție, pentru realizarea ritmică a normelor zilnice de către toți lucrătorii, s-a propus în adunarea generală organizarea a 

încă două cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale și de policalificare, fapt unanim acceptat și asumat de, conducerea colectivă a unității.Modul în care au fost abordate problemele esențiale ale organizării și desfășurării procesului de producție — marcat de un real spirit critic și autocritic — nu a lăsat nici un moment impresia că ne-am găsi la adunarea generală a unui colectiv fruntaș. Din această atitudine a derivat hotărîrea organizației de partid, a consiliului oamenilor muncii. a întregului colectiv de a ridica la un inalt nivel de eficientă întreaga activitate productivă. Este a- devărat că în anul trecut s-au realizat o serie de economii la consumurile de materiale, fierul fiind re-
La întreprinderea minieră 

„Sălaj" - Sărmășag

cuperat și refolosit în proporție de 75 la sută, spre exemplu, la sectorul minier Ip. Dar pe ansamblul întreprinderii încă mai sînt rezerve, și acestea au fost puse în evidență cu toată seriozitatea și răspunderea. Și chiar dacă o serie de vorbitori, printre care Sandor Gom- bos, de la sectorul Sărmășag II, Victor Buruiană, de la sectorul minier Surduc, Kasa Francisc, de la sectorul minier Sărmășag III, au ridicat problema aprovizionării ritmice cu materiale și piese de schimb, alti reprezentanți ai oamenilor muncii au arătat că înainte de a se cere alte materiale trebuie bine gospodărite cele existente. „Sectoarele productive pot și trebuie să reducă mai mult consumurile materiale, a spus inginerul loan Iancău, șeful sectorului transport din cadrul întreprinderii. Pentru aceasta, contul de economii al sectoarelor ar trebui să fie defalcat pe schimburi, acest mod de lucru asigurând o mai riguroasă urmărire a consumurilor".Sigur, au fost ridicate și unele probleme de aprovizionare, care țin de competența conducerii combinatului minier, a centralei și ministerului de resort, probleme reale, care creează greutăți în desfășurarea normală a procesului de producție, cum ar fi lipsa cablurilor de diverse dimensiuni. a lămpilor de mină, traverselor. cherestelei, garniturilor, echipamentelor de protecție etc. La acestea au fost date răspunsuri pe loc atit de către directorul întreprinderii. cit și de către directorul Combinatului minier Ploiești, Dumitru Condurache, prezent la adunarea generală a oamenilor muncii, de către reprezentanții organului județean de partid.O bună parte din vorbitori s-au referit la măsurile ce trebuie luate pentru creșterea productivității muncii. la îmbunătățirea calității cărbunelui. la realizarea în timp și de calitate a reviziilor și reparațiilor, recuperarea și refolosirea pieselor de schimb. Totodată, s-au făcut propuneri pentru plasarea mai bună a e- fectivelor in fiecare abataj, respectarea graficului de execuție a lucrărilor de pregătire, terminarea montării utilajelor tehnologice cu cel puțin 5 zile înainte de oprirea abatajelor aflate în funcțiune, creșterea indicelui de utilizare a combi

nelor de înaintare etc. Cit privește îmbunătățirea calității cărbunelui, programul de măsuri adoptat de a- dunarea generală vizează, pe lingă respectarea tehnologiilor de lucru în abatajele frontale, eforturi sporite la încărcarea selectivă a cărbunelui și sterilului, reducerea umidității cărbunelui, prin gospodărirea operativă a apelor, extragerea concomitentă cu un decalaj minim a celor două bancuri de cărbune din cariera Ză- ghid, drenarea eficientă a apelor din cariera Bobota.Unele din aceste măsuri s-au și aplicat incepînd cu acest an. efectul bunei organizări a producției și a muncii, al implicării mai directe în acest proces a organului de conducere colectivă puțind fi de acum cuantificat : in luna ianuarie au fost extrase peste plan 1 000 tone cărbune energetic. „Va trebui să valorificăm mai bine potențialul creator de care dispunem, spunea Va- sile Joldaș, șeful atelierului mecanic. Am înregistrat unele rezultate bune în ce privește recuperarea și re- condiționarea pieselor de schimb ; am asimilat o serie de piese provenite din import ; am înlocuit integral transportoarele la unele combine de înaintare ; am modificat, potrivit condițiilor noastre de exploatare, schema hidraulică la complexele mecanizate, făcînd-o mai fiabilă ; am rebobinat 130 de motoare. Se poate spune că am muncit bine, dar putem mai mult și sîntem hotăriti să facem aceasta".Atitudine angajantă, spirit de lucru, răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor de plan — acestea au fost caracteristicile forumului democratic al minerilor de*  la întreprinderea minieră Sărmășag, și ele se constituie în serioase premise ale desfășurării în bune condiții a procesului de producție în acest an hotărîtor al actualului cincinal.
Euqen TEGLAScorespondentul „Scînteii"

La una din lecțiile învâțâmîntului agrozootehnic de la asociația economică intercooperatistă pentru creștereapăsărilor Lumina, comuna Ovidiu, județul Constanța Foto : Agerpres

Ca urmare a măsurilor luate Ia indicația Comitetului județean de partid Buzău, învățămîntul agrozootehnic de masă se desfășoară bine în aproape toate cele 86 unități agricole cooperatiste și de stat, fiind înlăturate multe lin neajunsurile înregistrate în anii trecuți. Din constatările efectuate cu prilejul unui sondaj efectuat în mai multe unități agricole rezultă atit experiențe bune în această direcție, dar se mai în- tilnesc și cazuri — e adevărat, puține la număr — de formalism, dezinteres, suficiență și chiar lipsă de răspundere în desfășurarea acestei activități. Să începem cu ce 3a ce este pozitiv, cu experiențele care merită a fi generalizate.La întreprinderea agricolă de stat Săhăteni, unitate care în ultimii ani s-a situat consecvent în rîndul fruntașilor, s-ar putea crede, la prima impresie, că n-ar mai fi multe de învățat. „Cu toate rezultatele bune pe cai-e le-am obținut, nu ara ajuns încă o unitate-model. așa cum ne-am propus — ne precizează inginerul Dumitru Năstase, directorul întreprinderii. Mai există decalaje între producțiile obținute în fermele noastre, ceea ce înseamnă că mai avem de învățat. De aceea, muncitorii și specialiștii noștri învață continuu". Participînci la cursurile din trei cercuri, arn constatat că la lecții se apelează la rezultatele și experiența fermelor întreprinderii, la demonstrații practice în situațiil? cind partea teoretică nu a fost îndeajuns de convingătoare. „Am conceput astfel tematica încit, pe lingă problemele pur tehnice, indispensabile viticultorilor noștri, să dezbatem multiplele aspecte legat? de înțelegerea conceptului de nouă revoluti? agrară — ne spune inginerul Ion Păduroiu, șeful fermei nr. 5 Merei și lectorul cercului. La încheierea dezbaterilor de la fiecare temă insistăm asupra a ceea ce nu am făcut la timp și de calitate, cu exemplificări nominale, fără ca cineva să se supere, trăgînd astfel concluziile și învățămintele necesare, preîntîmpinînd eventualele greșeli sau neglijențe în aplicarea corectă a tehnologiilor".Grija și răspunderea permanentă a muncitorilor și specialiștilor de la I.A.S. Săhăteni pentru fiecare butuc de viță de vie, însușirea temeinică a modalităților practice de depistare a atacului bolilor și dăunătorilor, pentru a se interveni prompt cu tratamentele fitosanitare adecvate, a permis ca în 1988 să se obțină o pro

ducție medie de 20 920 kg struguri la hectar, depășindu-se planul'cu 5 320 kg. Recoltele constant mari demonstrează că acestea nu depind de întîmplări norocoase, ci in primul rind de oameni, de hărnjeia și competența profesională investite, de implicarea permanentă și activă a
într-un loc - seriozitate 

și responsabilitate, 
în altul - superficialitate

specialiștilor în efortul de auto depășire. Iată de ce tehnologiile aplicate în viticultură sint aprofundate mereu. Tema „Extinderea plantațiilor viticole pe terenurile in pantă și pe cele care au fost parțial afectate de eroziune" a prilejuit cursan- tilor cunoașterea și aprofundarea unor probleme și implicațiile pe care le generează redarea în circuitul a- gricol a unor astfel de terenuri. Lecția a fost completată apoi cu demonstrații practice.„Ați văzut că se poate !“, astfel ar putea fi sintetizate dezbaterile din cadrul cercului de cultură a cerealelor și plantelor tehnice, condus de inginerul Constanton Manolache. Reținem și noi modalitățile prin care s-a reușit ca pe un teren greu, sărăturos, să se obțină în 1988 o producție medie la hectar de 5147 kg la orz și 5 283 kg la grîu; aducerea pămîntului la parametrii optimi prin fertilizarea cu îngrășăminte organice ; scarificarea la 70—80 cm ; asigurarea unei densități la metru pătrat de 500 boabe la orz și 600 boabe la grîu ; efectuarea la timp a lucrării de întreținere și evitarea pierderilor la recoltare. Lecția și dezbaterile care au avut loc au permis clarificarea acelor elemente din tehnologii care erau stăpînite mai puțin și care se cer aplicate cu mai multă rigurozitate.La cooperativa agricolă Valea Rîmnicului nu s-a înțeles că o nouă calitate a muncii implică, firesc, o nouă calitate în ceea ce privește pregătirea profesională a acelor ce lu

crează în agricultură. In a patra joi din ianuarie, anul curent, la ora 9,45, în ferma zootehnică nr. 1 Oreă- vu nu se mai afla nici un îngrijitor. Am crezut că ei sînt la cursuri. Paznicul era convins că acestea nu sa vor ține deoarece șeful fermei, Ion Drăgan, plecase cu bicicleta spre 

casă. Norocul se părea că ne surîde la ferma nr. 2 Valea Rimnicului. Dar îngrijitorii nu se îndreptau spre sala de curs, ci tot spre casele lor. Pe șefa fermei, inginera zootehnistă Nicolița Șoaită, am găsit-o în birou definitivînd planul de producție pe 1989. „Am uitat că azi este joi, dar vom recupera t?ma“. De aceeași „amnezie" se pare că suferă și lectorul de la ferma nr. 1 Oreavu, inginerul Gheorghe Irinoiu, care, aveam să aflăm, plecase la direcția agricolă cu planul la producția vegetală.Că în aceste ferme învățămîntul agrozootehnic de masă în loc să fie
Lectori la datorie, 

dar și lectori care lipsestPe teritoriul comunei Zorleni, centru al consiliului agroindustrial cu același nume, sînt organizate. în total. 37 de cercuri cu peste 1 800 de cursanti. La comitetul de partid al comunei nu numai că există o evidentă clară a lecțiilor, dar se cunoaște precis locul de desfășurare a acestora, la ce temă se află ; care din ele nu se tin în ziua respectivă din cauza lipsei conducătorilor de cercuri.Sintem la punctul de informare tehnico-agrară al fermei zootehnice Bujoreni a I.A.S. Zorleni. o fermă mai îndepărtată de centrul unității. Inginerul Stan Mititelu, conducătorul cercului zootehnic, expune tema a V-a : „Sporirea producției de lină". Utilizează mai multe planșe și compară producțiile obținute in fermă de la rasa respectivă cu cele de la I.A.S. Vetrișoaia, din același județ, cu performantele altor unități din tară. Cei 32 de cursanți iau notițe, pun întrebări. Pe loc sînt lămurite multe aspecte din activitatea îngrijitorilor de aici. Dumitru Căpraru, Sterian Melinte. Gheorghe Samoilă ș.a. au expus, pe baza experienței proprii, ce se .face bine și ce ar trebui să se mai întreprindă in fermă pentru a se obține rezultate și mai bune în ce privește sporirea producției.La C.A.P. Zorleni tocmai avusese loc lecția a Vil-a a cercului de cultură mare și intrau cursanții de la cercul de zootehnie. Treabă bine organizată. întocmai ca la școală. Sala este plină, primitoare. Conducătorul cercului, inginerul C. Beldiman. șeful fermei, are lecția bine pregătită și o expunere documentată. Multi din cei 42 de lucrători ai fermei pun întrebări și cer lămuriri suplimentare în legătură cu fiecare element de care depind sporirea producției de lapte și creșterea în greutate a vițeilor. Prin modul în care a procedat lectorul și intervențiile unor 

condus cu competență este lăs; voia întîmplării rezultă și din d înscrise în caietele de prezență, care reiese că respectivele cu ar fi avut loc... sîmbătă. Un ei piu de formalism îl constituie incidența cu datele din 1988, i într-adevăr, zilele de joi cores] cu datele din actualul grafic. In respectivă urma să fie dezbî tema „Sarcinile ce revin unităț fermei pentru obținerea de pro ții-record in 1989". Cu cită ser tate și răspundere a fost tratat ceastă temă de către specialist conducerea unității ne-am lăn chiar numai prin faptul că gra de anul trecut a fost copiat i grai, schimbindu-se doar o sin cifră, 8 cu 9. La nivelul corni primarul Ion Călinescu și secrel adjunct cu problemele de propa dă. Marița Macău, ne-au vorbit pre modul cum se desfășoară î> țămîntul agrozootehnic, răsfoinc febrilitate dosarul trimis de coi cerea cooperativei agricole V Rîmnicului, neoferindu-ne nici argument al cunoașterii efectiv situației din ferme, iar copierea mală a graficelor au pus-o pe se unor greșeli... de dactilografSituația de la Valea Rimniculi din alte unități agricole necesită tervenția fermă și promptă a o nelor județene ce răspund de gurarea eficienței acestui proces instruire a lucrătorilor ogoar buzoiene.
Stelian CHIPERcorespondentul „Sein

cursanti. între care Costache A rinei. Aurel Butanu, Elena Pet Vasile Coșeru, s-a realizat o ter nică dezbatere profesională, cu vătăminte și măsuri ce se pun i diat în practică. Referindu-se la producție și creșterea procent de natalitate. lectorul arăta : întotdeauna am procedat coi științific nici în ce privește hrăn vițelului în primele ore de viată, nici în îngrijirea vacilor gestanti ultima lună". Intrucît în fermă trecut la lotizarea vacilor gest; în ultimele luni s-a accentuat fo, mult asupra necesității de a se'• gura furajarea și îngrijirea ate diferențiată atît a vacilor, cît s vițeilor nou-născuți.Trebuie arătat însă că la ui cercuri de învățămînt agrozootel există manifestări de formalism superficialitate. La C.A.P. Popeni, pildă, inginerul-șef Constantin IV leanu, ne informează că toate cel cursuri sînt abia la lecția a IlI-a. I în joia respectivă cursurile nu s ținut decît la 2 cercuri. Cauza ? 1 seau doi lectori, dar nici n-au . luate măsuri pentru înlocuirea Caietele cu evidenta cursantiloi planificarea muncii nu erau tc completate și ținute la zi. Din c trolul efectuat în aceeași zi în v tăti din comuna Zorleni a mai zultat că frecventa de 60—80 la s la cele mai multe cercuri este ne tisfăcătoare pentru un învățămînt masă. Trebuie apoi pus un acc mai mare pe popularizarea și noașterea unor experiențe avans ale unor unități, realizate in cond similare, cu terenuri in pantă, p tru ca cele însușite să poată fi ai cate și să se obțină rezultatele sej tate. Cu atît mai mult cu cit a menea experiențe sînt oferite ch de unități din județ.
Petru NECULAcorespondentul „Scînfc

CALITATE, NUMAI PRODUSE 
DE CEA MAI BUNĂ CALITATE!

© O dovadă de sănătate a activității productive : nici o diferențiere 
calitativă între produsele pentru intern și pentru export • Cum se 
poate evita „cercul vicios” al noncalității ? • Axioma competitivită
ții : producătorul preferat de beneficiari este cel „incomod” pentru 
furnizori O Cum se poate asigura cointeresarea pentru calitate ?

© Service-ul și „feed-back”-ul informațional al calității

In eforturile generale pe care fiecare colectiv de oameni ai muncii trebuie să le depună pentru îndeplinirea neabătută a sarcinilor trasate de conducerea partidului privind ridicarea calității și competitivității produselor, un rol important revine compartimentelor de aprovizionare tehnico-materială și desfacere a producției. După ce intr-o primă parte a dezbaterii organizate de ziarul „Scînteia" cu specialiști din Centrala industrială de electronică și tehnică de calcul, precum și din cercetare, invățămint și foruri de resort („Scînteia" din 8 februarie a.c.). ne-am referit la probleme ale aprovizionării în asigurarea calității produselor, ne oprim astăzi asupra opiniilor exprimate in legătură cu calitatea desfacerii si a activității de service.REDACȚIA : Se poate aprecia, pe 
drept cuvint, că funcția de desfa
cere a întreprinderilor nu diferă in 
mod esențial de cea de aprovizio
nare sub aspectul rolului pentru 
asigurarea calității, intrucît, in cele 
mai multe cazuri, ceea ce reprezintă 
desfacere pentru o întreprindere este 
aprovizionare pentru alta. Chiar 
privită prin această prismă, funcția 
de desfacere este deosebit de im
portantă pentru asigurarea calității 
in ramurile din aval, ca si pentru 
satisfacerea optimă a consumatoru
lui final al unui produs. Cum se 
acționează pe această linie in unită
țile din cadrul Centralei industriale 
de electronică și tehnică de calcul ?Carmencita Arusoaie, director comercial al întreprinderii „Electronica" București : Lucrurile sint relativ simplu de explicat. Calitatea este aceea care vinde produsul — ideea este bine cunoscută. Important este ca întreprinderea să adopte o strategie adecvată în acest scop, ceea ce a reușit, in ultimii ani, și întreprinderea „Electronica", cu rezultate bune. Incepînd din anul 1981, a fost adoptat un program special, de mare anvergură pentru ridicarea calității produselor noastre. S-a întărit rigoarea recepției, s-a realizat tehnologia de execuție corespunzătoare — a căror modernizare, de altfel, continuă și în prezent —, ne-am impus condiții severe pentru avizarea produselor pentru livrare. Am pornit de la un principiu foarte important, și anume acela ca între 

produsele pentru piața internă și cele pentru export să nu existe nici un fel de diferență calitativă, să asigurăm condiții de producție astfel incit toată producția să fie de cea mai bună calitate. Este un principiu foarte important, ce ar trebui avut mai mult in vedere de unitățile din industria orizontală. In numeroase cazuri, acestea dovedesc cu prisosință capacitatea de a lucra bine ori de cite ori este vorba de un export direct, dar „uită" să ia aceleași măsuri cind produc pentru intern sau chiar pentru exporturi indirecte. Sînt de părere că este timpul ca organele de specialitate — și mă refer in primul rind la Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor și inspectoratele teritoriale — să-și deplaseze centrul atenției de la producătorul final, cei care vinde Ia export, către unitățile industriei orizontale, care trebuie determinate să adopte măsuri drastice pentru ridicarea calității produselor lor. Pentru întreprinderea noastră problema se pune foarte tranșant : ori avem maturitatea să nu facem decit produse bune, ori ne încetăm activitatea pentru că nu avem cui vinde. Avem pretenția — justificată, cred — ca și furnizorii noștri să gindeas- că și să acționeze la fel. Este o condiție esențială pentru progres.Ionel Pitiș, director comercial al Întreprinderii „Steaua electrică" Fieni : Intru totul de acord cu tovarășa Arusoaie, atit în privința 

măsurilor care s-au impus pentru asigurarea desfacerii, cît și în legătură cu necesitatea ridicării nivelului calitativ al componentelor furnizate de industria orizontală. In ceea ce ne privește, am implementat un sistem complet de asigurare a calității, care a permis stăpînirea mai bună a fluxului de fabricație și sporirea accentuată a nivelului calitativ al produselor. Aceasta este principala explicație a creșterii, în medie cu 20 la sută pe an, a expor-
Perfecționări necesare pentru funcționarea corespunzătoare a mecanismului 

aprovizionării tehnico-materiale, desprinse din opiniile specialiștilor

turilor în ultimii cinci ani, ponderea detinind-o livrările in țări cu tradiție din vestul Europei. Pentru a pătrunde pe aceste piețe cu produsele noastre, am luat acele măsuri solicitate de parteneri, deosebit de exigenti mai ales în privința lămpilor auto — caz în care produsul trebuie să se înscrie în parametri calitativi impuși de un regulament european.REDACȚIA : Trăsătura domi
nantă în exemplele prezentate este 
asumarea răspunderii de către pro
ducător, capacitatea acestuia de a 
elimina eventualele deficiențe calita
tive ale componentelor, evitînd for
marea „cercului vicios al noncali- 
tății", destul de frecvent intilnit, al 
produselor necorespunzătoare gene
rate de materii prime inadecvate.Paul Joița, cercetător științific la Institutul național de metrologie : „Cercul vicios" a fost rupt in primul rind pentru că întreprinderile respective, avînd stabilite obiective precise în domeniul calității produselor, au implementat sisteme de 

asigurare a calității ce le-au permis atingerea scopului propus. La „Electronica", de pildă, prin tehnologie sint prevăzute ciclări termice și alte forme de fiabilizare a componentelor, proceduri severe de verificare pe flux, iar rezultatul se vede : produsele se vind bine, marca fabricii este cunoscută și apreciată...Octaviana Taraza, director comercial al Centralei industriale electronice de electronică și tehnică de calcul : ... De beneficiari, in primul 

rînd, pentru că, pentru furnizori, „Electronica" nu este deloc un partener „comod" 1REDACȚIA : Ceea ce arată impor
tanța remarcabilă a sistemelor mo
derne de asigurare a calității, ca 
instrument indispensabil al condu
cerii întreprinderilor. Revenind insă 
la problema „cercului vicios", de ce 
se ajunge la situația ca o întreprin
dere — oriunde s-ar afla aceasta in 
„lanțul" productiv — să permită ca 
produse necorespunzătoare să iasă 
pe poarta sa ? Și, mai ales, ce tre
buie făcut pentru a curma această 
tendință profund păgubitoare pentru 
societate ?Dr. ec. Dumitru Fundătură : Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia că producătorul este responsabilul total ai calității produselor sale. *Cu  toate acestea, obligațiile în acest sens stabilite prin lege nu sint întotdeauna respectate. Astfel, într-o unitate a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini s-a constatat că 75 la sută din produsele 

livrate pe piața internă se defectează și trebuie reparate în primele două săptămini de funcționare. In acest mod, o parte a sarcinilor care, de drept, reveneau producătorului sint transferate beneficiarului sau unității de service. O situație relativ asemănătoare s-a constatat și într-o unitate din Ministerul Industriei Electrotehnice, care a tratat cu superficialitate problema mentenabili- tății produselor livrate ; de aceea, se prelungesc perioada de montaj 

și timpii de nefuncționare, în dauna beneficiarilor produselor respective.Julien Bratu, șeful compartimentului de asigurare și control al calității produselor din Centrala industrială de electronică și tehnică de calcul : Cred că problema esențială, de a cărei rezolvare depinde asumarea deplină a răspunderii producătorilor, este corelația dintre motivarea și cointeresarea pentru calitate. La întreprinderile la care s-a referit antevorbitorul, C.T.C.-ul „închide ochii" pentru că indicatorul de producție solicită numai ca utilajul să meargă în momentul livrării și nu tine seama de cit timp funcționează apoi fără nici o intervenție. Unitățile service sint și ele interesate să aibă cît mai multe intervenții pentru a realiza cît mai bine indicatorii de plan. Este evidentă contradicția dintre interesul micro și cel macroeconomic. Pentru eliminarea ei ar trebui reglată cointeresarea pentru calitate prin- tr-un indicator specific fiecărei activități — de la proiectare la ser

vice — care să caracterizeze calitatea producției și să • influențeze cantitatea realizată. Pentru utilaje și alte produse de folosință indelun- gată, spre exemplu, aceasta ar putea fi media timpului de bună funcționare sau numărul și valoarea remedierilor din perioada de garanție. Cred că organele de planificare împreună cu institutele de cercetare de diferite profile — poate chiar sub coordonarea Comitetului de Stat al Planificării și Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie — ar trebui să studieze problema găsirii unor indicatori adecvați pentru aprecierea calității producției in fiecare ramură de activitate. Precizez că, in prezent, pentru deficiențele calitative constatate după livrare, indicatorii fizici și valorici ai îndeplinirii planului nu suferă modificări, ceea ce conduce la aprecieri eronate. Un utilaj, bunăoară, care nu poate fi pus in funcțiune datorită unor vicii de execuție nu reprezintă o valoare utilă societății, dar producătorul raportează fabricarea și livrarea lui (și, uneori, chiar și încasează prețul), ceea ce nu il stimulează să acorde toată atenția cuvenită calității.REDACȚIA : In prezent, atit in 
țara noastră, cit și pe plan mondial, 
un rol în continuă creștere pentru 
satisfacerea exigențelor beneficiari
lor produselor revine activității de 
service. In același timp, aceasta este 
o verigă importantă a spiralei cer- 
cetare-producție-utilizare, prin in
formațiile prețioase culese de la uti
lizatori și pe care le poate oferi 
pentru perfecționarea viitoarelor Folosind un termen uzual în electronică, interfața desfacerii cu apro vizionarea se realizează prin intermediul contractului economic. Cur poate contribui acesta la ridicarea neîntreruptă a calității produselor Ce tendințe se înregistrează pe plan mondial in această privință ? lat cîteva din aspectele relevate în dezbatere, asupra cărora vom reveni

Corneliu CARLAN 
Euqen RADULESCU

produse. Este un domeniu în ca 
Centrala industrială de electroni 
și tehnică de calcul a acumulat 
anumită experiență.Carmencita Arusoaie : întrepri derea „Electronica" a constituit d 1981 o rețea proprie de service, cai-a  adus două mari avantaje, cor parativ cu perioada în care activ tatea era asigurată de rețeaua co perației : pe de o parte, așa cu relevă datele din gestiunea calităt costul activității de service a scăz mult, iar pe de altă parte, inform, țiile pentru „feed-back“-ul în pn ductie și proiectare se realizea: mai repede și mai complet. Vrei să relev totuși că informațiile r sint' fructificate cu promptitudini necesară. Inerția furnizorilor es prea mare ; aceștia acceptă cu gri să realizeze modificările care se in pun în propriile lor fluxuri de f: bricatie. Este nevoie de mai mul viteză in adoptarea deciziilor de ci rectare a erorilor, nu trebuie să : aștepte reclamațiile de la partener externi pentru a se lua măsuri necesare !Octaviana Taraza : Și alte unită ale centralei noastre dispun de ri țele service proprii : „Electroargeș „Tehnoton", iar I.I.R.U.C. are o ri tea de service intern și internațion; deosebit de activă. Ceea ce ne prec cupă în momentul de față est ridicarea calității service-ului. Ai constituit și o comisie la central în acest scop, condusă de directori general, iar recent, în biroul exe cutiv, am analizat un raport al cc misiei și am adoptat măsuri de im bunătățire a activității de service.
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-------------------------- colocviile Scinteii 1--------------------------------

CREAJJA LITERARĂ, 
tezaur de înaltă valoare educativă
Calitate artistică, mesaj umanistCe înseamnă deci „clasic", ce e- cigențe respectă opera lui î S-a chimbat, și prin ce, modul în care ritica literară de azi, cititorii in- iși înțeleg aceste noțiuni ? Ce leale artistică și morală oferă clasi- ii creatorilor de azi ? Un prim ăspuns avem din partea . prof, niv. Ion Dodu Bălan, șeful cate- rei de literatură a Facultății de ilologie din București :Cind e vorba de aprecierea unui criitor, cuvintul cu cea mai mare recvență și adeseori cu cea mai ncertă încărcătură și acoperire se- nantică este acela de clasic. Vrem ă comentăm un scriitor din lite- aturile vechi orientale sau din li- eraturile greacă și latină, îi zicem iasic, cu sensul de antic. Vrem să lefinim un scriitor din secolul al <VII-lea francez, pe un Corneille doliere, La Fontaine ș.a., ale căror ipere respectă regula celor trei mități : de timp, de loc și de spa- iu, precum și alte principii din Jart poetique a lui Boileau, ii zi- em clasic, înțelegind prin aceasta in scriitor care cultivă specii lite— are precum : tragedia, comedia, abula, satira, cu eroi dominați de ațiune și nu de pasiuni, care se 'hidează în viață după un categoric irincipiu moral etc. etc. Uneori mvîntul se așază ca un atribut pe lingă scriitorul care se studiază in ■lasă. Conotația aceasta a primit-o demult, din lumea romană, înce- nnd cu Cicero sau, mai exact, cu \ulus Gelius. Pe această treaptă semantică, un scriitor clasic era cel nai adesea și un autor de prima nină, de certă valoare. Dar cum zalorile în sfera literaturii nu se stabilesc o dată pentru totdeauna, iu stau fixe, ca elementele in „Tabelul lui Mendeleev", s-a ajuns ca m scriitor studiat în clasă să nu ie și un autor de o valoare estetică ntrinsecă deosebită. Asta de la nceputurile literaturii și pină azi, ntroducerea unor autori în progra- nele analitice, manuale școlare, iiind guvernată și de alte criterii lecît cele strict artistice. Cind in- enționăm însă să așezăm un scri- tor într-o ierarhie de valori pe treapta cea mai de sus a scării, spunem că e un scriitor clasic, deși din punct de vedere al curentului literar din care face parte el poate fi : romantic, naturalist, realist, ssimbolist, semănătorist, poporanist, suprarealist sau umanist.Aici, uneori, lucrurile se încurcă din nou. Pripeala în clasificarea valorilor, dorința de a supralicita și a impune forțat un scriitor in formare său în activitate i-a făcut pe unii să vorbească de „un clasic in viață". In vremea din urmă, cind unii debutanți modești, sprijiniți de o critică partizană și uneori iresponsabilă, îl consideră pe Eminescu un scriitor depășit, anacronic, de la care nu se mai poate învăța nimic și, ca atare, trebuie coborit de pe soclul gloriei, în sfera noțiunii de clasic pare a se înghesui și ideea că scriitor clasic este și acela care, abia ieșit sau neieșit încă de pe băncile școlii, cere să fie studiat în clasă. Să fie clar, o cultură socialistă, care se respectă, nu se poate juca de-a clasicii. Chiar memoriile cele mai debile iși pot da seama de cite ori jocul acesta a devenit ridi- col. Vă amintiți clasicii in viață de acum treizeci-patruzeci de ani ? Unde-s ? Unde-s și criticii care s-au grăbit să-i proclame ? Unii au dispărut în uitare, alții stau pe po

Lecția de patriotism a marilor opereDesigur că spre a năzui la statutul de operă exemplară, creația literară este necesar să propună modele durabile, care inspiră încredere și respect prin adevărul lor. Multe opere de azi întrunesc asemenea trăsături : ne ajută să descoperim și să desăvîrșim ceea ce avem mai bun în noi. Opera „clasică" este „carte de învățătură" permanent deschisă. In ce condiții pot aspira creațiile literare ale prezentului la statutul și prețuirea ei ? Iată în acest sens opinia criticului și istoricului literar Alexandru Piru :Cred că toată lumea este de a- cord in privința valorii educative 
a scriitorilor clasici, în practică însă există deosebiri de vederi, pentru că nu toată lumea înțelege același lucru printr-un scriitor clasic și nu toți acordă același sens termenului de educație. în mod obișnuit se spune că un scriitor este clasic atunci cind valoarea lui este recunoscută unanim. Un astfel de scriitor se învață în școală încă din primii ani și mai ales în liceu. Nici un absolvent de opt, zece sau douăsprezece clase nu pleacă din școală fără să știe ceva despre Eminescu, Creangă, Cara- giale, ca să dăm doar aceste exem

ziții să-i proclame — cu aceleași metode și cu aceleași scopuri — pe alții, formind bisericuțe literare pentru tămiierea noilor pretinși clasici în viață. Ce spun acești clasici improvizați în „operele" lor cititorului român și de aiurea despre noi. despre munca și strădaniile noastre, despre neliniștile și frămîntările noastre, despre ideea noastră de clasic în plin umanism socialist ?Uneori noțiunea de scriitor clasic se suprapune cu aceea de scriitor umanist, de o valoare etică și estetică absolut remarcabilă sau cu aceea de scriitor din trecutul mai mult.sau mai puțin. îndepărtat, care s-a identificat cu idealurile, luptă și jertfele poporului său pentru păstrarea unității de limbă și cuget, pentru cucerirea independenței, suveranității si unirii naționale în granițele vechii Dacii, pentru salvgardarea ființei poporului si a spiritualității românești, a identității noastre proprii. Din acest unghi generos al privirii trebuie înțeleasă. cred, accepțiunea pe care secretarul general al partidului o dă noțiunii de scriitor clasic cu care poporul nostru se mîndrește cu îndreptățire. Clasic înseamnă seriozitate în gîndire, profunzime în simțire, echilibru moral, respect pentru valoarea autentică, refuzul imposturii, al exhibițiilor nonșalante care au bîzîit în toate epocile istoriei literare.Clasic astăzi înseamnă valoare artistică mare, intrinsecă, mesaj umanist, responsabilitate fată de destinul omului, al neamului și al umanității. înseamnă, la un scriitor talentat, curajul de a dezvălui contradicțiile din societate, din conștiința oamenilor, de a veșteji răul, nonvaloarea, lenea de gindire, chiulul, tendința de căpătuială, inerția morală, inechitatea, fixarea idealului în trecut, agățarea încăpățînată de vechi și învechit, capacitatea de a promova noul, gîndi- rea creatoare, legile eticii și echității socialiste, hărnicia, spiritul revoluționar de inițiativă. Binele, Cinstea. Adevărul. Omenia. Dreptatea în toate straturile societății noastre socialiste.Scriitor clasic în această accepțiune semantică înseamnă să fii „suflet în sufletul neamului" tău, să-i cinti „bucuria și-amarul", să-l ajuți să-și infăptuiască visurile sale cele mai scumpe, să trăiască în demnitate.Paul Valery zicea că un scriitor clasic este acela care poartă în sine un critic, pe care-1 asociază in mod intim lucrărilor sale. Prezenta a- cestui critic presupune,- firește, autoexigență. claritate si ideal etic, estetic și social-politic, dorința de perfecțiune, de echilibru între fond și formă, atitudine ideologică fermă.Am ironizat deliberat pe parcursul acestei intervenții ideea de clasic în viață. Am ironizat-o acolo unde a fost și este prost și nelalocul ei folosită. Trebuie să afirm însă, cu toată convingerea și în deplină cunoaștere a realității, a peisajului nostru literar, populat de atîtea variate și strălucite personalități, că în literatura română actuală există clasici în viață, în accepțiunea conturată de noi mai sus. I-aș putea cita din toate speciile și genurile literare. Las cititorului bucuria de a-i descoperi singur, fără prejudecăți, cu deplină onestitate și obiectivitate.
ple. Dar unii vorbesc despre Eminescu ca despre un romantic, iar despre Caragiale ca de un realist. Chestiunea se complică atunci cind venim la autori din secolul al XX-lea. Studiem în clasă pe Sadoveanu, Rebreanu, Arghezi și Blaga. Sint aceștia niște clasici sau sint, cum au mai fost considerați. romantici, realiști, natura- liști. tradiționaliști. moderniști, expresioniști ? Nu mai vorbesc de alți scriitori și mai noi, ca Marin Preda sau Nichita Stănescu. Merită aceștia epitetul de clasici, trebuie studiați ca atare în clasă ? Personal cred că merită, dacă prin scriitor clasic înțelegem scriitor 
exemplar, constituind un model de 
creație recunoscut de toți sau în curs de recunoaștere pe măsura cit mai bunei lui cunoașteri, pină la a deveni valoare universală. Nu importă cărei categorii stilistice îl subsumăm, importă ce dimensiune estetică are. Desigur, la așezarea definitivă a clasicului în planul valorilor are un rol și timpul. Au fost unele cazuri cînd autori cla- sicizați prematur. încă din timpul vieții, nu s-au dovedit durabili, unii fiind chiar efemeri și, ca atare. cu vremea, uitați.Francezii și-au numit pe unii din clasicii lor scriitori moraliști 

cu un cuvînt care vine de la latinescul mores — moravuri. Acești scriitori observă umanitatea pe latura morală și fac clasificație tipologică, exprimîndu-se de cele mai multe ori aforistic, gnomic. Termenul de moralist s-a extins, niciodată nefiind însă confundat cu acela de moralizator. A fi moralist nu înseamnă a face morală, a moraliza, a fi didactic sau, cum se spune mai plastic, a dădăci, a băga cuiva învățătura pe gît. Este reproșul care i se face uneori, nu în operele lui capitale, lui Ioan Slavici, nu și lui Ion Creangă, scriitor moralist care observă u- manitatea pe latura morală rapor- tind mereu experiența prezentă la vechea experiență canonică, populară, concentrată în proverbe introduse prin formula „vorba ceea", precum : „Fiecare pentru sine, croitor de pîne" (fiecare își croiește singur soarta). Creangă, tradus, citit șl prețuit astăzi în toată lumea, a creat tipul specific al țăranului român mucalit, „coțcar", pentru care un corespondent exact nu s-a găsit în nici o limbă, dovadă de unicitatea lui, înțeleasă
Nesecate izvoare de energie moralăOferindu-ne lecții de umanitate, modele de gîndire și comportament, clasicii noștri vădesc o excepțională adecvare la uman, in opera lor răsunînd cu putere toate coardele sufletului omenesc. Despre această polivalență a’ clasicilor scrie criticul literar loan Adam.Departe de a fi un inconvenient, tinerețea relativă a literaturii române transformă un handicap teoretic într-un avantaj real. Clasicism, la meridianul românesc al sensibilității și al spiritului, nu înseamnă dogmă revolută, perfecțiune rece și distantă, „conștiință tehnică" și rațiune descărnată, excesivă, ci se traduce mai degrabă prin clasicitate, adică apogeu artistic într-o mulțime de formule estetice, nu într-una anume. Clasicismul românesc e însumare, nu selectare sau, mai grav, izolare în turnul unei preferințe unice. Din această perspectivă generoasă, proprie în fond oricărei culturi mature și vii, Budai-Deleanu, A- lexandrescu, Alecsandri, Creangă. Eminescu, Slavici sînt tot atit de clasici ca Rebreanu, Sadoveanu, Arghezi. Blaga și Nichita Stănescu. Patrimoniul nostru clasic nu se istoricizează, ci sporește cu fiecare an străbătut pe „lunga timpului cărare", tocmai fiindcă implică idseURSdiexemplarilate, tt<î 
modțl ' indiferent de formulă sau. generație. Clasicismul in accepția românească nu constrînge spiritul, ci îl înalță, deprinzîndu-1 cu flexibilitatea, cu orientarea rapidă și sigură în noianul de forme și căutări divergente.Tinerețea fără bătrînețe a patrimoniului clasic se răsfrînge în e- gală măsură asupra celor doi termeni obligatorii ai oricărei ecuații literare : Scriitorul și Cititorul. Celui dintîi îi oferă modele, sti- mulîndu-1 în sensul complexității, al creației totale. Nici Alecsandri, nici Eminescu, nici Slavici, nici Rebreanu n-au fost „specialiști" exclusiviști, cantonați înti-un singur gen ori formulă. Autorul „Pastelurilor" a scris și proză (care pare a fi la examenul actual al valorilor trainicul lui „scut de etern"), Eminescu a cercetat ca Ulise toate teritoriile și orizonturile spiritului. Slavici și Rebreanu s-au încercat și în teatru. în gazetărie și eseistică subtile, cum aufăcut de altfel și Arghezi, Goga, Sadoveanu. Blaga.„Lecția" lor esențială e polivalența, iscodirea omenescului din toate perspectivele. Iar în materie de omenesc, se știe, orice afirmație trăiește prin explicație. Scrii* * torul nu dă verdicte, ci portrete interioare, sondaje de conștiință. Echilibrul, trăsătura pe care ne place s-o regăsim in fiecare manifestare majoră a ethosului românesc, înseamnă în planul literaturii o temperare a preceptului, a „modelului" fictiv prin conformarea la real, prin fidelitatea față de dialectica vieții și a spiritului românesc. Scriitorul român de factură clasică visează absolutul, dar refuză absolutismul. înghețarea o- menescului în formule sufletești unilaterale. Poate de aceea nu există în literatura română nici 

i 10,5 milioane in 1986, reprezentînd la sută din populația totală a ță-. Totodată, numărul personalului uncitor va ajunge la 7.8—7,9 milioa-• de persoane, crescind ponderea lor ce participă nemijlocit la pro- îcția materială. Vor continua să >orească numărul și ponderea forței î muncă ocupate în industrie și sericii, in ramurile neagricole (circa l la sută).Sintetic, schimbările calitative din teriorul clasei muncitoare — infăp- iite sau aflate în curs de înfăptuire se referă la: adincirea gradului ei de mcentrare. pe măsura îmbunătățirii ructurii pe ramuri a economiei ; la nbunătățirea constantă a repartiză- i teritoriale a clasei muncitoare ; la dicarea continuă a pregătirii profe- onale, a nivelului de cunoștințe teh- ice și științifice, mutații ce vizea- ) transformarea sa calitativă, dez- oltarea conștiinței și responsabilită- i sociale ale clasei muncitoare„După cum a demonstrat cu putere iața — adevăratul judecător — ublinia în acest sens tovarășul licolae Ceaușescu în Expunerea din 8 noiembrie — clasa muncitoare și-a ndeplinit și își îndeplinește cu cinste olul de clasă socială conducătoare a ntregii societăți. Ea reprezintă astăzi

avar absolut, nici parvenit absolut, -*-*  —x— un disperat absolut, noastră este pre- inadaptabilului. cîteva exem- acestei opinii, ar părea senten- Costache Giurgiuveanu,
macar în proza și tipul încercăm și in sprijinul altminteri

nici deși zent Să ple care țioasă : zgîrcitul absolut care evoluează în Enigma Otiliei (roman, să nu uităm, prin excelență „clasic") în tandem cu Aglae („baba absolută"), e un avar atipic. în felul său, personajul își iubește „fe-fetița“ 

numai citind nuvela. Caragiale este în teatrul său clasic cel mai mare creator de tipuri din literatura română, de la care învățăm, rîzind, cum nu trebuie să fim. Eminescu are un breviar în versuri de maxime pentru conduita înțeleptului în viață, poezia intitulată „Glossă". diverse alte aforisme in „Scrisori". Nu învățăm patriotismul din cărți, dar marii clasici ne oferă întotdeauna o lecție de patriotism însușit prin exemplul lor și al eroilor istoriei : la Eminescu al lui Mircea cel Bătrîn și al lui Ștefan cel Mare. Nici oamenii, nici scriitorii nu sînt toți la fel, in clasici ne căutăm pe noi înșine, luăm o pildă de cum ar trebui să fim, cum să ne comportăm. ca să dăm un sens existenței noastre. Marile creații au totdeauna o înaltă ținută morală, ne ajută să descoperim ce avem mai adine și mai bun în noi. Cred că educația prin intermediul clasicilor trebuie să se întemeieze prin cît mai buna lor cunoaștere și prețuire, căci clasicii reprezintă mîn- dria unei culturi, mîndria noastră de a ti la înălțimea marilor valori ale umanității.
(Otilia), deși îi cheltuiește banii în afaceri încurcate ; tot el nutrește o afecțiune certă pentru minorul Felix (ceea ce iarăși nu-1 împiedică să-i utilizeze veniturile în manopere financiare scandaloase), e în sfîrșit amiabil, prevenitor cu „orfanii", pentru care riscă într-un rînd o înfruntare deschisă cu „sinedriul" familial. însă rudimentele lui de umanitate sînt anulate progresiv de tiranicul instinct achizitiv. Lupta interioară, confruntarea datelor umane cu cele inumane, alienante constituie un veritabil tur de forță al romancierului clasic. Nici Ion nu ră- mîne pină la urmă legat ca un erou mitologic de stînca voinței de înavuțire, căci redescoperă „glasul iubirii". In treacăt fie spus, interpretările ce au pus un accent prea apăsat pe latura lui „instinctuală" i-au sărăcit portretul interior pe care romancierul îl construise cu mai mult echilibru. Ion este, în felul său, un intelectual în stare incipientă (pînă la o anumită vîrstă frecventase împreună cu Titu Herdelea liceul din Ar- madia !) ori măcar un om care știe puterea cărții și a culturii. Rebreanu e în această privință limpede : „Ion nu s-a despărțit de tot nici de ele (de cărți — n.n.). Le-a păstrat și-n sărbători le-a citit și' răscitit pină li s-au ferfenițit foile. Iâr mai tîrziu mereu cerea învățătorului ba cărți de povești, ba cîte o gazetă veche, să se desfete...". Semn că puterea scrisului supune și vigoarea naturilor „elementare". Sau. ca să ducem lucrurile și mai departe, că nu e întîmplătoare apariția în folclorul nostru a unei figuri insolite : Făt-Frumos cu cartea în mină născut.Dacă așa își proiectează poporul idealul de frumusețe, atunci cartea clasică nu poate lipsi din mina lui. Lectura clasicilor e un nesecat izvor de energie morală, de încredere în pițterile spirituale ale etniei. Convingerea unora că literatura română e un fel de colonie spirituală a Occidentului nu e doar o naivitate, ci o minimalizare vinovată. Clasicii români sînt adevăratele noastre „referențiale divine". Prin ei ne alăturăm literaturilor lumii. Prin ei ne deose
bim. Prin ei știm cine sîntem, de unde venim. în prefața monumentalei sale Istorii..., G. Călinescu scria că „o astfel de carte nepărtinitoare trebuie să dea oricui încrederea că avem o strălucită literatură". Și, într-un inspirat gest de geograf literar, contura harta clară a poporului român, marcîn- du-i hotarele cu numele clasice ale eternilor păzitori ai solului veșnic : Eminescu, Hasdeu. Bolin- tineanu, Slavici, Coșbuc, Rebreanu, Maiorescu, Goga. Și cum criticul n-a fost niciodată indiferent la fiorul cosmic, să-i urmărim și spre înalt raza privirii. In cerul secund, in planetariul spiritual care este literatura, clasicii sînt „stelele fixe". Lumina lor sporește cu fiecare lectură, cu fiecare carte.Ce trăsături fac ca o operă clasică să reziste eroziunii timpului ? Pe ce se întemeiază permanenta. durata ei 1 Departe de a fi un „depozit de norme", opera clasică este o operă deschisă, stimulatoare de noi și noi căutări : care este raportul dintre permanența acestei opere și tendința firească de perpetuă înnoire -pe care o comportă orice mișcare literară viabilă ?

Răspunsuri la aceste între
bări, intr-un număr viitor al 
ziarului.

C. STĂNESCU

Imagine din laboratorul de acționări electrice de la liceul „Electroputere" din Craiova
Foto : S. Cristian

TEATRUL ȘI PUBLICULNumai in contact cu publicul se naște scînteia miraculoasă a comunicării, validînd spectacolul ca operă de artă teatrală finită, în absenta publicului, spectacolul rămîne în stare de virtualitate, toată munca și eforturile realizatorilor săi — regizor, actori, scenograf, tehnicieni — consumindu-se in vederea acestui moment suprem al împlinirii sale, care este întilnirea cu publicul, transmiterea mesajului de adevăr uman prin impactul cognitiv, emoțional și intelectual, al undelor biunivoce. de emisie și recepție. O carte poate aștepta intr-un raft de bibliotecă publică sau personală, pe o masă de librărie cititorul care-i va parcurge cu curiozitate sau indiferență șirurile de cuvinte, transfor- mîndu-le mintal, prin procesul său individual de prelucrare și asimilare, in valori de cunoaștere, de experiență morală, existențială. O operă de artă plastică, expusă pe o si- meză sau păstrată în atelierul unul artist, își poate aștepta privitorul. Și cartea, și opera de artă plastică există independent de receptor. Spectacolul de teatru nu poate exista însă decît în contact cu spectatorul colectiv, la convergența celor două universuri umane vii : al scenei și al sălii.Vitalitatea unui teatru se măsoară in frecvența și calitatea relațiilor sale cu publicul. însăși eficiența• mesajului umanist ăl teatrului depinde de numărul spectatorilor care îl receptează, dar și de calitatea acestei receptări, de puterea de comprehensiune și valoarea reacției imediate a publicului. Pentru că publicul nu este un receptor pasiv. Reacția sa spontană, zimbetul sau lacrima, hohotul de rîs sau tăcerea reculeasă, reflexivă, bucuria însăși a receptării estetice a faptului de artă se transmit imediat spre scenă, influențînd adesea chiar desfășurarea spectacolului.Numeroase sint teatrele din țara noastră ale căror spectacole au loc, în marea lor majoritate, cu sălile pline, în fața unor spectatori sensibili, dornici de cunoaștere și de frumos, formați în anii revoluției noastre socialiste printr-un ansamblu de mijloace cultural-educative, intre care și teatrul. Se spune că teatrul are publicul pe care îl merită, șl e adevărat. Aceste teatre și-au atras și și-au format publicul prin spectacole de înaltă ținută artistică și de profundă rezonanță contemporană, pe baza unui repertoriu de valori naționale și universale. în aceste săli pline, spectacolul devine un prilej de bucurie, a jocului și a participării deopotrivă. Spectatorul pleacă de la aceste reprezentații mai bogat sufletește și continuă să se gîndească multă vreme la cele văzute, punîndu-și întrebări, căutind răspunsuri. Sint însă și unele teatre, în localități de mai recentă tradiție culturală, al căror public este în curs de formare. Aceste teatre au dificila și nobila misiune de a fi nu numai instituții de spectacole, ci adevărate centre de educație și de iradiere a culturii teatrale, printr-o activitate atent programată în vederea atragerii și formării publicului de toate vîrste- le și categoriile. Acesta este și cazul Teatrului „Ion Vasilescu" din Giurgiu.Drumul acestei instituții a fost cam accidentat pînă acum, metamorfozele organizatorice petrecute de-a lungul anilor punîndu-și amprenta asupra profilului și calității activității sale artistice. Perioade de demnă afirmare în cadrul mișcării teatrale românești, dintre care cea mai rodnică a fost aceea desfășurată sub numele de .,Barbu Delavran- cea“. au fost urmate de altele, de derută si stagnare. Hibridizarea muzical-dramatică a dat roade pădurețe. Mutarea la Giurgiu, justifi

cată în principiu, n-a fost însoțită și de asigurarea deplină a condițiilor necesare unei bune funcționări, conducerile succesive cedînd repede în fața unor greutăți inerente începutului și neizbutind să mobilizeze în mod consecvent energiile colectivului artistic.în formula sa actuală, de teatru dramatic stabil al județului și municipiului Giurgiu. Teatrul „Ion Vasilescu" are șansele de a-și implini vocația cultural-artistică și a-și defini personalitatea, în contactul creator cu publicul din această parte a țării, in care ultimii ani îndeosebi au adus importante transformări pe drumul dezvoltării socialiste, des- chizînd larg perspectiva unor noi deveniri în direcția industrial-agra- • ră. Față de acest' public de școlari și de oameni ai muncii, instituția teatrală din Giurgiu are îndatoriri complexe, care țin atît de formarea sensibilității estetice, a receptivității la fenomenul specific teatral, cit și de înscrierea activității sale în programul general educativ, prin care teatrele din întreaga tară participă la modelarea profilului moralspiritual al constructorilor societății socialiste. Deocamdată, zestrea sa repertorială este destul de modestă, și ca substanță dramatic-ideatică, și ca forță de expresie scenică, iar proiectele de viitor sînt încă nebuloase. Luate fiecare în parte, piese ca „Hanul enigmelor" de Marica Be- ligan, „Doi intr-un parc" de Al. Ghelman, „De ce dormi, iubito ?“ de J. Vandeloo, „Bunica se mărită" de Mhtarian pot figura în orice repertoriu al unui teatru din țara noastră, alături de alte lucrări din dramaturgia națională și universală. Privite în ansamblu și în exclusivitate, ele nu se pot constitui într-un 
program. Lipsește în primul rînd piesa românească de inspirație națională, în care să-și găsească ecou problematica omului zilelor noastre, fie de sorginte istorică -r pentru că istoria este trăită în fiecare clipă a devenirii noastre revoluționare — fie de tematică direct contemporană. Lipsesc piesele destinate celor mai tineri spectatori. Intr-o vreme, pe acest post s-a aflat musicalul „Cenușăreasa", realizat de Ion Lucian pe un text propriu după basmul lui Ch. Perrault, cu muzică de Dumitru Capoianu. Cu unele stîn- găcii artistice, spectacolul era totuși vesel, viu colorat și bine ritmat, transmițîndu-și învățătura morală ca într-o joacă, la care micii spectatori participau cu plăcere. Dar viata i-a fost scurtă.Cel mai recent spectacol, comedia satirică „Plicul" de Liviu Rebreanu, anunță un oarecare reviriment în activitatea acestui teatru, al cărui colectiv se dovedește capabil să rezolve sarcini profesionale dintre cele mai dificile și dornic să-și pună în valoare resursele creatoare.Intr-o scenografie cam simplist a- Iegorică — de Monica Pascariu — vrînd să sugereze domnia banului în societatea burgheză românească, prin tapetarea interioarelor cu uria-
tv

19,00 Telejurnal
19,25 Agricultura — programe prioritare 

• Programul național de creștere 
a fertilității solului — in acțiune !

19,45 File de glorioasă istorie. Temelii 
multimilenare (color)

20.05 Laureați al Festivalului național 
„Cîntarea României" (color)

20,35 Tribuna experienței înaintate. 
Qialog deschis, dialog eficient 

șp bancnote, Cornel Popa a realizat un spectacol de viguroasă vină satirică, luminind resorturile de ascuțită critică socială ale comediei lui Rebreanu. într-o tensiune comică bine gradată, pe un fond muzical ironic-languros ce plasează acțiunea în timp, spectacolul dezvăluie cu o vervă necruțătoare pofta de înavuțire fără margini a potentaților epocii interbelice, tranzacțiile și ma- trapazlîcurile puse la cale cu o ingeniozitate demnă de o cauză mal bună, de o mină de afaceriști ajunși în posturi de conducere intr-o urbe provincială, sub ridicola aparentă a unei demnități cu greu întreținute. Scenele de ansamblu sint atent orchestrate, accentele puse semnificativ, contrastele subliniate cu pricepere. Actul al doilea îndeosebi, în care se desfășoară o ședință de consiliu cu consilieri absenți, subliniind formalismul așa-zisei democrații guvernate de demagogie, in evidentă filiație caragialiană, atinge o remarcabilă altitudine satirică. Pe care o regăsim in ultimul act, in scena peregrinării plicului buclucaș, doldora de bani, prețul „demnității" primarului și al „probității" inspectorului venit în control. Actorii au răspuns, aproape in egală măsură, solicitărilor textului și ale regizorului, realizînd o bogată tipologie, cu contururi ferme ce includ valențele umane și sociale ale personajelor. Se impune în primul rînd Florin Crăciunescu, care creează cu mijloace sobre, atent dozate, chipul de rechin demagog al primarului Jean Arzăreanu, modulîndu-și expresiv vocea bine timbrată în discursurile sforăitoare și pledoariile pentru a- părarea demnității ultragiate. Cu bogate și insinuante inflexiuni vocale, cu eleganță și siguranță scenică, Corina Negrltescu se transpune cu succes în rolul Victoriei, soția primarului, participantă cu farmecul ei feminin la tranzacțiile a- cestuia. Portrete viabile, au realizat Ion Niciu (ajutorul de primar, un tipic birocrat mărginit). Cornel Gâr- bea (un inspector pe cît de impunător, pe atît de corupt sub aparenta severitate), Gheorghe Dobre (dezinvolt în rolul ziaristului sforar și intrigant Albeanu), precum și Constantin Rășchitor (un ușor șarjat Nicolae Flancu), Adrian Petrache (Constantin Hurmuz), Vasile Toma (Gheorghe Gălan, șeful gării). Emoționantă prin simplitate și vibrație, dramatică, Irina Bîrlădeanu, secondată de Andrei Peniuc, convingător în rolul inocentului țap ispășitor.Faptul că spectacolul a fost primit cu interes și căldură de publicul orașului Giurgiu și din alte localități ale județului e un indiciu că impactul cu spectatorii al Teatrului „Ion Vasilescu" trebuie aprofundat pe calea substanțialității și expresivității artei scenice. O mai intensă activitate dedicată tineretului școlar ar avea, de asemenea, efecte benefice in direcția împlinirii menirii sale educativ-formative.
Margareta BARBUTA

20,55 Film serial (color). „Nemuritorii*.  
Producție a Casei de filme Cinci. 
Cu : Amza Pellea, Ion Besoiu, Ila- 
rion Ciobanu, Sergiu Nicolaescu, 
Jean Constantin, Colea Râutu, 
Gheorghe Dinică, Heidde-Marie 
Venzel, Gina Patrichi. Un film de 
Sergiu Nicolaescu. Episodul 1

21,40 Luminile fluviului. Documentar 
(color). Producție a Studioului de 
film „Al. Sahia“. Scenariul : Mir
cea D. Popescu, Laurențiu Măr- 
culescu. Regia : Mircea D. Popescu

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

I
rmare din pag. I) cea mai puternică forță socială — și, in perspectiva anilor 2000, ea va continua să se dezvolte atit numericeș- te, dar mai cu seamă din punct de vedere al pregătirii generale ca urmare a generalizării invățămintului de 12 ani, a ridicării nivelului său de cunoștințe generale, profesionale și tehnice, apropiindu-se lot mai mult de cerințele pentru o clasă muncitoare intelectuală".Factor fundamental al progresului social, proeminent în raport cu alte clase și categorii sociale, clasa muncitoare s-a afirmat și s-a consacrat ca un tip nou de clasă producătoare, legată. în principal, de sectoarele de bază și de avangardă ale economiei naționale. Prin contribuția decisivă a clasei muncitoare la dezvoltarea forțelor de producție în societatea contemporană, susținută de o tot mai temeinică pregătire profesională, au devenit posibile adincirea diviziunii sociale a muncii ne plan național și internațional. întărirea legăturilor multilaterale dintre țări și popoare, universalizarea istoriei.Istoria mai îndepărtată și mal recentă, evenimentele zilelor noastre relevă din plin rolul social determinant al clasei muncitoare. Ea a fost, este și va rămîne singura clasă socială consecvent revoluționară, ferm angajată în eforturile de făurire a 

unei societăți mai bune și mai drepte în lupta împotriva capitalismului, a practicilor imperialiste, neocolonia- liste. pentru transformări democratice. Numeroasele bătălii de clasă, ca și amplele mișcări sociale inițiate și desfășurate — în trecut și în ultimele decenii — de detașamentele muncitorești din țările capitaliste confirmă
Misiunea istorică a clasei muncitoare

creșterea conștiinței politice a acestei clase, a combativității sale revoluționare, întărirea rolului său politic, a voinței de a impune o nouă ordine socială și politică.în prezent, sîntem martorii sporirii substanțiale — deși variabilă de la un continent la altul și de la o țară la alta — a efectivelor muncitorimii, fenomen asociat cu implicarea sa in lupta politico-socială — care nu a fost niciodată atît de atotcuprinzătoare și de profundă — cu creșterea și perfecționarea rolului său de forță fundamentală a progresului istoric.în tabloul structurii de clasă al 

țărilor capitaliste puternic dezvoltate din punct de vedere economic, clasa muncitoare reprezintă in continuare o puternică forță socială revoluționară, care cuprinde practic în rîndurile sale atît categorii sociale legate de noile ramuri industriale sau din sectorul terțiar, cît și unele efective ale intelectualității tehnice.

nemijlocit implicată in procesele de producție. Prin aceste transformări de structură ea a dobindit un rol tot mai important în dezvoltarea socială, marile confruntări politico-socia- le din ultimele decenii demonstrind uriașa forță revoluționară a clasei muncitoare, Capacitatea ei de a cataliza și dinamiza forțele sociale anti- monopoliste și antiimperialiste.Analiza materialist-dialectică a proceselor definitorii care au loc în structurile sociale din lumea contemporană scoate in evidență rolul tot mai important în dezvoltarea socială al clasei muncitoare, sporirea efectivelor și influenței ei politice, con- 

solidarea partidelor sale politice, îmbogățirea experienței sale cu noi forme și metode de luptă revoluționară.Ideologia burgheză, care vreme îndelungată a negat explicit rolul revoluționar al clasei muncitoare, stră- duindu-se să acrediteze caracterul durabil și de neschimbat al for

mațiunii sociale capitaliste, susține acum că acest sistem social și-ar fi depășit tarele din trecut printr-o revoluție managerială silențioasă, săvîr- șită de tehnocrați. Unele dintre aceste poziții înfățișează capitalismul contemporan ca fiind o societate a „armoniei sociale", o „societate egalitară", împăcată cu sine, care ar fi dobindit un echilibru stabil și de durată fiindcă ar fi dispărut conflictele fundamentale de interese și contradicțiile antagonice de altădată. Alte puncte de vedere, mai vechi sau mai noi, pretind că in perioada postbelică s-ar fi înfăptuit integrarea treptată a clasei muncitoare in siste

mul capitalist, iar ameliorarea condițiilor ei materiale s-ar fi materializat fie in „deproletarizare", fie în apariția unei „noi clase muncitoare", fără idealuri și opțiuni revoluționare. Unele dintre aceste aprecieri se întemeiază pe ipoteza că, in prezent, cuceririle social-economice ale clasei muncitoare din țările socialiste sau din unele state capitaliste ar reprezenta în ultimă instanță un „optimum istoric", o dovadă concludentă a faptului că această forță socială și-ar fi îndeplinit cu prisosință mandatul, și-ar fi încheiat astfel rolul în istorie.Evaluarea cuceririlor sociale ala clasei muncitoare din țările capitaliste trebuie întemeiată pe realism și luciditate. Pe de o parte, deoarece au- tomulțumirea față de rezultatele luptelor sociale economice poate genera iluzia că orinduirea capitalistă ar fi devenit prin ea însăși mai dreaptă, iar, pe de altă parte, deoarece faza actuală a crizei capitalismului evidențiază tendința burgheziei de a transfera dificultățile economico-so- ciale pe seama maselor. De altfel, neoconservatorismul poartă vizibil pecetea unei „revanșe" sociale față de importante izbinzi ale clasei muncitoare, ale partidelor ei, ale altor partide democratice din primele trei decenii postbelice.

Toate datele și faptele de viață a- testă, dimpotrivă, că în societatea capitalistă contemporană proliferarea antagonismelor nu a fost contracarată, că formele luptei de clasă se diversifică permanent, tot mai multe conflicte sociale îmbrăcînd modalități diferite care atestă permanența contradicțiilor structurale ale societății capitaliste contemporane.Ca principală purtătoare a progresului istoric în epoca noastră, clasa muncitoare este vital interesată să se angajeze plenar — cu elanul și combativitatea specifice — în eforturile de făurire a unei civilizații superioare, prin ridicarea pe noi trepte a procesului revoluționar, de înfăptuire a idealurilor progresiste ale popoarelor, pentru asigurarea condițiilor propice manifestării capacității de creație istorică a maselor. Complexitatea progresului istoric în epoca noastră, contradicțiile vieții internaționale determină în mod obiectiv implicarea activă a clasei muncitoare în rezolvarea tuturor problemelor lumii contemporane. Rolul său istoric este a- cela de a acționa pentru făurirea unui viitor mai bun,, de a oferi răspunsuri corespunzătoare în legătură cu evoluția omenirii la acest sfîrșit de secol și de mileniu, de a deschide o perspectivă clară asupra căilor dezvoltării revoluționare a societății.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Republicii Federative a Braziliei
(Urmare din pag. I)întrunind scrisorile de acreditare, ambasadorul Milton Bezerra Cabrai a transmis președintelui Nieolae Ceaușescu. din partea președintelui Republicii Federative a Braziliei, Jose Sarney, un mesaj de prietenie și urări de succes pentru poporul român.în cuvintarea prezentată de ambaT sador sint relevate relațiile de colaborare dintre Brazilia și România, exprimîndu-se dorința țării sale de a se acționa pentru întărirea șl extinderea acestor raporturi, atit pe plan bilateral, cit și în sfera vieții internaționale.Primind scrisorile de acreditare.

Argumentele vieții ale faptelor
(Urmare din pag. I)ția partidului — notată de mine chiar în sala consfătuirii de la Constanța -r- privind respectarea liberului consimțămînt la intrarea în cooperativă. Prima cerere a fost făcută în 1958, ultima în 1962. Dacă adăugăm și anii de la înființarea primei întovărășiri rezultă — abia acum mă gîndesc la asta — că procesul înțelegerii și politic, și economic, și social a durat la noi în comună zece ani bătuți pe muche.Intr-adevăr, într-un dosar îngălbenit de vreme, pe scoarțele căruia scrie „Nr. 1/1958“, păstrat cu grijă în casa de fier a actualei C.A.P., am găsit cererile de intrare. Intiia este datată 28 ianuarie 1958 și o reproducem în întregime pentru că ea reflectă nu numai dorința unui om, ci a țărănimii aflate la inceput de nou drum.

„Cerere. Subsemnatul Pușcașu
N. Gh. din comuna Gh. Doja, ra
ionul Slobozia, regiunea București. 
Mă înscriu de bună voie in Gos
podăria Agricolă Colectivă, de 
bună voie — nota bene : repetiția aparține semnatarului, n.n. — cu 
suprafața de 2,75 ha teren arabil, 
această suprafață fiind în întovă
rășirea Zorile. Mai am 0,25 ha in 
pogoanele satului, pe care cer să 
mi le lăsafi completare la locul de 
casă. Acasă, lingă casă, am numai
O, 09 ari, fiind o jumătate a unui 
frate al meu.

Eu mai cunosc și meseria de 
șofer, pentru aceasta cer adunării 
generale pentru a lucra pe o ma
șină, cind va cumpăra gospodăria 
noastră. Drept pentru care o sem
nez propriu".Rîndurile de mai sus ar merita un comentariu separat. Nu-i nici locul, nici timpul cuvenit. Pentru a vă edifica asupra pulsului, trăirilor și mutațiilor de conștiință ale acelor ani reproducem alte cîteva cereri, lat-o pe aceasta : Subsem
nata Dumitrașcu Șt. Maria vă rog 
să mă primifi in G.A.C. cu 3 hec
tare, din care unul semănat cu 
gnu, adică asta-i tot ce am".Alta : „Subsemnatul Neagu Șt. 
Iulian, din comuna Gheorghe Doja, 
urmind exemplul utemiștilor, vreau 
să contribui la construirea socia
lismului. De aceea, de bună voie, 
cer primirea în G.A.C. cu următo
rul inventar : 2,25 ha, aflate in 
întovărășirea Izbînda. Trăiască 
lupta pentru construirea socialis
mului! Trăiască lupta pentru Pace! 
Semnez propriu".Și încă : „Subsemnatul Ioniță 
Gulie cu tovărășie vă rog să fiu 
primit in G.A.C. Gheorghe Doja. 
Vin cu următoarele : 3 hectare din 
care unul însămîntat cu grîu, un 
cal, o căruță, un plug și două 
brafe de muncă".Fiecare a scris pe cerere cit și cum a vrut. Și pe ce a avut. Unii au folosit coli ..ministeriale". Alții au notat pe pagini extrase din caietele de „citire", ori de „aritmetică", ori chiar petice de hîrtie de pungă ori de sac. Din cele 1 064 de cereri aflătoare în două dosare groase, am citit 293. Fiecare înscris in parte transmite o emoție deosebită, respectivele cuprind în ele vieți întregi, vorbesc despre o lume care a fost și pe care n-o regretă nimeni în comuna Gheorghe Doja. Altă observație : din cele 293 de cereri citite, 64 au fost scrise de alții. De ce ? Pentru că țăranii în cauză nu numai că nu știau să scrie, dar nici măcar să se iscălească nu izbuteau. Comuna număra citeva sute de analfabeți — altă dovadă de „iubire" a fostelor regimuri față de „talpa Țării — Țăranul !“Aici, Ia Gheorghe Doja, cei care au înființat cooperativa au fost la început doar 51 de oameni. Scopul lor ? L-au înscris în Actul de constituire datat 24 septembrie 1958 : Prin munca organizată in 
comun dorim : 1. Să clădim o gos
podărie agricolă colectivă. 2. Să 
asigurăm victoria deplină asupra 
tuturor exploatatorilor și dușma
nilor celor ce muncesc. 3. Să învin
gem complet întunericul, precum și 
starea de înapoiere a gospodăriei 
mici, individuale. 4. Folosind trac
toarele și mașinile agricole puse 
la dispoziție de stat și animalele 
noastre de tracțiune și aplicind 
metodele agrozootehnice înaintate 
să obținem o producție care să 
întărească gospodăria colectivă și 
să ne asigure familiilor noastre o

cinema
•Mari regizori, mari actori : PATRIA 
(11 86 25) — 9; Îl;1 2 * 13; 15; 17,15; 19,30

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Harap Alb — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Vassa Jeleznova — 18
• Filarmonica ,,George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Horia Andreescu. 
Solist : Ivan Monighetti (U.R.S.S.) 
— 18
• Opera Română (13 18 57) : Femeia 
îndărătnică — 18
• Teatrul de operetă 13 63 48) : Vinză- 
torul de păsări — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44

La sfîrșitul lunii noiembrie a Intrat In funcțiune cel de-al doilea grup generator de energie al Complexului hidroenergetic de la Tri Yan, din sudul R. S. Vietnam. Muncitorii s-au angajat ca, în primul trimestru al anului 1989, să dea în funcțiune alte două turbine generatoare de energie electrică. Proiectul hidroenergetic de la Tri Yan se află în provincia Dong Nai, la 80 km de orașul Ho Și Min.
ȘAH • în runda a 10-a a turneului internațional feminin de șah de la Tallin au fost consemnate următoarele rezultate : Otilia Ganț (România) — Pasikangas (Finlanda) 1—0; Basajlci (Iugoslavia) — Țigan- kova (U.R.S.S.) 1—0 ; Viorica Iones- cu (România) — Zolmanova (Cehoslovacia) remiză ; Prudnikova (U.R.S.S.) — Bilunova (U.R.S.S.) remiză : Kahiani (U.R.S.S.) — Ranni- ku (U.R.S.S.) remiză ; Piaripu (U.R.S.S.) — Șeikova (Cehoslovacia)1— 0. In clasament' conduc Kahiani și Prudnikova (cu cite 7,5 puncte), urmate de Fomina (6,5 p), Gant și Basajici (cite 5,5 p) etc.FOTBAL. • în meci contînd pentru preliminariile Campionatului mondial de fotbal (grupa a 5-a a zonei europene), la Limasol, selecționata Scoției a întrecut cu scorul de 3—2 (1—1) formația Ciprului. în această grupă, pe primul loc se află Iugoslavia, cu 5 puncte, urmată de Scotia — 5 puncte. Franța — 3 puncte, Norvegia — 2 puncte (toate din cite 3 partide). Cipru — 1 punct (din patru jocuri). Următoarea întilnire a seriei este programată la 8 martie. Intre Scoția și Franța. • La Atena s-a disputat miercuri meciul international amical de fotbal dintre reprezentativele Greciei și Angliei, încheiat cu scorul de2— 1 (1—1) in favoarea fotbaliștilor englezi.BIATLON. Proba de 20 km din cadrul campionatelor mondiale de biatlon ce se desfășoară în stațiunea austriacă de sporturi de iarnă Feistritz a fost cîștigată de norvegianul Eirik Kvalfoss, înregistrat cu timpul de 58’13” (1 minut penalizare), urmat de coechipierul său Gisle Fenne — 59’20”08/100 (0) șl vest-germanul Fritz Fischer în Ih 00’48”01/100 (2).

• Expediția : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 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) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Muzica e viața mea : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
© Moștenire cu bucluc : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 15; 18, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 12; 15; 18
• Loma : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Zece negri mititei : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12; 15; 18
• Sora 13 : GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
11,30; 14; 16.30; 19, VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, LIRA (31 71 71)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19 

președintele NICOLAE CEAUȘESCU a transmis președintelui Republicii Federative a Braziliei un salut călduros, impreună cu cele mal bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul brazilian prieten.în cuvintarea de răspuns a președintelui Nieolae Ceaușescu este subliniată însemnătatea dialogului la nivel înalt, care a conferit noi dimensiuni relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Brazilia. Totodată, sint evidențiate posibilitățile existente în vederea dezvoltării și diversificării, în continuare, a conlucrării și cooperării reciproc avantajoase, în folosul celor două țări și popoare, al cauzei

viață îmbelșugată și un viitor 
fericit".Programul era nu ambițios, ci foarte 1 Și vorba lui Moromete, știți „pe ce se bazau?" Iată un alt extras, de astă dată din referatul datat 6 noiembrie 1958 : „102 brațe 
de muncă și următorul inventar — 
135 ha teren arabil, 8 cai, 8 căruțe, 
4 pluguri, 3 boroane, 3 prășitoare". Știți la ce sumă se aprecia contravaloarea inventarului ? „Total activ lei 22 780". Atit și nici un ban, dar absolut nici un ban mai mult. Acum, spre comparație — deși vom oferi și altele — rețineți această sumă : 186 milioane de lei. Asta-i contravaloarea averii obștești la 1 ianuarie 1989.

După patruzeci 
de ani— Una-i să citești, alta-i să privești imagini — ne spune Domnita Iordache, secretara comitetului de partid din cooperativă, și ne invită să privim împreună fotografiile din- tr-un album.Și privim chipurile comuniștilor din „comitetul de inițiativă pentru înființarea C.A.P.". Apoi, în ordine, „echipa de lămurire pe teren la Candrea V. Dumitru". (în poartă stă o femeie cu mina la gură și o fetiță care pare să-și răsucească vo- lănașe din tivul rochiței. Domnița Iordache : „Asta-i mama, iar asta-i soră-mea"). Apoi : „Organizația de bază din comuna Gheorghe Doja analizează activitatea comitetului de inițiativă". (Ședința s-a ținut într-o clasă din școala veche. Ditamai bărbații — numărăm cincisprezece — stau chirciți ca să încapă în băncile prea strimte pentru ei ; alții trei stau cu coatele rezemate pe catedră— ăsta a fost prezidiul). Apoi : „Prima ședință a consiliului de conducere al cooperativei agricole". (în .mijloc îl recunoaștem pe regretatul Ion Spătărelu, devenit mai tîrziu Erou al Muncii Socialiste, cel care ca președinte a condus cooperativa pînă anul trecut). Apoi : „Colectiviștii amenajează grajdul pentru a- dăpostirea cailor de muncă". (Amintire : „O nimica toată, pentru opt hîțe de cai"). Apoi : „Prima magazie folosită de gospodărie, capacitate — 30 tone". (Amintire : „De fapt n-aveam nici un merit, n-o făcusem noi, era închiriată de la Ion Popa, plăteam cu porumb, era în curtea omului"). Apoi : „Prima construcție din C.A.P. Gheorghe Doja, 1959". (Incredibil, dar adevărat, este de fapt un... bordei acoperit cu nuiele, pe un cîmp gol ca-n palmă. In fața „intrării" stă de parcă ar fi înghițit un băț un țăran. Se vede pe el că-i mîndru nevoie mare de propria-i operă...). Cind am ajuns aici am închis albumul.S-a zis că a ști înseamnă a deosebi și a deosebi înseamnă a compara. Dar ce să compari cu ce-i azi? Frumoasa clădire a noului sediu, cu brazii care-i străjuiesc ’ intrările, singurul „element de decor" care le reamintește bătrinilor de cetina pădurilor din Prahova copilăriei lor ? Numai pentru transporturile proprii, cooperativa dispune (proprietate proprie) de 12 tractoare. 48 de remorci. 6 autocamioane, dar și de 68 de atelaje (46 cu cai, 22 cu boi). Iată și producțiile vegetale în anii 1959 și 1988 : porumb — 1 430, respectiv 25 480 kg/ha (de 17,8 ori mai mult); griu — 1 000, respectiv 6 227 kg/ha (de 6,22 ori mai mult) ; floarea-soa- relui — 1 475, tespectiv 4 564 kg/ha (de peste 3 ori mai mult) ; sfeclă de zahăr — 18 785, respectiv 92 400 kg/ ha (de 4,91 ori mai mult). Și, strîns legat de acestea, iată și valoarea unei norme de muncă în aceiași ani— 11 lei, respectiv 87 lei (de 7,90 ori mai mult). O curiozitate : dacă s-ar încărca în vagoane de cale ferată toate produsele agroalimen- tare obținute intr-un an la Gheorghe Doja s-ar putea forma un tren lung de 80 kilometri 1Opinia pensionarului C.A.P. Ion Bordea, 81 ani, în partid din 1947 : 

„Am făcut parte din comitetul de 
inițiativă pentru înființarea ceapeu- 
lui. ii lămuream pe alții că ne va 
fi bine. Dar dacă mie mi-ar fi zis 
atunci careva că vom scoate peste 
25 tone de porumb la hectar l-aș fi 
trimis să se plimbe. Am avut și am 
rămas cu ideea că țăranul trebuie să 
fie și producător și consumator, însă 
niii în vis n-aș fi crezut că poate 
produce atita. Iată ce poate proprie
tatea socialistă".

• Sentință suspendată : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Sonata Kreutzer : UNION (13 49 04) 
— 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; 17,15; 
19,30
• Program de desene animate : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13

teatre 

păcii, înțelegerii șl colaborării între națiuni.în cuvintare este reafirmată poziția României în principalele probleme ale situației internaționale actuale.Președintele Nieolae Ceaușescu a urat noului ambasador succes in îndeplinirea misiunii încredințate și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbirea care a avut loc cu acest prilej au participat loan Totu, ministru) afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidenția) și al Consiliului de Stat.

La 26 iulie 1965, prima vizită de lucru pe care a făcut-o tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU in calitate de secretar general al partidului a fost printre țăranii cooperatori de la Gheorghe Doja. De atunci și pînă in toamna trecută (9 octombrie 1988) președintele Republicii i-a mai vizitat de pâtru ori. Indicațiile si orientările au tinut pasul de fiecare dată cu etapa de dezvoltare a cooperativei : „Aveți pămînt bun. trebuie să faceți o a- gricultură cu adevărat inginerească". „Puteti să dați mai mult". „Trebuie să modificăm densitatea plantelor la hectar, să-i convingem pe oameni că nu rarul umple carul". Sint sute de țărani din Gheorghe Doja care sint fotografiati alături de tovarășul Nieolae Ceaușescu. Noul președinte al cooperativei, inginerul Constantin Călin. 33 de ani. are un caiet irt care fiecare indicație a secretarului general este notată cu grijă,, iar rezolvarea urmărită cu exigentă și perseverentă sporite. Spune : „Avem un prestigiu de crescut : 2 titluri de „Erou al Muncii Socialiste", 5 distincții „Ordinul Muncii" clasa I, 3 „Meritul Agricol" clasa I, 26 „Meritul Agricol" clasele a II-a și a III-a, sute de diplome. Rezultatele obținute în 1988 la porumb și la sfeclă ne dau dreptul să sperăm în obținerea a două titluri de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Urmărim obținerea eficienței pe toate planurile...".La Gheorghe Doja acesta este un adevăr nu de-azi-de-ieri. ci încă de la înființare. Statul a pus la Sispozitia cooperatorilor de aici mașini dintre cele mai bune. Dotarea secției S.M.A. care le lucrează pămînturile este impresionantă: 29 de tractoare de tipul A 1800 A, 65 M și L 400, 17 combine (C12, C14, CARP 4, C 6P). zeci de semănători. grape cu disc, combinatoa- re, fertilizatoare, pluguri, cultiva- , toare. Suprafața arabilă este acum de 3 442 hectare, din care 2 969 sint irigate'.Nici construcțiile și nici zootehnia n-au fost uitate. Mai ales după 1965 au fost ridicate șapte grajduri și două maternități pentru vaci (capacități : 2 grajduri a 200 de animale. 4 X 1 150 și IX 170. tar maternitățile pot adăposti ana 35, cealaltă 45), mai sint grajdurile pentru oi (5X500 oi fiecare), pentru animalele de tracțiune (120 cai Si 50 de boi), la care in primăvară se va mai adăuga unul. Cele 1 550 de taurine ale C.A.P. sint îngrijite atent, totdeauna li s-au asigurat — cantitativ și calitativ — furajele necesare, fiecare dintre cele 405 vaci cu lapte dau. în medie, o producție de 3 300 litri pe an, așa cum, tot in medie, de la fiecare oaie — 
cu toate sint 4 000 — se obțin 5 kg de lină. La cele scrise pînă acum se mai adaugă și produsele sectorului legumicol, și cele ale sectoarelor-anexă aflate in plină dezvoltare. Din cele 196 milioane de lei avere obștească (amintiți-vă: au pornit de la 22 780 leii). 120 de milioane au fost depuse la C.E.C. în cont depozit, iar efectul acestora este: anual, numai din dobînzi, vin să se adauge 4 milioane de lei.Astfel stînd lucrurile, s-ar părea că nimic pe lume n-ar fi mai ușor decit să trăiești in vestita comună ialomiteană. Realitatea : e și ușor și greu, deopotrivă. O zicere de-a locului : „Ceapeul este fabrica satului". dar puține sint întreprinderile industriale în care organizarea. disciplina și grija tată de averea colectivă să se manifeste cu atîta exigentă. Ai întîrziat un minut la remorca venită să te ia și să te ducă la muncă la ora șase ? Te privește, nu te așteaptă nici o secundă în plus, adio normă zilnică 1 N-ai trecut testele care urmează invătămintului organizat peste iarnă pentru 750 de oameni ? Te privește, nu primești lot ajutător. de ce să ti se încredințeze pămint dacă habar n-ai să-1 lucrezi după ultimele descoperiri in domeniu ? Numai averea provenită din munca cinstită este recunoscută în comună. Iar munca nu-i ușoară (Apropo : am văzut cîteva dintre palmele celor care au scos sfecla, au decoletat-o, au încăr- cat-o în mijloacele de transport...). Știți cît s-a ciștigat pe zi, atunci? 120 de lei. Dar știți cum arată palmele oamenilor ? Sint pline de bătături. Munca adevărată n-are mamă, n-are tată, are doar dificultăți și satisfacții provenite din retribuții.Cum sint folosite acestea, ultimele ? Care cum vrea 1 Dorește să

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): Se
cretul familiei Posket — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Astă-seară 
stau acasă — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bă- 
trîna și hoțul — 13,30 ; Joc ciudat după 
scăpătat — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Cap
cană pentru un bărbat singur — 18
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala
Magheru) : într-o dimineață — 18 ;
(sala Studio) : Idioata — 18,30
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Iarna cind au murit cangurii
— 18 ; (sala Giulești, 18 04 85) : Regina 
balului — 18
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“ 
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 1.8 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Caval
cada risului — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
RomânăM (13 13 00) : Cîntă, ciocîrlie
— 18
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Uite-1, nu e — 9 : Pinocchio — 18
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Steaua lui Arlechino — 15; 
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : O fetiță 
mai cu moț — 10
• Circul București (10 41 95) : „Stelele 
circului4* * —- 18,30

Cronica zileiLa Ambasada Uniunii Sovietice din București a avut loc. miercuri, o conferință de presă. în acest cadru, R. G. Ianovski, rectorul Academiei de științe sociale de pe lingă C.C al P.C.U.S., președintele Conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-română, aflat în vizită in țara noastră cu prilejul marcării celei de-a 41-a aniversări a primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și U.R.S.S., a vorbit despre dezvoltarea științei sovietice în perioada actuală.Au luat parte reprezentanți al Ministerului Afacerilbr Externe, Academiei de studii social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., presei centrale, Radioteleviziunii și Agenției române de presă — „Agerpres", precum și corespondenți și atașați de presă străini acreditați in țara noastră.A fost prezent E. M., Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)

se odihnească Ia munte ? își ia concediu la vila (capacitate 60 de locuri) de la Bușteni aflată în proprietatea cooperativei. Dorește să-și cumpere ceva ? N-are decit. Nu există casă din comuna Gheorghe Doja fără covoare, radio, televizor, aspirator, două biciclete, mobilă scumpă — pînă-n '49 doar 12 familii aveau paturi, restul își omorau oasele pe scinduri așezate pe capre de lemn, cu picioarele fixate în lutul cu care se „lipea pe jos", tot ceea ce are — ba chiar mai multe 1 — decit o familie de la oraș. Vrea autoturism ? își cumpără. în sat sînt înregistrate 150 de ..Dacia", dar tot în sat au fost „făcuti" banii cu care au fost cumpărate alte 515 de „Dacia" și „Oltcit" pentru copiii ajunși prin orașe, la Ploiești. Slobozia. Urzi- ceni. București... Opinia lui Dumitru Roșu. 57 de ani. secretarul biroului executiv al consiliului popular comunal : „Dețin funcția asta de 30 de ani. Cunosc comuna. Cunosc oamenii. Știu ce-au fost. Văd ce au devenit. Afirm categoric : aici nu mai există săraci. Sărăcia a izgonit-o cooperativa agricolă. Exemple pot oferi multe, dar tipice mi se par trei. Familiile Iul Gheorghe Enache. Ion Iorgoiu și Stelian Radu erau la pămînt. Toți sînt harnici, destoinici, așa au fost și înainte, ca „individuali", dar n-au reușit să se smulgă din nevoi. Acum, tot prin munca lor, și-au ridicat case noi. Tudor și-a luat și mașină. Munca în C.A.P. i-a ridicat pe toți oamenii satului, nu doar pe unul sau doi. Și dotările comunei sînt altele. Știți cit ne-a costat școala nouă ? 1,6 milioane lei. învață acolo 420 elevi, în condiții excepționale. Ati văzut și grădinița. Vi se pare cu ceva mai prejos decît una din București ? Sala căminului cultural are 400 de locuri. Dispensarul nou are 26 de incăperi... Ca să-ti permit! asemenea cheltuieli trebuie șă . ai de unde. Noi avem".Apropo de comună. E formată din 1 100 de case, di.n care peste 600 sînt noi ori modernizate. numărul familiilor este de 1 220 cu 3 200 de suflete, navetiști sînt nînă-n treizeci, străzile — total 24 : 13 sînt lungi de 1 750 m. iar celelalte 11 doar de 1 450 m — au 17 kilometri de trotuare și 10 km de conductă cu apă potabilă, numărul serviciilor oferite locuitorilor s-a diversificat, a ajuns la 23. Notăm o sumă ce ni se oare a vorbi de la sine : 42 milioane de lei. adică soldul stabil depus la C.E.C. al locuitorilor comunei. Faceți cuvenitele calcule si veți vedea că. in medie. fiecare familie de cooperatori din Gheorghe Doja dispune de o rezervă bănească de 36 885 lei...Iată ce a adus oamenilor, în patruzeci de ani. cooperativizarea comunei Gheorghe Doja din Bărăganul ialomitean 1Opinia Iui Stelian Andrei. 60 de ani, contabilul-șef al C.A.P. : „Sînt născut-crescut în comună, din părinți țărani. Am avut opt frați. Mai trăiesc trei. Casa noastră a fost învelită cu stuf. Nu știu cum aș fi trăit dacă nu se înființa cooperativa agricolă. Oricum, nici n-as fi îndrăznit să visez la ceea ce am astăzi. Și nu numai eu. ci toți. Realitatea este asta : avem pentru că la noi se muncește bine. Veți spune că și înainte, ca „individual", țăranul era harnic. Era, dar chiar dacă-si dădea sufletul pe ogor, chiar dacă anii erau deosebit de buni, recoltele lui nu treceau dincolo de un anumit nivel. Pămintul este deosebit de pretențios. Ca să-ti dea mai mult trebuie să-i dai mai mult. Puterea unui om e limitată. Nelimitată este puterea oamenilor uniți. Cine urmărește prin ani producțiile obținute la noi n-are cum să nu sesizeze avantajele muncii unite, bine făcute. Iar recoltele mari au adus venituri mari. Superioritatea agriculturii socialiste s-a dovedit a fi fapt real, nu numai afirmații prin ședințe"....Cine intră in aceste zile la sediul C.A.P. din comuna Gheorghe Doja n-are cum să treacă fără să observe o vitrină mare, sclipitoare în care sint expuse 35 de fotografii. Sînt ale femeilor și bărbaților care în '88 au ciștigat titlurile de cei mai buni între cei mai buni in întrecerea socialistă. Cinstirea performerilor este firească. încă de la înființare cooperativa lor a crescut în cultul și în rîndurile fruntașilor. Si așa au rămas.
vremea

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 9 februarie (ora 20) — 12 fe
bruarie (ora 20). în țară : vremea va 
fi relativ caldă, deși temperatura aeru
lui va marca o scădere ce se va resimți 
îndeosebi în regiunile estice și sud- 
estice. Cerul va fi parțial noros. Izolat, 
în estul țării, se vor semnala fulguieli. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări de scurtă durată din 
sectorul estic, în sud-estul extrem al ță
rii. Temperaturile minime vor fi cu
prinse, în general, între minus 8 și plus 
2 grade, iar cele maxime între minus 2 
și plus 8 grade, mai ridicate în zonele 
de deal. Se va produce ceață, îndeosebi 
noaptea și dimineața, care, izolat, va fi 
asociată cu. depunere de chiciură. în 
București : vremea va fi relativ caldă, 
deși temperatura aerului va marca o 
scădere. Cerul va fi parțial noros. Vîn
tul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 5 și minus 2 grade, iar maximele 
între 2 și 5 grade. Se va produce ceață, 
îndeosebi noaptea și dimineața.

Reportaje
• Note • Informații
MUREȘ : In funcțiune — 

noi microhidrocentralePreocupați de punerea In valoare a tuturor resurselor energetice de care dispune județul, lucrătorii întreprinderii de rețele electrice Mureș au pus in funcțiune, în zona comunei Răstolița, pe riul Iod, două noi microhidrocentrale cu o putere instalată insumînd 560 kW. Racordate la sistemul energetic național, ele asigură cu precădere, energia electrică necesară consumatorilor din această zonă a județului. Cu acestea, numărul microhidrocentra- lelor construite în ultima perioadă pe rîurile de munte ale județului se ridică la 13. De remarcat că ele au fost proiectate de specialiști ai întreprinderii de rețele electrice Mureș, care au asigurat și montajul lor. iar turbinele cu care sint echipate au fost produse de întreprinderea de construcții de mașini din Caransebeș. în prezent, se află în lucru, tot pe riul Iod (un afluent al Mureșului) construcția unei noi microhidrocentrale. Totodată, pe riul Ilva, din aceeași zonă, urmează a fi construite. In perioada următoare, alte 8 microhidrocentrale, ceea ce va contribui in mod considerabil la buna aprovizionare a consumatorilor din zona montană a județului. (Gheorghe Giurgiu).
OLT : Cu sprijinul 

cetâțenilorSătenii din Racovita și-au dorit să aibă o unitate sanitară proprie, întrucît pînă la dispensarul din Voineasa. cei 6 kilometri sînt uneori greu de parcurs. Urmind exemplul deputaților. toți sătenii au dat o mină de ajutor, contribuind, prin mii de ore de muncă voluntară. la edificarea unei clădiri trainice. moderne. Ea a fost înzestrată cu mobilier și aparatură medicală. iar cadrele medicale sînt la datorie. (Mihai Grigoroșcuță).
HUNEDOARA : Realizări 

social-edilitareîn cadrul vastului program de a- sigurare a unor condiții superioare de trai și civilizație pentru întreaga populație, ce se înfăptuiește și in județul Hunedoara, comunele Certei, IHa, Dobra, Geoagiu, Baru, Pui și altele cunosc o continuă modernizare și urbanizare. Prin dezvoltarea industriei și agriculturii se asigură locuitorilor tot mai multe locuri de muncă. în comuna Certej, de exemplu, unde in ultimii ani mineritul s-a dezvoltat, construindu-se o nouă uzină de preparare a minereurilor și o carieră la Coranda, s-au ridicat blocuri moderne, un cămin pentru tinerii muncitori, s-au dat in folosință noi spații comerciale și alte dotări edilitar-gospodârești. în anii următori, aici se vor construi noi apartamente, unități comerciale și prestatoare de servicii. (Sabin Cerbu).
HARGHITA : Meșteșugarii 

se afirmăActionînd stăruitor pentru valorificarea cît mai deplină a materialelor recuperabile și refolosibile, meșteșugarii harghiteni și-au intensificat preocupările atit pentru colectarea lor, cit și pentru reintroducerea in circuitul bunurilor materiale, de consum, realizind produse utile, tot mai solicitate. Lărgirea gamei sortimentale pentru a răspunde tot mai mult cerințelor populației, descoperirea de noi surse de materiale recuperabile se află în centrul atenției meșteșugarilor de aici. Dar nu este singurul capitol unde lucrătorii celor 13 unități cooperatiste ale județului s-au afirmat prin măiestrie profesională și calitatea execuției, deoarece în activitatea productivă destinată exportului ei își îndeplinesc in mod exemplar și în avans contractele încheiate cu partenerii externi. De asemenea, o atenție prioritară se acordă și prestărilor de servicii către populație, lărgin- du-se gama acestora prin înființarea a 85 noi activități. (Nieolae Șandru).
VRANCEA : Dotări 

turistice și de agrementRețeaua dotărilor din domeniul turismului și a locurilor de agrement aflate in grija cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor din județul Vrancea a fost intregită cu un nou obiectiv. Astfel, in crîngul din apropierea municipiului Focșani au fost date în folosință, în cadrul complexului turistic „Căprioara", un spațiu de cazare cu 84 locuri, restaurant și bar de zi. Tot aici se află în construcție un restaurant cu terasă de vară, o sală de sport, piscină, saună și spații pentru activitatea unor cabinete de îngrijire a sănătății. Asemenea unități moderne au mai fost date in folosință in anii din urmă la Odobești, Adjud, So; veja. Cascada Putnei și în alte locuri înscrise în rețeaua turismului vrincean și național, (Dan Dră- gulescu).
Administrația de Stat 

Loto-Pronosport 
informează :Participanții la sistemele de joc sînt familiarizați cu avantajele deosebite pe care le oferă tragerile LOTO 2, între care se înscrie și acela de a se putea ciștiga și cu numai 2 numere. Ocazional, se organizează și TRAGERI EXCEPȚIONALE LOTO 2, cum ar fi cea de duminică, 12 februarie, care nu numai că păstrează avantajele celor obișnuite, dar adaugă și altele noi, din care menționăm cele 22 numere ce vor fi extrase (în loc de 12), precum și lărgirea și diversificarea gamei de ciștiguri, care, pe lingă autoturisme și importante sume de bani, cuprinde și excursii peste hotare. Nu trebuie scăpat din vedere că, asa cum o indică și numele, o TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO 2 se organizează la intervale mai mari, ceea ce justifică interesul numeroșilor participant! de a nu pierde această ocazie. în acest sens, trebuie menționată șansa de a ciștiga și cu 2 numere din 6 extrase și, desigur, 3 numere din 12. De reținut că biletele in valoare de 25 de lei asigură participarea la întregul ansamblu de extrageri și că ultima zi de participare este simbătă, 11 februarie.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere vă adresez, în numele meu și al Consiliului Suprem al Republicii Sudan, sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român progres și prosperitate sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă.Folosîsc acest prilej pentru a exprima înalta apreciere pe care o acordăm pozițiilor dumneavoastră ferme în problemele Internaționale majore.Doresc să vă asigur că vom acționa în continuare pentru dezvoltarea bunelor relații statornicite între țările noastre, în folosul reciproc al celor două popoare.

AHMED EL MIRGHANI
Președintele Consiliului Suprem 

al Republicii Sudan

Din țările socialiste
U.R.S.S. .

Performanțe în exploatarea petrolierăOamenii muncii de la exploatările petroliere din Republica Autonomă Corni, In ciuda condițiilor climatice deosebit de grele, au reușit să sporească producția de țiței. în mod deosebit este a- preciat țițeiul extras la Iareg, un sortiment a cărui vîscozitate este mult mai mare decit a țițeiului obișnuit. El servește drept materie primă pentru producerea de lacuri de înaltă calitate, destinate industriei electrotehnice, ca și pentru fabricarea de uleiuri ce-și pâstrea-
R.D. GERMANA

Dinamica microelectroniciiOamenii de știință din R.D. Germană au pus Ia punct o nouă metodă de topire pentru producerea de sticlă specială necesară industriei microelectronice. Sticla are o puritate de 99.995 la sută și rezistă la temperaturi de peste 1 000 de grade. Noua tehnologie permite să se producă această sticlă specială folosindu-se numai materii prime autohtone.Dezvoltarea, in continuare a e- lectronlcli și a microelectronicii constituie una din sarcinile principale ce stau în fata oamenilor muncii din. R.D.G. Planul pe 1989 prevede o creștere de 75 Ia sută a producției, in primul rind a pro-
R.S. CEHOSLOVACĂ

Valorificarea potențialului hidroenergeticCentralele ce utilizează potențialul apelor rămîn o componentă importantă a programului energetic al R.S. Cehoslovace. După cum relatează agenția C.T.K., noile capacități hidroenergetice prevăzute a se construi în anii următori vor permite sporirea gradului de utilizare a potențialului cursurilor de apă pînă la 67 la sută. în șirul noilor construcții se află trei centrale pe riul Vah, iar, într-o perioadă ulterioară, un sistem de baraje ce se vor ridica pe riul Labe și afluenții acestuia din Cehia de nord.
R.P. POLONĂ :

Lărgirea capacității de producție 
la „Polcolor”Una dintre cele mai mari întreprinderi ale industriei electronice poloneze — fabrica de cinescoape și televizoare „Polcolor", de lingă Varșovia — iși dezvoltă substanțial capacitatea de producție. în acest sens, se fac pregătiri pentru darea în exploatare a unei noi linii de montaj cu o producție de peste 600 000 cinescoape pe an.însemnătatea acestei investiții este reliefată de faptul că în 1987 „Polcolor" a produs același număr de cinescoape, în special pentru recepția programelor în culori, dintre care mai mult de jumătate pentru export. Dacă în anul trecut întreprinderea a realizat peste 700 000 

R.S. VIETNAM :

Un nou obiectiv economic

ACTUALITATEA 5^©^T0VÂ

ză proprietățile de lubrificare chiar și in condițiile unor geruri deosebit de mari.De la circa 130 000 tone de petrol, cît s-a obținut inițial, in prezent producția a crescut la circa 500 000 tone, existînd posibilități pentru sporirea ei în continuare. Planurile de dezvoltare a exploatării petroliere de la Iareg prevăd construirea a încă trei sonde, ceea ce va permite creșterea producției de petrol greu la 1,5 milioane tone anual.
ducției de microcomponente electronice, de circuite integrate și de alte piese destinate industriei electronice. în viitorul apropiat în R.D.G. se vor produce circa 62 000 de calculatoare personale, cu o memorie de 16 și 32 kilobiti. în același timp, se va trece la producția de masă a circuitelor integrate cu o memorie de 64 de kilobiti. Se pregătește producția circuitelor cu o capacitate de 256 de kilobiți, urmind ca în viitorul a- propiat să se treacă și la fabricarea circuitelor de 1 megabit, ceea ce, la rîndul său. va da un nou impuls întregii industrii electrotehnice din țară.

O atenție tot mai mare este a- cordată în ultimul timp minihidro- centralelor, întrucît acestea pot valorifica potențialul energetic al riurilor interioare. între hidrocentralele de capacitate mică recent date in folosință se numără și cea din apropierea orașului Ostrava. Cele două turbine, cu o putere instalată de 12 kilowați fiecare, vor furniza rețelei energetice naționale peste 150 000 de kWh anual. Mini- hidrocentrala a fost construită într-un termen de numai cinci luni, iar cheltuielile se vor amortiza în cinci ani. nw

exemplare, după darea in folosință a noii linii, începînd din 1990, producția se, va ridica la 1,2 milioane cinescoape anual.Cinescoapele poloneze se exportă în multe țări. Pentru beneficiarii din străinătate se pregătește începerea producției unei noi generații de cinescoape, de gabarit redus, cît și a cinescoapelor pătrate plate, destinate să fucționeze în cuplaj cu computere. Totodată, „Polcolor" își lărgește nomenclatorul produselor, începînd să realizeze și magneto- scoape, și, pe o scară mai mare, monitoare pentru sistemele de computere profesionale.
Folosind diferența de nivel de 10 metri între cursul superior și cel inferior al rîului Dong Nai — pe o lungime de 17 km —, specialiștii vietnamezi au proiectat o centrală hidroenergetică cu patru turbine, insumind o capacitate de 400 MW. în plus, cele două rezervoare vor permite conservarea a 2,8 miliarde mc de apă, utilizată și pentru irigarea unei suprafețe de 300 000 ha teren arabil.

SCRIMA. „Cupa mondială" la floretă feminin a programat la Gijp- pingen (R.F. Germania) un concurs, ciștigat de vest'-germana Anja Fichtel, care a invins-o în finală, cu 9—7, pe italianca Giovanna Tri- lllni. în intîlnirea pentru locurile3—4, Dorina Vaccaroni (Italia) a învins-o cu 8—6 pe coechipiera sa Diana Bianchedi.ATLETISM. în cadrul campionatelor de atletism pe teren acoperit ale U.R.S.S., desfășurate în orașul Gomel, Aleksei Jșmelin a ciștigat proba de săritură în înălțime, cu 2,32 m, iar Nikolai Razgonov a trecut primul linia de sosire in cursa de 200 m, cu timpul de 21”64/100. Alte rezultate : masculin : 60 m garduri : Igor Kazanov — 7”56/I00 ; 800 m : Viktor Kalinkin — 1’50” 45/100 ; săritura In lungime : Vladimir Ratuskov — 7,99 m ; feminin s 200 m : Natalia Kovun — 23”29/100 ; 800 m : Tatiana Grebenciuk — 2'02” 62/100 ; 3 000 m : Marina Plușni- kova — 9’13”38/100 ; săritura in înălțime ,: Natalia Golodnova — 1,91 m.RUGBI. Comentînd rezultatele ultimelor meciuri din „Turneul celor 5 națiuni" la rugbi, corespondentul sportiv al agenției Efe notează, intre altele : „Deși a condus cu 6—0, echipa Țării Galilor a fost întrecută pe teren propriu de selecționata Irlandei, galezii suferind a 6-a tnfrîn- gere din 7 partide susținute în actualul sezon. în meciul de la Londra, englezii, care porneau fa- voriți, n-au reușit, cu toate șarjele lor pe trei sferturi, să întreacă solida apărare scoțiană, partida ter- minîndu-se nedecis 12—12. Una din explicațiile acestui „draw" a fost și nereușita englezilor în executarea loviturilor de pedeapsă, ratînd nu mai puțin de 7.



GENEVA

Lucrările Conferinței pentru dezarmareGENEVA 8 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor din Geneva continuă lucrările sesiunii Conferinței pentru dezarmare.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, reprezentantul Mexicului, Carlos Robles, a subliniat necesitatea interzicerii experiențelor nucleare, eliminării armelor chimice și adoptării unui program cuprinzător de dezarmare. Reducerea bugetelor militare, in special ale statelor posesoare de arme nucleare — a arătat vorbitorul — ar contribui la încetinirea cursei înarmărilor.în intervenția sa, Maj Britt Theo- rin, președinte al Comisiei suedeze

pentru dezarmare, s-a referit la măsurile unilaterale de dezarmare prezentate de țările socialiste și a exprimat speranța că în curind acestea vor primi un răspuns constructiv. Acțiunile unilaterale și bilaterale sînt binevenite, eforturile multilaterale fiind însă indispensabile în vederea soluționării problemelor importante ale anilor ’90 — a subliniat vorbitoarea. Ea a cerut statelor care posedă arme nucleare să renunțe la modernizarea arsenalelor de acest gen. ceea ce ar elimina orice pretext privind continuarea experiențelor nucleare.
Acțiuni si luări de poziție
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pentru încetarea cursei înarmărilorVIENA 8 (Agerpres). — Comitetul de coordonare a Mișcării austriece pentru pace, care reunește diferite organizații politice, obștești, de tineret și femei, a dat publicității o declarație sub titlul „Mai multă securitate printr-o politică de reducere a armamentelor". Documentul sprijină eforturile pentru apărarea securității internaționale și cere activizarea lor pentru realizarea dezarmării nucleare și destinderii internaționale.TOKIO 8 (Agerpres). — Un comitet alcătuit din lideri parlamentari și ai unor organizații, obștești din Japonia a anunțat că va supune dezbaterii în Dietă un proiect în baza căruia cele trei „principii nenucleare“ ale acestei țări să capete caracter de lege, anunță a- genția Kyodo.OTTAWA 8 (Agerpres). — Potrivit rezultatelor unui sondaj de

opinie realizat în întreaga Canada, majoritatea cetățenilor acestei tari sînt împotriva achiziționării de către Canada a unor submarine atomice. Astfel, 71 la sută din cei chestionați nu consideră just ca să se cheltuiască în acest scop 8 miliarde de dolari.BRUXELLES 8 (Agerpres). — Partidul Comunist din Belgia a protestat împotriva transferării din R.F.G. la baza militară din apropierea orașului belgian Flo- rennes a centrului N.A.T.O. de pregătire a pilotilor. într-o declarație dată publicității la Bruxelles — relatează agenția T.A.S.S. — se subliniază că restricțiile pe care autoritățile belgiene au promis că le vor institui în ce privește antrenamentele cursanților centrului respectiv confirmă pericolul pe care îl reprezintă zborurile avioanelor militare deasupra unor zone dens populate.
ÎN BERLINUL OCCIDENTAL

Cereri de interzicere a activităților neonazisteîntr-un comentariu pe marginea intrării in Camera Deputaților din Berlinul occidental a Partidului Republican de orientare neonazistă, cotidianul francez „Le Monde“ avertizează asupra „consecințelor grave în viitor" ale breșei făcute de o organizație a extremei drepte. „Acest partid, scrie ziarul, se aseamănă mult cu Frontul Național din Franța al lui Jean Marie Le Pen". El pune în aplicare în Berlinul occidental rețetele care au fost folosite și în Franța de partidul extremei drepte. Faptul că această breșă a extremei drepte s-a produs în Berlinul occidental, relevă „Le Monde", este, de asemenea, un fel de catas

trofă simbolică. Ziarul arată că, în zilele care au urmat comunicării rezultatelor, mii de oameni au organizat demonstrații pe străzile Berlinului occidental, cerînd interzicerea acestui partid. (Agerpres)*TEL AVIV 8 (Agerpres). — Intrarea formațiunii neonaziste „Republicanii" în Camera Reprezentanților din Berlinul occidental trebuie să alarmeze întreaga omenire, a declarat adjunctul ministrului de externe al Israelului, Benjamin Netanyahu, într-o cuvintare rostită în Knesset.
PARAGUAY

Opoziția se pronunță pentru amînarea 
alegerilorASUNCION 8 (Agerpres). — Liderii formațiunilor politice de opoziție din Paraguay grupate in a- lianța „Acordul Național" au dat publicității, la Asuncion, un document in care consideră „imposibilă", ori „deosebit de dificilă" participarea organizațiilor lor la alegerile generale din ■ țară programate pentru 1 mai — transmite agenția Efe. Se precizează că, datorită persecuției declanșate de fostul regim al

dictatorului Stroessner împotriva forțelor de opoziție, acestea nu dispun în prezent de condiții organizatorice și de mecanismele necesare pentru a se situa pe picior de e- galitate cu Partidul Colorado — de guvernămint — în cadrul scrutinului. De aceea, ele solicită aminarea datei alegerilor, avansînd în acest sens o propunere concretă noului șef al statului, generalul Andres Rodri- guez.

Continuă eforturile de pace in America CentralăMANAGUA 8 (Agerpres). — Președintele Nicaraguei, Daniel Ortega Saavedra, a declarat, la Managua, că propunerea făcută la Caracas președintelui Hondurasului, Jose Azcona, de a se proceda la repatrierea nicaraguanilor aflați în această tară a determinat „o reacție pozitivă de ambele părți" — relatează agenția A.N.N. El a apreciat convorbirile avute recent țn capitala Vene- zuelei cu șefi de stat din America Centrală drept fructuoase, precizînd că s-a manifestat pregnant voința guvernelor din regiune de a se depăși piedicile din calea procesului de pace centroamerican.WASHINGTON 8 (Agerpres). — Secretarul general al coaliției electorale salvadoriene Convergența Democratică, Ruben Zamora, a arătat, intr-un articol apărut în ziarul „The

New York Times", că diverse partide politice din Salvador, inclusiv Partidul Democrat Creștin (de gu- vernămînt), au acceptat reconsiderarea propunerii forțelor insurgente privind amînarea alegerilor generale. El susține că inițiativa Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) supune toate partidele politice la proba de a opta pentru pace sau pentru continuarea intensificării conflictului intern. Apreciind propunerea F.M.L.N. de aminare cu șase luni a alegerilor programate inițial pentru 19 martie ca fiind rezonabilă și posibilă, în sensul garantării unui vot onest, Ruben Zamora a arătat că inițiativa insurgenților pare în măsură să creeze condițiile pentru realizarea păcii în Salvador, relevă agenția Prensa Latina.
Consecințe ale practicilor neocolonialiste 

in relațiile economice internaționale 
Ce arată ultimul raport al F.M.I.WASHINGTON 8 (Agerpres). — Fondul Monetar Internațional a încasat, în anul 1988, sume mai mari decît cele pe care le-a acordat sub formă de credite, arată ultimul raport lunar al său.Astfel, această instituție a oferit 2,7 miliarde drepturi speciale de tragere (D.S.T.) diverselor țări membre care i-au solicitat' credite, recuperând. în schimb. 6,7 miliarde.WASHINGTON 8 (Agerpres). — Dobînzile percepute de principalele bănci americane urmează să crească, iar Oficiul Rezervelor Federale va

lua măsuri de restrîngere a creditelor, pentru combaterea inflației. Acest punct de vedere a fost împărtășit în cadrul unor audieri în Congres de către Alan Greenspan, președintele Oficiului Rezervelor Federale. Experți financiari americani. citați de agenția China Nouă, au arătat că această creștere a do- binzilor este de așteptat, singura întrebare care se pune acum fiind cit de mare va fi majorarea. Ei recunosc, de asemenea, existența în economia americană a unor puternice presiuni inflaționiste.
Creșterea deficitului balanței comerciale a FranțeiPARIS 8 (Agerpres). — Deficitul balanței comerciale a Franței s-a deteriorat în luna decembrie, pe întregul an 1988 el cifrîndu-se la 33 miliarde franci. Deși nu mult mai ridicată în comparație cu anul precedent. cifra în sine conține un element îngrijorător, anume o slăbire a competitivității Franței, antrenind o majorare substanțială a deficitului în schimburile de mărfuri in- ' dustriale, relevă comentatorul ziarului „Financial Times".Această deteriorare a situației în ce privește comerțul cu bunuri in

dustriale este continuarea unei tendințe ce ă prins contur în urmă cu patru ani. cauza principală fiind, după cum afirmă autorul, lipsa unei specializări competitive în multe sectoare industriale franceze.In ceea ce privește nivelul de utilizare a forței de muncă, același articol semnalează o anume creștere a contingentelor de șomeri, care în luna decembrie au cuprins 2,54 milioane de persoane, însemnînd 10,1 la sută din forța de muncă a Franței.
Proteste împotriva politicii de apartheid 

și discriminare rasială a R. S. A.
• Demonstrație la Soweto • 

Pretorio să înceapăJOHANNESBURG 8 (Agerpres). — Poliția regimului rasist sud-african a reprimat cu deosebită brutalitate O manifestație antiapărtheid a elevilor și studenților, desfășurată la Soweto, suburbie a orașului Johannesburg. Zeci de persoane, tineri între 12 și 18 ani, au fost rănite. Manifestația a fost prilejuită de comemorarea unui lider al mișcării studențești de luptă împotriva discriminării rasiale, ucis de poliție cu un an in urmă — relatează agențiile de presă.HARARE 8 (Agerpres). — Expri- mînd o poziție împărtășită în ultima vreme și de alți cetățeni albi din Africa de Sud, Frederick Van Zyl Slabbert, fost lider al Partidului Federal Progresist din R.S.A., a cerut actualelor autorități de Ia Pretoria să înceapă negocieri cu Congresul

Opoziția cere autorităților de la 
negocieri cu A.N.C.Național African (A.N.C.), principala formațiune politică, aflată în prezent in ilegalitate, cp lpptă injpotriva apartheidului. El a menționat, intr-o declarație făcută agenției A.D.N., că negocierile cu A.N.C. presupun și ridicarea interdicțiilor asupra activității acestei organizații, precum și eliberarea lui Nelson Mandela și a altor deținuți politici.Totodată, agenția citată menționează că, la sfîrșitul săptămînii trecute, P.F.P. a fuzionat cu Partidul Independent și cu Mișcarea Națională Democrată — alte două mișcări ale albilor care se pronunță pentru eliminarea discriminării rasiale, for- mînd Partidul Democrat din Africa de Sud, de opoziție, care dispune încă de pe acum de 20 locuri in parlament. Evoluție ce are loc pe fundalul luptei susținute a populației de culoare împotriva apartheidului.

In interesul asigurării prezentului și viitorului
pașnic al omenirii

Un interviu al tovarășului Erich HoneckerBERLIN 8 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului „Junge Welt", Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, a declarat că Partidul Socialist Unit din Germania va urma neabătut calea dezvoltării socialiste a patriei, va urmări consecvent atingerea obiectivului eliberării omenirii de exploatare și oprimare, al edificării unei lumi a păcii, fără războaie — relatează agenția A.D.N. Socialismul — ca unică alternativă la capitalism — este un proces în continuă evoluție, caracterizat de u- nitatea dialectică între continuitate și înnoire, a subliniat. E. Honecker. Trecînd în revistă unele realizări obținute în R.D.G. în anii socialismului, el a relevat asigurarea ocupării integrale a forței de muncă, politica în domeniul locuințelor, dreptul tinerei generații la învățătură și in

struire — ca. reflectare a superiorității noii orinduiri față de societatea capitalistă.Referindu-se la situația internațională, E. Honecker a apreciat că, în pofida unei oarecari ameliorări a climatului actual, în diferite regiuni ale lumii se mențin focare de încordare și conflict, că N.A.T.O. continuă să producă arme noi, iar modernizarea sistemelor existente închide practic calea realizării de progrese în domeniul dezarmării, al lichidării rachetelor cu rază medie de acțiune.Și în viitor vom' acționa cu toate forțele pentru ca procesul de dezarmare să continue în interesul asigurării prezentului' și viitorului pașnic al omenirii, a subliniat E. Honecker, adăugind : Țelul nostru rămine eliberarea lumii de arma nucleară.
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. LA PANMUNJON AU LOC
CONVORBIRI PRELIMINARE în I I vederea pregătirii negocierilor po- * litice și militare la nivel înalt intre IR.P.D. Coreeană și Coreea de Sud, ■ informează agenția A.C.T.C. Ac- | tualele convorbiri se desfășoară în • Iurma inițiativelor și propunerilorconcrete avansate de R.P.D. Core- I eană vizînd garantarea păcii, eli- I minarea încordării, reducerea con-

I fruntarii politice și militare dintre i Nord și Sud, promovarea reunifi- I cării independente și pașnice a 1
1 patriei.

DEZBATERI CONSACRATE PO- | 
LITIGII INTERNE ȘI EXTERNE A 

| LAOSULUI. La Vientiane și-a | I desfășurat lucrările plenara C.C.al Partidului Popular Revoluționar 1 
I Laoțian. Au fost examinate evo- .luția situației economice din tară în anul 1988, precum și unele pro- I Ibleme referitoare la situația dinAsia de sud-est și din lume, in I general.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Administrația S.U.A. a hotărît să continue dialogul cu O.E.P.
• Cerere adresată Consiliului de Securitate pentru examinarea

situației din teritoriile ocupateWASHINGTON 8 (Agerpres). — Administrația S.U.A. a hotărît să continue dialogul cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei, a declarat purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat.TUNIS 8 (Agerpres). — Președintele Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, a salutat, într-un interviu citat de agenția A.D.N.. decizia președintelui S.U.A., George Bush, de a continua dialogul cu a- ceastă organizație. El a relevat că aceste convorbiri vor avea loc la diferite niveluri.NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — Misiunea Palestinei la Națiunile Unite a cerut convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al O.N.U. pentru a examina agravarea situației din teritoriile ocupate de Israel. într-o scrisoare în acest sens adresată președintelui Consiliului de Securitate se precizează că situația din Cisiordania și Gaza s-a deteriorat ca urmare a unor noi măsuri' represive împotriva populației palestiniene și creșterii numărului victimelor in ultima perioadă.Populația palestiniană din teritoriile ocupate marchează intrarea în cea de-a 15-a lună de la declanșarea revoltei populare prin noi acțiuni de protest împotriva ocupației și a represiunii. După cum informează agențiile de presă, puternice confruntări s-au produs între palestinieni și trupele israeliene în localitățile Kafr Ra’i și Irak Borin,

precum și în taberele de refugiați palestinieni Jabalya și Nusayraț, în timpul cărora 29 participanți la demonstrații au fost răniți. în același timp, soldații israelieni au atacat sectoarele Al-Samou, Dir Al-Askal și Al-Shiyoukh. In unele tabere de refugiați palestinieni din Gaza interdicțiile de circulație sint în vigoare de trei zile. Poliția israeliană a arestat în sectorul de est -al Ierusalimului 15 palestinieni. (Agerpres)PARIS 8 (Agerpres). — într-un interviu acordat săptăminalului .. Jeune Afrique", generalul Muta Gor. fost șef de stat major al armatei israeliene, a declarat că Israelul nu are altă opțiune decît să inițieze un dialog cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei în vederea găsirii unei soluții la conflictul din Orientul Mijlociu — informează a- genția Q.N.A. Acest dialog, a relevat el, este cerut. de mari categorii de oameni din Israel.CANBERRA 8 (Agerpres). — Ministrul australian pentru negocieri comerciale, ministru de externe în exercițiu, Michael Duffy, a avut convorbiri cu Zuhdi Terzi, reprezentant oficial al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Reprezentantul palestinian și-a exprimat satisfacția față de inițierea de către Australia a unui dialog cu O.E.P. El a cerut guvernului australian să-și utilizeze bunele oficii pentru a încuraja procesul de pace în Orientul Mijlociu — relatează agenția China Nouă.

| REPRIMAREA UNOR DEMON- . 
J STRAȚII ÎN HAITI. Forțele armate haitiene au fost utilizate pen- I Itru dispersarea unei ample manifestații revendicative populare des- I fășurate la Cap Haitien — trans- j mite agenția Efe. S-au folosit gre-
Inade cu gaze lacrimogene. Mai < multe persoane au fost rănite. I Demonstranții cereau democrati- ‘
I zarea vieții politice interne, încetarea represiunii la adresa forțelor democratice populare și respecta- | rea programului guvernamental
I anunțat la preluarea puterii de i către noile autorități.

Prelungirea mandatului Grupului de observatori militari 
ai O.N.U. pentru Iran și IrakNAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. a aprobat prelungirea, pină la 30 septembrie, a mandatului Grupului de observatori militari ai Națiunilor Unite pentru Iran și Irak (U.N.I.I.M.O.G.) — transmite agenția T.A.S.S. U.N.I.I.M.O.G. a fost creat in august 1988, avind misiunea de a supraveghea respectarea încetării focului in Golf și retragerea tuturor forțelor armate iraniene și irakiene

în frontierele internaționale recunoscute. în cadrul indeplinirii prevederilor Rezoluției 598 a Consiliului de Securitate privind căile de reglementare a conflictului iraniano-ira- kian.Intr-o rezoluție adoptată in unanimitate, Consiliul de Securitate a chemat, de asemenea, cele două părți să înfăptuiască neintirziat rezoluția 598.
LUMEA CAPITALULUI 1N ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
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„NEWSWEEK”:

37 milioane de americani lipsiți 
de dreptul la asigurarea sănătății

Milioane și milioane de americani cu venituri modeste sînt lipsiți de unul din cele mai elementare drepturi ale fiecărei ființe umane — dreptul la asigurarea sănătății. Aceasta este concluzia unei anchete a revistei „NEWSWEEK", care a publicat in numărul 5 din ianuarie un amplu studiu. însoții de fotografii, surprinzînd aspecte elocvente ale acestei problematici deosebit de presante în Statele Unite.
Numai cei bogați 

își pot permite 
«luxul» 

să se îmbolnăveascăPornind de la constatarea că în Statele Unite „in ultimii ani prețul asigurării și îngrijirii sănătății a crescut vertiginos" și că „numai în 1988 această majorare a fost de 30 la sută", revista scrie :Pînă nu de mult se aprecia că dreptul la asigurarea sănătății — unul din drepturile fundamentale ale omului — poate să fie asigurat în America o dată cu obținerea unui loc de muncă stabil. Acum însă, o dată cu creșterea galopantă a prețurilor, asigurarea sănătății devine o dorință greu de realizat. în 20 de ani, costul total al asigurării și îngrijirii sănătății în Statele Unite a urcat vertiginos, ca o rachetă — de la 50 de miliarde dolari la peste 500 miliarde dolari. Nivelul oarecum redus al inflației din perioada administrației Reagan nu a oprit această evoluție : în unele state americane, prețul îngrijirii sănătății unei fami-- Iii de patru persoane a crescut din 1980 cu aproape 400 la sută — declară Ellen Kaplan, consultantă la

biroul de asigurare din Framingham, statul Massachusetts,Dacă această evoluție continuă, spun unii experți, nu va mai putea să se asigure îngrijirea adecvată a sănătății americanilor de rînd — scrie în continuare „Newsweek". „In anul 2000 — a declarat fostul secretar de stat pentru sănătate și educație, Joseph Califano, în prezent consultant pentru problemele asigurării sănătății la o mare corporație — singura persoană din Statele Unite care va putea să-și permită să se îmbolnăvească va fi Donald Trump" (unul din cei mai bogați oameni din S.U.A. — n.r.).Problema asigurării sănătății a devenit un lucru foarte greu și complicat. Unele firme au încetat să plătească asigurarea sanitară pentru anumite categorii de muncitori și pentru anumite feluri de tratamente medicale ale salariaților lor. A- menințarea pentru categoriile de jos ale populației va fi și mai mare cînd vor intra în funcțiune propusele reglementări în acest domeniu. „Va fi un an amar" — se arată într-un raport al Asociației americane pentru asigurarea sănătății și al Universității Johns Hopkins.Corporațiile reduc cheltuielile pentru sănătate, la fel cum s-a pro

cedat și în bugetul federal, care pur și simplu a scalpat programele privind asigurarea îngrijirii sănătății. Aceasta a îngreunat situația pentru mulți cetățeni. Nu au fost scutiți nici chiat cei foarte săraci.Ca urmare, 37 milioane de cetățeni americani — mulți din ei fiind cei care lucrează pe cont propriu sau pentru firme mai mici — au rămas fără nici un fel de asigurare pentru sănătate.Mark și Pascale White au o mică companie de prelucrare a lemnului la Boxborn, statul Massachusetts. Anul trecut, familia White s-a găsit fără nici o acoperire, după ce Pascale a rămas însărcinată, iar compania lor de asigurare — „Golden Rule" — și-a suspendat programul său. După ce Mark White a scris despre aceasta senatorilor, deputaților Camerei Reprezentanților și ziarului local, compania „Golden Rule" a fost de acord să reinstaureze asigurarea, dar numai pînă la de trei ori suma plătită de familia respectivă pentru vechea lor poliță. Dar familia White a reușit să cumpere polița de asigurare de la o altă persoană asigurată. Nici acest lucru însă nu a fost suficient, deoarece polița respectivă nu putea acoperi și suma de 1 400 dolari pentru îngrijirea copilului în spital. Și, cu toate acestea, ei se consideră fericiți, pentru că au putut evita plata unei sume imense cerute pentru nașterea unui copil.
Pacienții sînt îngrijiți 

în funcție 
de „diagnosticul” 

veniturilorIn continuare, „Newsweek" scrie: Dr. Derace Schaffer, șeful secției radiologie de la „Genesee Hospital" din Rochester, statul New York, declară : Dictatul financiar influențează direct asupra modului în care

„Costurile pentru tratamente medicale urcă cu viteza rachetei"...Pentru a evidenția saltul vertiginos al costului asigurării și îngrijirii sănătății, revista „Newsweek" publică și graficul de mai jos, care, luînd ca bază anul 1965, cîndcheltuielile pe întreaga țară în domeniul respectiv se ridicau la 50 miliarde dolari, arată că in 1987 (an pentru care există date oficiale) acestea au „sărit" la 500 miliarde dolari, Un salt generator de îngrijorare și deznădejde.. Totodată, „Newsweek" publică, sub titlul „O serioasă gaură în portofel", cîteva imagini su

gestive pentru a arăta evoluția costurilor tratamentelor medicale într-un oraș mijlociu din Statele Unite — anume Seattle. Astfel, aceste imagini, publicate mai jos, arată că, dacă în 1979 costul unei radiografii toracice era de 27,50 dolari, în 1989 acesta a devenit de peste două ori mai mare, respectiv, fiind de. 59 dolari. In aceiași ani, o operație cezariană costa 5 010 și, respectiv, 10 900 dolari, o operație de derivație coronariană costa 18 000 și, respectiv, 37 300 dolari, iar tratamentul dentar 350 și, respectiv, 600 dolari.

I PLENARA. La Paris s-au desfă- I șurat lucrările plenarei C.C. al 1 P.C. Francez, consacrate pregătirii | I alegerilor municipale ce vor avealoc luna viitoare. în cadrul ple- i narei s-a evidențiat necesitatea I unirii forțelor de stînga în cadrul * | campaniei electorale și alegerilor. 
‘ STARE DE URGENȚĂ. Consi- I I liul Militar Suprem din Sudan aanuhțat prelungirea cu încă șase | I luni a stării de urgență, instituităin 1987.

REUNIUNE LA VIENTIANE. I 1 Agenția laoțiană de știrj . anunță I că Ia Vientiane a avut loț o nouă reuniune a Comisiei mixte de I I frontieră laoțiano-thailandeze. in cadrul căreia s-a convenit ca fie- 1 Icare part’e să formeze cite un comitet tehnic de inspecție în zo- nele aflate în dispută — infor- | meâză agenția K.P.L. S-a apreciatI că deschiderea unor puncte de tre- t I cere a frontierei, prin acordul re- I ciproc, va contribui la intensifi-1 carea schimburilor comerciale, a I cooperării bilaterale în general.
. PRECIZĂRI ÎN PROBLEMA 

GIBRALTARULUI. In cadrul unei 'I conferințe de presă, ministrul spa- , nlpl. al afacerilor, externe, Fran- , I cisco .Fernandez Ordonez, care a . I efectuat o vizită în Marea Britame, I a afirmat că -principalul obstacol 1 I în calea îmbunătățirii relațiilor hispano-britanice este problema I l Gibraltarului. El a arătat că cele | două guverne ar trebui să găsească
Io formulă satisfăcătoare pentru . soluționarea acestui „contencios istoric" în concordanță cu interese- !* le celor două țări.
• VIZITA PREȘEDINTELUI AL- | 

GERIEI ÎN MAROC. Președintele t Algeriei, Chadli Bendjedid, și-a i I încheiat vizita efectuată în Maroc.Timp de . trei zile, el a avut con- 1 
1 vorbiri cu regele Hassan al II-lea,cu care a examinat modalitățile de extindere a relațiilor bilaterale, I (situația pe plan maghrebian, dinOrientul Mijlociu și din Africa, I precum și problema gaharei occi- | dentale, perspectivele reglementării
I acestei probleme în .cadrul efor- . turilor de pace ale Organizației Națiunilor Unite. Aceasta a fost I I prima vizită a șefului statuluialgerian în Maroc din anul 1972. I

CONTACTE ANGLO-IRANIENE. ‘ | Ministrul de externe al Iranului, Aii Akbar Velayati, a conferit, cu 1 prilejul unei escale efectuate la I 
I Londra, cu omologul său britanic,Geoffrey Howe, primul contact I diplomatic la acest nivel între cele | două țări în ultimii 10 ani. Un
I purtător de cuvînt al M.A.E. bri- . tăhic a declarat presei că au fost abordate, în principal, aspecte ale •
I situației internaționale ce prezintă interes pentru ambele părți, prin- I tre care și eforturile ce se depun | pehtru soluționarea conflictului
I Iran-Irak. El a caracterizat. întreve- i derea ca „utilă" pentru evoluția I viitoare a relațiilor bilaterale.

pacienții sînt îngrijiți, indiferent de starea lor clinică. Și, în condițiile în care nu se vede sfîrșitul acestei , fantastice creșteri a prețurilor, re- putați specialiști încep să se întrebe dacă sistemul existent de asigurare medicală poate să mai funcționeze.
In două numere recente ale influentei reviste „New England Journal of Medicine", un economist de la „Stanford Institute" și un grup de cunoscuți medici argumentează în favoarea unui program național de asigurare a sănătății care să uneas

că eforturile publice și private. Dar orice mișcare într-o asemenea direcție va provoca în mod sigur o puternică opoziție din partea multor companii sau a doctorilor cuprinși în Asociația americană a medicilor, ca și a conservatorilor.

ȘOMAJUL ȘI NARCOMANIA. I Sociologii vest-germani susțin că I 
I șomajul și narcomania creează un cerc vicios din care greu se mai I poate ieși. Potrivit revistei „Dro- I gen-Report“, în 1987, 37 la .sută din
I pacienții clinicii de dezintoxicare . de la Oldenburg erau foști șomeri. Terapeuții nu pot soluționa proble-
Ima șomajului, relevă revista, dar . în orice caz în R.F. Germania I există în prezent 60 000 de
I narcomani. >CAPRICIILE VREMII. • In capi- I

Itala Marii Britanii continuă să se 
mențină o vreme deosebit de caldă, I 
asemănătoare mai degrabă verii ’

I timpurii decît mijlocului iernii. . 
Temperaturile înregistrate in ulti- I 
mele zile sint apropiate celor din •

I Bahrein, fiind cele mai ridicate din . 
ultimii 29 de ani. Meteorologii pre- I 
văd o vreme asemănătoare și in

I următoarele zile • O iarnă deose- . 
| bit de grea s-a instalat anul acesta I 

in Iordania. In sudul țării au fost 1

I frecvente cazurile in care tempera- < 
tura a scăzut sub minus 10 grade, I 
fapt cu totul neobișnuit pentru a- 1

Iceastă regiune. După cum aprecia- . 
ză specialiștii, gerurile au provo- I 
cat mari daune culturilor agricole,

Iin special plantațiilor de pomi fruc- , 
tiferi • O masă de aer rece, po- I 
Iar, denumită „Expresul de Alas-. .

Ika“, s-a abătut asupra unor locali- ■ 
tăți din nordul Mexicului, la fron- I 
tiera cu S.U.A., cauzind victime inî rindul populației. La Monterrey, [ 

* capitala statului mexican Nuevo | . Lean, 12 persoane și-au pierdut I viața.
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