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SARCINILE ECONOMICE
ÎNDEPLINITE EXEMPLAR!

Resursele materiale refolosibile
integral valorificate in producție

Prioritate-metalelor neferoase
si otelurilor aliate!

Anchetă economică în municipiul Buzăuîn cadrul acțiunilor de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile — resurse de bază ale aprovizionării tehnico-materiale in întreaga economie — o mare însemnătate in actuala etapă o are readucerea in circuitul economic a metalelor neferoase și oțelurilor aliate. Se cere făcut un adevărat salt calitativ in acest domeniu,, fructificindu-se pe un plan superior experiența acumulată pină acum, condițiile tehnice create, introducîndu-se ordine exemplară, disciplină desăvirșită în circulația acestor metale refolosibile.în aoest sens, conform unor reglementări recente, unitățile econo- . mice sint obligate să organizeze recuperarea acest fel rezultate din procesele tehnologice, din dezmembrarea mijloacelor fixe casate și din activitatea de întreținere și reparații și să le selecționeze pe mărci sau grupe de mărci cu aceleași elemente de aliere sau pe sortimente de metale neferoase, încă de Ia locul de proveniență. Cum se aplică aceste prevederi ? Este tema investigațiilor întreprinse în. unități economice din municipiul Buzău, împreună cu consiliul județean de control muncitoresc al activității economice și sociale.

acțiunilor de recuperare și valorificare a materialelor re-

tuturor materialelor de
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Seyyed Aii Khamenei, președintele Republicii Islamice Ira
va efectua oLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România,

vizita oficiala inSeyyed Aii Khamenei, președintele Republicii Islamice Iran, va efectua o vizită
țara noastrăoficială în țara noastră, ultima decadă a lunii febr rie 1989.

UNITATEA DINTRE TEORIA Șl PRACTICA 
REVOLUȚIONARĂ IN CONCEPȚIA PARTIDULU 

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Un model de la care 
trebuie pornitRaidul nostru pornește de la depozitul de metale al întreprinderii județene de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile. Prima constatare este că în cițiva ani aici s-au făcut progrese însemnate, în sensul introducerii ordinii, al organizării activității pe principii tehnologice. Fără o dotare tehnică deosebită, dar cu multă inițiativă și spirit gospodăresc, depozitul de metale refolosibile a căpătat un aspect modern. în care se depune o activitate laborioasă pentru pregătirea șl" selectarea metalelor, depozitarea distinctă pe grupe de mărci și sortimente, expedierea lor în condiții a- propiate de cele necesare unei valorificări eficiente în întreprinderile de profil. .în perioada cît ne-am aflat la depozit, în transporturile de metal refolosibil sosite de la unitățile din oraș nu s-au identificat abateri de la cerințele de calitate, ceea ce reprezintă un indiciu al gradului de disciplină în acest domeniu. După cum ne relata tovarășul Romulus Șandra, directorul I.J.R.V.M.R. Buzău. schimbările pozitive intervenite în organizarea acestei activități se reflectă în colectarea în 1988, în comparație cu 1985, a unei cantități cu 30 la sută mai mari de metale neferoase și de peste trei ori mal multe oțeluri aliate, pe mărci și grupe de mărci.Esențial este că acest depozit, In actuala sa organizare este pregătit să preia și să livreze la marii beneficiari toate cantitățile de metale refolosibile pe care unitățile din zonă le vor trimite sortate pe grupe de mărci și sortimente. Din acest punct de vedere, unitățile care urmează să-și organizeze, potrivit noilor cerințe, gospodăriile de metale

refolosibile se pot inspira din experiența întreprinderii județene de specialitate.

BUCUREȘTIContinuind seria bunelor rezulta- . te din anul trecut, cind și-au îndeplinit și depășit planul la export, oamenii muncii din întreprinderile . sectorului 4 al Capitalei au înregistrat, în perioada care a trecut din acest an. rezultate remarcabile in acest domeniu, onorindu-și integral contractele încheiate cu partenerii externi.; î-n fiecare întreprindere se acordă o atenție deosebită aprovizionării ritmice cu materii prime si materiale pentru producția destinată partenerilor de peste hotare, s-au organizat linii, formații. ateliere și secții specializate in producția de export, iar asistenta tehnică este acordată în toate schimburile. Așa cum preciza to- . varășul Stelian Văcărelu. secretar cu probleme economice al sectorului 4 din Capitală. comisia de export din cadrul sectorului urmărește in prezent modul in care sint înfăptuite programele de modernizare la nivelul fiecărei unități in ” parte, in vederea diversificării gamei sortimentale a produselor oferite la export in condiții de eficientă sporită. O atenție deosebită se acordă totodată calității produselor. onorării la termen si chiar in avans a comenzilor. Un exemplu în acest sens il oferă colectivul de la I.M.G.B. care va livra peste citeva zile în premieră la export samble pentru (Gheorghe

prinderii, aprecia că la baza lui stă aplicarea în viață a măsurilor tehnice, și organizatorice înscrise in programul de modernizare a proceselor de producție. Astfel. încă de la finele anului trecut. în sectorul de prelucrări la cald au fost introduse noi utilaje de mare capacitate si tehnicitate, au fost puse in funcțiune două instalații Ia cald a organelor de pentru liniile de înaltă destinate exportului. (G.
BÎRLAD

de zincare asamblare tensiune. Baltă).
oameni ai

r

în gospodărirea metalelor 
refolosibile, deocamdată; 

simple angajamenteîntr-un răstimp de numai un an actuala conducere a întreprinderii de utilaj tehnologic din Buzău a reușit câteva realizări remarcabile. Astfel, unitatea iși realizează piapu), ihdeplinindu-șî riguros obligațiile la export, s-d asigurat fabricația unor produse complexe, de tehnicitate ridicată pentru programele prioritare ale economiei. într-un singur domeniu s-a bătut pasul pe loc, și anume : activitatea de recuperare și valorificare a metalelor refolosibile....în hala de montaj cazangerie grea, primul conteiner de șpan in care ne aruncăm privirea ne rezervă prima surpriză neplăcută, „șerpii" de oțel și-au rite bucăți de metal și un rest de sculă bricat din oțel aliat, grafic înregistrează ceastă situație. Și, din păcate, activitatea fotoreporterului in această secție va fi foarte intensă pentru a fixa pe peliculă lui de fier în tinate metalelor tecuri de resturi cu resturi de oțel-carbon sau aliat, lăzi de gunoi în care s-a aruncat metal și așa mai departe. Nici o- inscripție pe conteinerele de metal re- folosibil nu oferă lămuriri asupra provenienței conținutului acestora.Ne îndreptăm spre atelierul de întreținere al secției mecanice cu speranța că, așa cum ne încredințase

Printre făcut loc dife- masiv, precum cu capătul fa- Aparatul foto- pe peliculă a-
prezența șpanu- conteinere des- neferoase, ames- de oțel Inoxidabil

Corneliu CÂRLAN 
Stelian CHIPER(Continuare in pag. a Il-a)

industria Ioniță).
BACĂU

suban- navală.
între'Oamenii prinderea tata care .dent cu depășiri substanțiale la toți indicatorii — au produs și livrat .partenerilor externi., în perioada care a trecut din acest an. peste prevederi, importante cantități de produse. De notat că toate contractele si comenzile cu scadenta in această perioadă au fost onorate exemplar, creindu-se condiții da planul pe luna februarie să fie îndeplinit Înainte de termen. Refe- rindu-se la acest succes, inginerul Gheorghe Hură, directorul intre-

muncii de Ia mecanică Bacău — uni- a încheiat anul prece-

Puternicul colectiv de _____ ...muncii de la întreprinderea de rulmenți din Bîrlad acordă o atenție deosebită realizării ritmice la un înalt nivel de calitate și înainte de termen a producției pentru export. „După ce în anul 1988 am livrat suplimentar partenerilor externi produse în valoare de 46 milioane lei — ne spune ing. Gheorghe Druică, șeful serviciului export din întreprindere — prin măsurile tehnico-organizatorice aplicate ferm în fabricile și secțiile specializate pentru export. lansarea din vreme a fabricației’ și înnoirea producției. colectivul nostru a reușit să-și îndeplinească în totalitate sarcinile contractuale către firmele din cele peste 70 de țări ale lumii pe prima jumătate a trimestrului I din acest an și să expedieze, peste prevederi, produse in valoare de aproape 2 milioane lei". (Petru Necula).
CĂLĂRAȘIColectivele de oameni ai muncii din județul Călărași au obținut in luna ianuarie si in prima decadă a lunii februarie rezultate bune. Producția pentru export a fost realizată in această perioadă în pr'oporție de 108,5 la sută. în fruntea întrecerii pentru onorarea în mod exemplar a contractelor la export se situează colectivele de oameni a< muncii de la Șantierul naval Oltenița. întreprinderea de tricotaje „Crinul" din Lehliu Gară și altele, care au livrat peste plan nave si motonave, confecții, mobilier. (Mihail Dumitrescu)

în concepția partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, etapizarea procesului de edificare și dezvoltare a noii orinduiri in România, in ansamblu, stadiul dezvoltării economico- sociale rezultă din și este afirmat de viața socială, de realitatea concretă, de conținutul, organizarea și eficienta producției materiale. Se exprimă astfel mișcarea, dialectica reală a societății socialiste, problemele soluționate și cele cu tă, contradicțiile ce pentru afirmarea continuă a superiorității socialismului ca mod nou de producție și organizare socială.Pornind de la această premisă de largă deschidere științifică, politică și ideologică, în Expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R., din noiembrie 1988, secretarul general al partidului definește perioadele distincte, succesive ale construcției și dezvoltării societății socialiste românești. care dezvăluie atît de România voltării cit și separă unei societăți socialiste multilateral dezvoltate. Caracterul original al acestei periodizări nu constă ■ atît în eșalonarea cronologică a etapelor, cit in criteriul fundamental al etapi- zării. în cel mai autentic și creator spirit științific, în concepția președintelui României istoria dezvoltării 1 societății socialiste are între coordonatele sale definitorii procesul organizării, creării și modernizării industriei socialiste și, pe acest temei, al dezvoltării și modernizării agriculturii și celorlalte ramuri ale economiei socialiste, a întregii vieți sociale, în contextul făuririi și dezvoltării proprietății socialiste, de stat și cooperatiste ; totodată, matricea fundamentală a dezvoltării noii orinduiri trebuie să fie știința, tehnica și tehnologia cele mai avansate-Din expunere rezultă cu limpezime că, după o scurtă etapă (1944— 1947) de dezvoltare pe baze demo- cratic-capitaliste, România a străbătut, în procesul construcției socia-

care se confrun- se cer rezolvate

liste, trei etape, pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le caracterizează, în primul rind și în principal, prin prisma rolului fundamental al dezvoltării industriei, prin materializarea științei și tehnicii celor mai înaintate. Astfel, perioada 1948—1965 este, în esență, „prima etapă de organizare pe baze socialiste a industriei, agriculturii și celorlalte ramuri". Cea de-a doua etapă (1966— 1980) a asigurat „crearea unei puternice industrii socialiste, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și

tea deschisă a forțelor esenti ale omului, este deci însăși Iste forțelor de producție care au em. cipat societatea socialistă și au ; bazele vieții cu adevărat, umane. I de ce Marx considera că adevăr natură antropologică • se datorește dustriei. Este incontestabil că ind tria, anvergura și ritmul dezvolți ei, strategia modernizării ei det mină, alături de alți factori. i relațiile sociale. de producție, și suprastructura noii orinduiri.Dezvoltindu-și industria, orice i țiune iși schi — bă modul ei d produoe,_ _ munci,
ofund_ _ - dul_ 3 g • dedeaceea, este vertebrală" a d voltării între economii nat nale, a progre lui societății cialiste în i samblul ei. indică rangul turor celorh ramuri și sect re de activitt cu oare intră conexiune șisocietății noastre

• •

de reiat inter_ mondi; schimbă r ei de vis civilizație gindîre.induși „colos

sale distanta încă
realizările obținute in procesul dez-economico-sociale, care ne maide coordonatele

tehnicii", pentru ca, în etapa a treia, a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, (1981—1990), să „se tarea intensivă a celorlalte sectoare ... ... ... ___baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii", urmind ca, în faza > următoare (1991—2000), . România să devină „o țară socialistă multilateral dezvoltată, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii".în dialectica modului de producție socialist, industrializarea este, desigur, un proces în Finalitatea industriei este i multilateralitatea progresului cietătii socialiste, al , cărei rolar este asigurarea unui nivel de civilizație materială și spirituală tuturor membrilor societății. Nu este nicidecum vorba despre o' „etapizare industrialistă", ci despre faptul că industrializarea este procesul complex prin cape forțele <je producție iși dovedesc rolul hotărîtor. determinant pentru întreaga evoluție a societății socialiste românești. Mai mult chiar, industria este raportul istoric real dintre natură, este car-

în prima fază treacă la dezvol- industriei și a de activitate, pe

i nu sine, însăși so- co- înalt

care le influențează în mod dîr<In analiza ții socialiste gîndirii dialectice Nicolae Ceaușescu profunzimea principiului fundam< tal al conform țelor < triei, în socialiste mișcarea liste.Se știe strucției noastră s-a susținut concepția de matică după care nu forțele producție, industria în special, relațiile de producție sînt motoi dezvoltării societății socialiste, ac< tea din urmă ducînd de la sine prin ele însele la crearea și mod( nizarea industriei. Se considera este suficient să fie statornicită pi prietatea socialistă pentru ca o ța să devină automat avansată c punct de vedere industrial. Acea.-

devenirii socie românești. fo a tovarășu pătrundematerialismului Istoi î căruia dezvoltarea f< de producție, concordantă cu relați de producție, ' ____întregii formațiuni soca indidetermică în prima etapă a cc socialiste, inclusiv în ț<

Dr. Alexandru CATANA(Continuare in pag. a V-a)

întreprinderi. InIn anii construcției socialiste, îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, in toate județele țării a fost construită o puternică bază industrială, prin crearea a numeroa: fotografie : platforma industrială a municipiului Botoșani
Destinul nou

al satului românesc, 
în noul destin al tării

Reportaj-anchetăsatul acum cind un dru-

chimizare. Satul de atunci ? O amintire tristă. Vă spusei de bordeiele care erau. Celor tineri trebuie să le explici astăzi ce înseamnă un bordei. N-au de unde ști, E altă lume.
■

AUTOCONDUCEREA MUNCITOREASCĂ
expresivă materializare a democratismului

Cum era românesc 40 de ani. pornea pe drum nou. mul cooperativizării ? Cum este satul românesc astăzi ? Cît s-a primăvara lui 1949,realizat din ceea ce constituia, în un vis, un proiect în legătură cu izbînda căruia existau destule îndoieli atunci ? Care sint învățămintele profundului proces al cooperativizării în lumina cărora drumul satului românesc în viitor se arată a fi șl mai rodnic în Împliniri ?Iată o serie de întrebări — și au mai fost și multe altele — ridicate in cursul investigației noastre reportericești în lumea satului de azi. Firești, de altfel. în aceste momente apropiate aniversării a 40 de ani pe- trecuti din primăvara aceea a lui 1949, cind țărănimea noastră muncitoare, călăuzită de partid, era chemată să pășească pe drumul deslușirii altui rost al vieții ei, era chemată să împlinească un proces revoluționar da substanță, în cadrul căruia se schimba fundamental tipul de proprietate, agricultura organizîndu-se pe temelie socialistă, prin iiberul consimțămînt al milioanelor și milioanelor de oameni ai pămîntului românesc, de veacuri năzuind la o viață de libertate, demnitate, bunăstare. Un drum al înțelegerii care a durat 14 ani — 14 ani de chibzuință, de îndoieli și de hotărîri, de speranțe împlinite confirmînd strălucit justețea politicii partidului în rezolvarea problemei agrare potrivit specificului dezvoltării noastre economico-sociale.Răspunsurile la intrebările noastre ? Iată-le redate succint, așa cum ni le-au înfățișat interlocutorii noștri.
Atunci, la primii 
pași pe drumul 

înțelegeriiOrganizarea pe nrincipii noi, superioăre a muncii a-
gricole, unirea pămînturilor și a eforturilor, oferind a- . vantaje evidente atît prin creșterea producțiilor, cît și prin creșterea veniturilor individuale, nu se putea rezolva într-o zi. într-o săp-

tămînă sau o lună, printr-un act legislativ. „De ce nu s-ar fi putut rezolva în felul acesta, printr-un act le- lislativ 7“ — au rostit întrebarea cei mai tineri partici- panți la investigația noastră. Pentru că — spuneau încă de atunci comuniștii — această transformare solicita, în primul și îh primul rind, o radicală schimbare în conștiința a milioane și milioane de oameni ; deci, nu actul administrativ era hotărîtor, ci opțiunea liber consimțită a oamenilor la un nou mod de viată. întemeiată pe un nou tip de proprietate. Pentru unii a- cest act de voință era foarte, foarte greu. Trebuiau înțeleși, trebuiau așteptați, cu răbdare, trebuia ca ei singuri să ajungă la concluzia că alt drum spre o viată mai bună nu există — numai drumul proprietății socialiste însemna ieșirea la liman; pentru alții, procesul înțelegerii a fost mai rapid sau imediat. Dintre aceștia din urmă a făcut parte și Dumitru Tudose, Erou al Muncii Socialiste, președintele C.A.P. din Stoicăneștii Oltului.— Cum arăta satul a- tunci ? Faceți o comparație. Sau creionați-1, cumva, pentru ca cei mai tineri să-l poată înțelege.

— Păi, să vă dau un singur exemplu: la înființarea cooperativei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost, pe drumurile acestea — era deputat de Olt —, aici erau noroaie, greu se putea merge pînă la Drăgănești- Olt. Și mai aveam bordeie în sat, mai erau 4 sau cinci bordeie. Tovarășul Ceaușescu a venit pe jos de la Drăgănești-Olt, cu altceva nu se putea merge. Și s-a dus la unul Florea Bo- toarcă, la bordeiul lui, că-și trăsese acesta boii din cooperativă. se răzgîndise peste noapte. A stat de vorbă îndelung cu Botoarcă ăsta și cu nevastă-sa și Ie-a arătat că nicicînd n-au să poată să iasă din bordeiul a- cela dacă nu intră în cooperativă. Cu palma lor de pămint n-ar fi putut s-o scoată la capăt patru guri — pentru că avea și doi băieți mici. Și i-a convins'. Și la alții s-a dus, acasă la ei, le-a cercetat. necazurile, le-a arătat că numai drumul cooperativei îi va scoate din nevoi. Ceea ce s-a dovedit cu prisosință ani. .întreaga noastră nime a înțeles bine lucru. îndoielile s-au în fața rezultatelor muncii într-o agricultură făcută cu știință, cu mecanizare, cu
peste țără- acest topit

Meseria de țăran, 
o meserie 
complexăDrăgănești-Vlașca este o comună mare, cu un centru modern construit de-o parte și de alta a șbselei naționale. Dacă te iei după aspectul arhitectonic al centrului ai spune că nu va mâi trece mult timp și comuna va căpăta statut de oraș. Depășind limitele centrului capeți convingerea că te afli de acum cu adevărat într-un mic orășel agroindustrial. în primul rind sînt argumentele oferite de zestrea C.A.P. : fermele avicole și zootehnice ale acestei unități; moderne, în care automatizarea ocupă primul loc; vin la rind atelierele C.A.P., de la cele mecanice la cele electrice, destinate să fa’că față cerințelor unei complexe gospodării agricole. Dezvoltarea puternică a cooperativei a determinat, firesc, dezvoltarea comunei, transformarea ei edilitară radicală — casele cooperatorilor au deja tot echipamentul urban de ultimă oră.Toate acestea te asaltează, te conving dintr-o dată de prosperitatea acestui sat teleormănean, îți vorbesc totodată, despre ambițiile lui.

Dlonlsie ȘINCAN(Continuare in pag, a V-a)

in România socialistăNoile relații de proprietate și noile relații de producție instituite in anii revoluției și construcției socialiste în viața economică a României conferă clasei muncitoare, tuturor oamenilor muncii un statut social nou. de proprietari, producători și beneficiari ai rezultatelor muncii sociale. Ei participă in a- ceastă calitate la conducerea colectivă a unităților economice, la viata politică a societății, afirmin- du-și in mod direct dreptul de opțiune și de decizie in problemele care privesc întreaga dezvoltare social-economică a tării.Pe parcursul mai multor etape de dezvoltare a societății noastre socialiste a fost creat un sistem unitar de conducere a societății, alcătuit din organe și organisme ce iși desfășoară activitatea in toate unitățile economice și sociale, în unitățile teritoriale, precum și pe plan national, valorificind larg inițiativa, experiența și capacitatea de creație ale maselor.Adunările generale, consiliile oamenilor muncii, organismele democratice instituite pe pian national constituie forumuri reprezentative ale democrației noastre muncitorești, cadrul in care se poate afirma plenar calitatea de proprietari asupra mijloacelor de producție pe care o au astăzi oamenii muncii. Experiența de peste două decenii pe care noastră în procesul unui cadru instituțional mocrațief socialiste a^argumentele de necontestat
o are tara dezvoltării nou al de- probat cu ale

practicii sociale, ale vieții valoarea și semnificația istorică a orientărilor strategice înnoitoare ale partidului nostru, care au dinamizat in acești ani viața economică și politică a societății românești. Aceeași experiență istorică a dezvoltării cadrului democratic de conducere, a afirmării puternice a rolului politic conducător al clasei muncitoare a validat un principiu cu valoare generală pentru opera revoluționară de construcție socialistă : conducerea de către partid a intreguiui proces de perfecționare a democrației socialiste, garanția înfăptuirii consecvent revoluționare a obiectivelor dezvoltării de ansamblu a noii orinduiri.în centrul sistemului democratic de conducere dezvoltat în ultimele două decenii în țara noastră se află principiile autoconducerii și autogestiunii muncitorești. Auto- conducerea muncitorească reprezintă, in etapa actuală, forma cea mai cuprinzătoare de participare directă a maselor la conducerea unităților economice și a întregii societăți, de control și evaluare a rezultatelor obținute in buna gospodărire a părții din avuția na- , țională încredințate spre administrare și dezvoltare, de ridicare continuă a eficientei întregii activități.

Experiența practică, viața însăși au probat în mod concludent că spiritul deschis, novator în care documentele partidului nostru au• abordat in toți acești ani și abor-• dează „ problemele complexe . ale perfecționării tuturor domeniilor- de activitate, inclusiv problemele exercitării rolului clasei muncitoare in întreaga dezvoltare social- economică. reprezintă o puternică premisă pentru soluționarea problematicii progresului continuu al , societății. „Considerăm că in general — releva în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea din 28 noiembrie 1988 — sistemul de conducere a activității economico-sociale corespunde etapei actuale de dezvoltare. Este însă necesar să avem permanent in vedere perfecționarea și creșterea răspunderii tuturor organelor de conducere, întărirea disciplinei și ordinii in realizarea sarcinilor ce le revin în procesul complex al diviziunii muncii, al conducerii tuturor sectoarelor de activitate".O asemenea deschidere spre cerințele actuale ale vieții economico-sociale răspunde proceselor transformatoare care au avut și au loc în toate domeniile vieții sociale, în producția materială, în climatul democratic al vieții politice. in viața spirituală a societății românești contemporane.
In pagina a lll-a a ziarului, publicăm o largă dezbatere 

pe această temă
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unările generale ale oamenilor muncii - largi forumuri 
ale democrației muncitorești-revoluționare

Deși realizările anului trecut au mai mari cu peste 100 milioane iță de 1987, planul fiind indepli- ;i depășit la principalii indica- fizici și valorici, rezultatele nu la nivelul a ceea ce se aștepta a fiecare om al muncii din in- inderea noastră. Realizările nu lulțumesc, întrucit ele nu se ri- nici la nivelul cerințelor și nici nivelul posibilităților pe care n avut. De aici trebuie să por- dezbaterea în adunarea gene- de azi...“.easta a fost concluzia de fond nată răspicat de darea de sea- întocmită pe bază de bilanț, a iliului oamenilor muncii de la ’prinderea chimică din Mără- , prezentată de inginerul Dull Mocanu, directorul unității, luzie impusă încă din start, după iu fost înfățișate rezultatele cu întreprinde- a încheiat dtatea anu- irecut.susținerea ă- !1 concluzii, a de seamă a ișurat, pe un spațiu, sub iul unui re- •abil spirit : și autocri- o solidă ar- entatie, sus- ă de nume- e fapte, din rezultă o îă de neîm- ri vlzînd ?ipalele laturi ctivității pro- ive — modul

LA ÎNTREPRINDEREA CHIMICĂ DIN MĂRĂȘEȘTI

Au fost cu adevărat reprezentative
luările de cuvînt ale

reprezentanților oamenilor muncii?
îxploatare a cităților de producție, respectarea ologiilor de fabricație, utilizarea i de materii prime și a resurse- energetice, perfecționarea orga- rii și modernizarea producției, icarea tuturor specialiștilor în mea de modernizare a instala- r și perfectionarea tehnologiilor fabricație, folosirea timpului de u de către toti oamenii muncii, pînd de la cadrele de conducere secții pînă la ultimul muncitor, urarea unei strînse colaborări î compartimentele funcționale șl iile productive, colaborare abso- necesară pentru a se evita orice ziere în rezolvarea problemelor are le ridică realizarea zilnică a tulul.radiografie Întreprinsă sub sem- unei profunde exigente revolu- are, însoțită de nominalizarea ora care s-au făcut răspunzători neîndeplinirea în cele mai bune iiții a unui obiectiv sau altul al lului ; o radiografie realizată cu >ul de a stimula afirmarea plenară mștiinței și calității de proprie- producători și beneficiari a oa- tilor muncii din această unitate ira părții din avuția națională edintată de societatg spre admirare și dezvoltare ; o analiză de ă profunzime care să îndemne ctivul să-și afirme punctul de ere asupra modului în care eonii oamenilor muncii și-a îndepli- mandatul încredințat, în care s-a icupat pentru îndeplinirea pla- ai pe anul trecut și pregătirea . ducției acestui an.șadar, darea de seamă a oferit ciente elemente peritru realizarea i dezbateri aprofundate, la obiect, finalitate certă în ce privește

SIBIU : Rezultate 
sie modernizării producțieiIn întreprinderile industriale din ludețul Sibiu se desfășoară ample noțiuni pentru înfăptuirea obiectivelor cuprinse în programele de ■năsuri privind continua modernizare și organizare a producției, în vederea realizării unor produse eu parametri tehnico-calitativi superiori. Astfel, anul trecut au fost finalizate și aplicate1 în producție numeroase măsuri, care au 

înlăturarea carențelor care s-au făcut simțite anul trecut. Trebuie spus, din capul locului, că aceste premise favorabile au fost fructificate doar în parte în discuțiile care au urmat. Este adevărat, o serie de vorbitori, cum ar fi muncitorii Cristian Burlan, Constantin Apostol, Floarea Staicu, Mihai Trif, maistrul Dumitru Gheorghiu au stăruit asupra modului in care trebuie acționat pentru soluționarea unor probleme care au generat anul trecut greutăți în realizarea planului, cum ar fi-: înlăturarea risipei de materie primă, îndeosebi îft depozitele de descărcare, economisirea drastică a energiei e- lectrice și agentului termic, respectarea întocmai a rețetelor de fabricație, mai buna sincronizare a aprovizionării cu materie primă — în căzui secției producătoare de gelatină — cu perioadele optime de conser-

vare a acestora, ridicarea parametrilor funcționali ai unor mașini și utilaje, întărirea ordinii și disciplinei la absolut toate locurile de muncă, apărarea proprietății socialiste.In acest sens, semnificativă a fost Intervenția muncitoarei Lenuța Mo- horea, care a insistat asupra atenției pe care trebuie să o acorde toți factorii de răspundere din întreprindere — comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii — creșterii eficienței muncii politico-educative, pentru „a asigura o reală modernizare și pe linia gîndirii oamenilor. Vorbim adeseori de ridicarea parametrilor tehnico-funcționali ai mașinilor și utilajelor, dar prea puțin de ceea ce am făcut pentru ridicarea nivelului de gîndire a oamenilor din jurul nostru" — sublinia vorbitoarea.O invitație mai. mult decît inci- tantă pentru aprofundarea subiectului, care o privea înainte de toate pe tovarășa Adriana Nichita, secretara comitetului U.T.C. pe întreprindere, vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii, care a urmat la discuție. Surprinzător, vorbitoarea s-a rezumat, în cele 4—5 minute cit a reținut atenția adunării, la cîteva enunțuri ultragenerale asupra necesității muncii politico-educative, recunoscînd persistența „unor lipsuri în această direcție", a unei „indiferente față de sarcini", fără să facă nici cea mai vagă referire la stările concrete de lucruri, la responsabilitățile organizațiilor de tine- reU.ca_si.la intențiile.pescaje Je sțg—i comitetul U.T.C. pentru Înlăturarea în viitorul apropiat a neajunsurilor eșjștente.Un cuvînt de complezentă, așa cum avea să fie și intervenția
condus la un spor de producție- marfă industrială în valoare de peste 1 200 milioane lei și au fost reduse cheltuielile totale cu 338 milioane lei, din care cele materiale cu 185 milioane lei. Cea mai mare parte a măsurilor și acțiunilor de modernizare și organizare a producției vizează creșterea substanțială a productivității muncii, utilizarea mai eficientă a capacităților de producție, valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, economisirea energiei și combustibilului. (Ion Onuc Nemeș). 

la discuții a altor cadre de conducere din întreprindere. Tovarășa Eleonora Samoilă, contabila- șefă a întreprinderii, bunăoară, s-a rezumat să facă cîteva observații „de suprafață'*  asupra corelării unor indicatori de plan, lăsind in afara analizei o seamă de probleme de fond ale unității, care au grevat serios anul trecut situația e:ono- mico-financiară a intreprinderii : persistența unor importante stocuri supranormative, cit și a unui mare volum de credite pe termen scurt și dobînzi penalizatoare, sustrageri din avutul obștesc.Mult mai mult aștepta adunarea generală a oamenilor muncii și din partea tovarășelor ing. Olga Unța- nu, șefa secției I, și ing. Luminița Paiu, șefa secției a II-a, care s-au rezumat să treacă in revistă anumite fenomene — în bună parte ridicate în darea de seamă — și mai puțin să le analizeze, pentru a preciza verigile și factorii perturbatori ai bunului mers al activității în colectivele pe care le conduc.Tocmai o asemenea desfășurare a dezbaterilor a determinat reprezentanții organului orășenesc și al celui județean de partid, participant! la dezbatere, să-și manifeste insa-tisfacția șl să insiste în luările lor de cuvint asupra problemelor de fond ale întreprinderii, reliefînd necesitatea îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă ale consiliului oamenilor muncii, in sensul creșterii răspunderii personale, al întăririi spiritului revoluționar în activitatea fiecăruia din membrii săi.In cazul de față s-a vădit cu pregnanță actualitatea cerinței formulate de secretarul general al partidului ca, prin întreaga lor desfășurare, adunările generale ale oamenilor muncii să se afirme ca foruri supreme ale autoconduceril și auto- gestiunii muncitorești in măsură să determine creșterea răspunderii tuturor oamenilor muncii, în tripla lor calitate de proprietari, producători și beneficiari, față de continuarea cu fermitate a dezvoltării și întăririi proprietății socialiste, administrarea și gospodărirea eficientă a avuției naționale. Aceasta Înseamnă că fiecare reprezentant al oamenilor muncii prezent la adunarea generală trebuie să se simtă răspunzător pentru tot ceea ce se dezbate și se decide in acest for, să participe cu propuneri concrete la soluționarea tuturor problemelor aflate în dezbatere, să interpeleze atunci cind este cazul — și la adunarea generală de la întreprinderea chimică din Mărășești existau suficiente motive pentru asemenea intervenții — pe cei care nu clarifică problemele sau care la. adăpostul conducerii colective eluddază •făirT3 punderea personală.tolliuloi gesn :t BS-.t.i;
Ioan ERHAN
Dan DRAGULESCU

MORENI ; Realizări 
ale petroliștilorPetroliștii de la Schela de producție Moreni au pus în funcțiune, de la începutul anului, 4 sonde noi și desfășoară acțiuni stăruitoare, de natură organizatorică, tehnologică și geologică, pentru creșterea cantității de țiței extrase la întregul fond de sonde. Pe această bază, producția zilnică de țiței a sporit cu 30 de tone. Totodată. prevederile de plan la gaze au fost depășite cu 105 000 metri cubi. (Gheorghe Manea),

Prioritate — metalelor neferoase 
si otelurilor aliate!

. 9 9(Urmare din pag. I)subingmerul Constantin Stroie, șef de secție coordonator, vom remarca preocupările pentru recuperarea integrală a cuprului din eempamenteie și instalațiile reparate. Mai mult de- cit aut, interlocutorul se plingea de faptul că sarcinile de recuperare la cupru și metale cuproase ar fi prea mari, disproporționate față de resursa reală. Nu apucăm să intrăm in atelier pentru ca, iată, pe platoul de afară două conteinere, unul care s-a dorit a fi pentru resturi de oțel și celălalt pentru gunoi, se dovedesc a-și fi împrumutat unul altuia destinația. De exemplu, în fiecare se găseau și resturi de cupru, sîrmă sau strunjitură, pe lîngă alte materiale refolosibile aruncate de-a valma și gunoaie. In atelier aveam să remarcăm aceeași lipsă de grijă față de materialele refolosibile : într-un conteiner cu un conținut de peste o tonă erau amestecate resturi de cupru, bronz și alamă, iar magnetul plimbat prin strunjitură devine repede „arici", semn sigur al prezentei materialelor feroase. în aceste condiții, discuția pe tema unei posibile exagerări a sarcinilor de recuperare nu a mai continuat, do- vedindu-se fără obiect.O cu totul altă situație am aflat în secția uzinaj, unde este ordine, disciplină și în privința gospodăririi metalelor refolosibile. Cu o singură excepție : șpanul de oțel aliat sau nealiat este colectat într-un singur tip de conteiner. Nu s-ar putea face , colectarea distinctă, pe grupe de mărci ?„Desigur că da ! — este de părere inginerul Constantin Geangoș, șeful secției. Dacă ni se cere acest lucru putem foarte operativ să ne organizăm activitatea de recuperare in mod corespunzător. Dar nu știu la ce-ar folosi..."

Ceea ce este interzis de lege : în conteinerul din secția cazangerie grea a Int-eprinderii de utilaj tehnologic din Buzău, la un loc, bucăți do metal și o sculă cu capătul din oțel aliat

Instalația de pregătire a șpanului a întreprinderii de utilaj tehnologic a încremenit, nimeni nu mai știe de cind, și a rămas pradă ruginii Foto : S. Cristian

Nici cîntar, nici gestionar, 
în schimb multă dezordineMergînd la depozitul de metale refolosibile al întreprinderii îi înțelegem rezerva... Depozitul se distinge de departe. Pe de o parte, prin silueta încremenită, nimeni nu mai știe de cind, a instalației de pregătire a șpanulul. lăsată pradă ruginii. Pe de altă parte, prin grămezile de șpan și alte metale profilate lîngă zidul unei construcții. In depozit... țipenie. In sfirșit, apare un muncitor care sus- Îine că ar avea în grijă depozitul, ntre timp sosește un motocar trimis din secția de cazangerie grea cu două conteinere conținind resturi metalice nu se știe de ce proveniență și un mănunchi de sirmă de cupru. Unde este „gestionarul" depozitului 1 Aflăm că locul său de muncă ar fi, undeva, în sediul administrativ, intr-unui din birourile compartimentului comercial.Pe ce bază se predau materialele refolosibile ? Pe nici o bază, intru- cit nu există nici cintar, nici gestionar prezent, nici bonuri de materiale, nimic. Așa cum recunoștea conta- bilul-șef al întreprinderii. Liviu Andrei, doar din cind in cind, spre sfîr- șitul lunii, se întocmesc note de predare. Cercetăm cîteva din aceste documente : nici unui nu poartă viza organului C.T.C., cum cere legea. Nici n-ar putea să o poarte pentru că nu există nici o corespondență intre data întocmirii documentului și data livrării efective a materialelor refolosibile din secție. In unitate nu se întocmește nici registrul de evidentă pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile, potrivit legii. Practic, așa cum aveau să recunoască atît contabilul-șef, cît și directorul comercial, ing. Constantin Tudosă. în această Întreprin

ln recipiente separate, pe grupe de mărci, așa trebuie colectate și livrate oțelurile aliate 1 — arată imaginea surprinsă pe pelicula fotografică la U.V.M.R. Buzăudere materialele refolosibile nu circulă in regim gestionar. Ceea ce reprezintă o abatere de la lege, care stabilește clar regulile de conduită.— Pentru noi, cei din conducerea Întreprinderii, ceea ce s-a constatat astăzi în legătură cu modul de gospodărire a materialelor refolosibile reprezintă un serios motiv de reflecție — ne-a spus, în final, directorul tehnic. Am tras toate învățămintele și, in cel mal scurt timp, vă vom invita din nou pentru a vedea că, și sub acest aspect important, lucrurile vor fi puse la punct.
Un exemplu foarte bunTot la Buzău, la întreprinderea de utilaj metalurgic, fără alte discuții preliminare, urmăm un traseu asemănător cu cel de la unitatea vecină. Dar, surpriză plăcută... Modul de gospodărire a materialelor refolosibile este cu totul altul, fiind o rezultantă directă a ordinii și bunei organizări generale existente în fiecare secție, în fiecare atelier. Pe con- teinerele de metale refolosibile sint inscripționate distinct felul conținutului, secția de proveniență, mașina de la care au rezultat, precum și cu numele maistrului- cere răspunde.-de '* linia tehnologică respectivă. Și n-am găsit’situații în care una să scrie pe- coriteinet $i '-altul să fie conținutul ’ acestuia. Deci se poate...La secția forjă impresionează grija pentru fiecare rest de metal, pentru fiecare maselotă. Acestea sint sortate pe mărci și grupe de mărci, fiind marcate imediat după debitare. Astfel devine posibil ca expedierea fiecărui lot de materiale refolosibile Două întreprinderi, din același oraș, cu profil de fabricație asemănător, dar care pînă acum au înțeles în mod diferit răspunderile care le revin în privința recuperării și valorificării materialelor refolosibile. Și totuși, un punct comun există: nici una, nici cealaltă nu au aflat pe filiera centralelor de resort de conținutul noilor reglementări în acest domeniu privind recuperarea pe grupe de mărci a oțelurilor aliate, nu au primit sarcini concrete în această privință. Au aflat despre aceasta numai de la reprezentanții întreprinderii județene pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile. Tot este bine și așa. Important este — așa cum preciza tovarășul Gheorghe Mirică, instructor de specialitate la consiliul județean de control muncitoresc al activității economice și sociale, împreună cu care am făcut investigațiile — ca, în continuare, să se ia măsuri operative pentru aplicarea neabătută a prevederilor legale. Vom reveni, după un timp, în aceste unități buzoiene.

să se facă cu certificat de calitate, precum și cu același buletin de analiză cu care au venit de la furnizor. In aceste condiții, primind materialele refolosibile, unitatea care a turnat lingourile le poate reutillza pentru elaborarea aceleiași mărci de oțel.Depozitul de metal refolosibîl ? Mai să nu-1 observăm : pe o platformă betonată, două-trei conteinere cu șpan își așteptau rîndul pentru a fi preluate de instalația de brichetate care... funcționa. „Instalația este fabricată la întreprinderea mecanică din orașul Dr. Petru Groza — ne spune tovarășul Mircea Staicu, Ingi- ner-șef. Am cheltuit ceva bani pentru modernizarea sa, dar o întreținem bine și, iată, funcționează, ne facem treaba cu ea".In șpan nici urmă de cuțite de strung sau alte resturi de scule, cum am întîlnit la întreprinderea de utilaj tehnologic. De ce ? Pentru că aici s-a Instituit regula ca de Ia magazie să nu se elibereze o sculă nouă pînă nu se predă cea veche. In acest fel se recuperează și materiale valoroase, se evită șl infestarea șpanului.La această întreprindere, o singură problemă nu reușim să clarificăm : în ce măsură cantitățile de materiale refolosibile-colectate și predate irt perioada care a trecut din acest aii corespund prevederilor. Și aceasta pentru faptul că termenul de comparație — respectiv sarcinile de plan și repartițiile privind recuperarea materialelor refolosibile pe acest an — la sfirșitul primei decade a lunii februarie nu fuseseră încă transmise de forul de resort — Centrala’ industrială de utilaj metalurgic și prese din Iași.

Articolul de față nu va putea cuprinde nici pe departe toate problemele mari și serioase cu care se confruntă avicultura. Primul lucru care trebuie subliniat de la bun început este faptul că nu cu mulți ani în urmă, respectiv în perioada anilor 1970—1980, avicultura românească se situa, practic, din toate punctele de vedere, la cel mai bun nivel mondial, constituind pentru mulți dintre marii specialiști străini cu experiență îndelungată în domeniu o surpriză și un punct de mare interes. Atît în ce privește valoarea biologică a raselor, nivelul de dotare și tehnologiile practicate, sporul de creștere în greutate și consumul specific de furaje, calitatea cărnii obținute și randamentul de ouă de pasăre se situa în cele mai multe unități la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial, și aceasta nu accidental, nu conjunctu- ral. ci permanent. In anii din urmă s-au petrecut însă unele lucruri care nu numai că nu au ridicat nivelul rezultatelor in complexele avicole, dar din multe puncte de vedere le-au dat inapoi. Să ne referim, bunăoară. la un mare complex, cel de la Mihăilești, județul Giurgiu, care în unele privințe a constituit multă vreme un punct de referință pentru unitățile avicole din zonă. Intre rezultatele financiare de acum 17 ani și cele de anul trecut există o diferență apreciabilă, complexul încheindu-și anul trecut activitatea cu pierderi. Producția medie de ouă obținută în 1988 abia reprezintă jumătate din nivelul atins cu doi ani in urmă, respectiv, în 1986, an care se părea că va constitui începutul unei noi perioade de avint pentru avicultura noastră.‘ N-a fost însă să fie așa. șl vom vedea de ce. O asemenea involuție au cunoscut și complexele avicole mai mari sau mai mici. Dacă pină in anii trecuți cu probleme mai deosebite se confruntau unele complexe sau ferme avicole profilate pe creșterea puilor pentru carne, iată însă că înce- pind cu 1987. și in mod deosebit 1988, in unele unități a scăzut îngrijorător și producția de ouă. complexele din județele Cluj și Covasna. precum și din sectorul agricol Ilfov înretistrînd în acest sens evidente regrese. Ce-i drept, există și la ora actuală unele ferme avicole și chiar un complex întreg, ne referim la cel din Bacău, care își păstrează, in linii mori, toate datele de unități model în avicultură. (La acesta din urmă ne vom referi într-un articol special).

Dar, așa cum menționam, tntrucît nu putem și nici nu ne-am propus să ne referim la toate problemele acestui sector, ne vom opri doar la cîteva dintre ele.în linii mari, cu unele excepții, cadrul de organizare a rămas același, experiența bună și foarte bună acumulată nu avea cum să dispară, ea a rămas în mintea oamenilor sedimentată în toată complexitatea ei, și trebuie spus că cei mai mulți dintre acei oameni lucrează și acum în acest sector.Schimbările cu cele mai grave consecințe s-au produs în ceea ce privește sistemul de furajare, în sistemul de producere a furajelor și în calitatea acestora. Dacă ar fi să raportăm cantitatea reală de furaje la cea stabilită prin normativele în vigoare, atunci rezultă că anul trecut unor complexe li s-a asigurat hrană numai pentru 10 luni și cîteva zile, ceea ce. judecat doar strict statistic, înseamnă că fiecare din aceste complexe a livrat la fondul de stat cu cel puțin 20 la sută mai puțină carne de pui. In realitate, pierderea este mai mare, și nu numai la carnea de pui, ci și la ouă, intrucit implicațiile biologice sint mult mai mari.La ferma nr. 1 a complexului din Mihăilești, unde printr-un anumit complex de împrejurări au fost asigurate atît cantitativ, cit și calitativ furajele stabilite prin normativele în vigoare, s-a obținut anul trecut o producție medie de ouă aproape dublă in comparație cu fermele profilate pe producerea ouălor pentru consum. ,După cum se știe, pentru păsări producerea și prepararea furajelor este o treabă mai delicată decit pentru animale, de exemplu. Absolut toți specialiștii cu care am discutat sînt de părere că avicultura noastră, cu actualele efective, ar produce mai mult în condițiile asigurării unei ordini depline in ce privește producerea furajelor și stabilirea rețetelor furajere. Pentru că dincolo de ne- asigurarea cantitativă a furajelor în cazul unor complexe, problema care trebuie rezolvată este aceea a componentelor proteice și vitaminoase. Indiferent de structura concretă a rețetei de fabricație a nutrețului combinat, acesta trebuie să satisfacă cerințele, stabilite pe baze științifice, in proteină, energie me- tabolizabilă, Uzină, celuloză etc.ale rețetelor fundamentareAceste componente de furajare au oștiințifică, pornesc de la adevărul că 

în noile condiții de creștere Industrială a păsărilor metabolismul acestora a suferit modificări, ele nemai- avînd posibilitatea să-și procure pa cale naturală toate elementele vitale pentru existența și dezvoltarea lor. Cum au fost asigurate anul trecut aceste componente esențiale pentru viața și sănătatea păsărilor ?Din cele 25 ide substanțe biologice active principale care ar trebui să intre in componența rețetelor de furajare pentru păsări, foarte puține au putut fi asigurate la nivelul stabilit. Deosebit de grav este faptul că — așa 
0 experiență de înalt nivel 

nepusă in valoare in mod corespunzător 
Cîteva probleme ale dezvoltării aviculturii

cum arată specialiștii — unele elemente, cum sînt oxidul de zinc, oxidul de magneziu, pantote- natul de calciu, bevitexul, li- zina, glutamatul de sodiu sau vitamina K. substanțe absolut toate produse in unitățile noastre industriale, se livrează astăzi aviculturii în cantități inferioare cerințelor, ca să nu mai vorbim de faptul că unele substanțe, în mod deosebit vitaminele și coccidiostaticele. au lipsit anul trecut timp îndelungat din rețetele furajere.Problema asigurării acestor elemente care constituie partea de e- sență a oricărui nutreț folosit în hrana păsărilor s-a pus cu mai multi ani în urină, cind conducerea partidului a cerut să se întocmească un program special pentru asimilarea și p-oducerea a^ector substanțe, aduse pînă atunci din import, program care stabilea cu exactitate, pînă in cele mai mici detalii cine, cind și în ce cantități trebuie să realizeze fiecare element in parte. Dar să vedem cum s-au materializat măsurile stabilite prin acest program esențial pentru progresul aviculturii noastre în cei 10 ani care au trecut. La 

Direcția generală economică pentru contractarea, preluarea, păstrarea, Industrializarea și livrarea furajelor din cadrul Ministerului Contractării și Achiziționării Produselor Agricole, precum și la Institutul de biologie și nutriție pentru animale nu s-a găsit nici măcar un exemplar din programul adoptat atunci. Să vedem însă cum au evoluat sau mal exact spus cum au involuat lucrurile stabilite.Dincolo de anumite greutăți care in mod inevitabil au apărut în asimilarea acestor substanțe, trebuie să spunem deschis că este vorba de 

o mentalitate dăunătoare din partea celor care trebuie să se ocupe de aceste probleme. Pentru că. în mod normal, activitatea de cercetare și asimilare trebuia începută de mult și grăbit ritmul de asimilare pentru trecerea acestora cit mai repede in producția de serie. Or. ce se constată in realitate 7 Să ne referim, bunăoară. la modul în care s-a acționat (sau. mai exact spus, cum nu s-a acționat) pdhtru asimilarea vitaminelor A. Bt și Bb, precum și a unor aminoacizi, a căror producere, potrivit programului inițial, era condiționată de finalizarea unei fabrici la Timișoara, care avea termen de punere in funcțiune sfîrșitul anului 1985. Adevărul este că Instalațiile respective, de la fabrica amintită, nici măcar nu au fost realizate, iar, potrivit noului program de asimilare elaborat în anul 1981 exact de aceleași organisme, ca și primul program, substanțele respective urmau să se producă nu la Timișoara, ci la întreprinderea de medicamente din Craiova, incepînd din 1987. D.ir pină la această dată nu s-a realizat nimic.

Etoxiqulnul, o altă substanță biologică extrem de importantă pentru sănătatea păsărilor, a fost asimilat cu mulți ani in urmă și produs cu rezultate foarte bune de către întreprinderea de coloranți din Codlea. Iată insă că, anul trecut, această întreprindere nu a produs decît 25 la sută din cantitatea necesară aviculturii. conducerea întreprinderii de aici justificînd reducerea masivă a producției prin faptul că fabricația acestui produs a fost dată in sarcina unei unități din Giurgiu, unitate care, bineînțeles, nici măcar nu șl-a pus la punct tehnologia pentru rea

lizarea acestei substanțe. Probleme asemănătoare se ridică și în cazul glutamatului de sodiu, care, pînă nu de mult, era produs cu rezultate foarte bune la Cluj-Napoca, dar a cărui fabricație a fost mutată la întreprinderea din Calafat, care nu reușește să producă substanța respectivă la parametrii calitativi ceruți, așa cum de fapt nu a rezolvat corespunzător calitativ nici producerea lizinei, substanță realizată cu ani în urmă la întreprinderea de antibiotice Iași. Adevărul este că în loc să se consolideze unitățile respective, să se extindă si să se mărească producția acestora, conform programului inițial, în anul 1984 s-a întocmit un alt program prin care s-a luat măsura ca o parte din unități să înceteze fabricația unor substanțe sau să-și reducă volumul activității și să transfere producția altor întreprinderi care, practic, nu erau pregătite pentru așa Ceva.Atunci cind conducerea partidului a indicat să se treacă la asimilarea în tară a tuturor componentelor active pentru 'producerea zoofortului, a pornit mai ales de la cerința înlătu

rării dependenței realizării acestor substanțe vitale pentru creșterea păsărilor față de diferite firme străine și, implicit, de la degrevarea bugetului țării de un asemenea efort valutar destul de costisitor. Deși s-a reușit să se asimileze astfel de substanțe, acestea nu au fost furnizate în cantități corespunzătoare unităților avicole. Este cazul, printre altele, a pantotehatului de calciu, din care avicultura a primit anul trecut doar 100 de tone, respectiv jumătate din necesarul real, cantitate ce reprezintă de fapt jumătate din cantitatea pe care întreprinderea „Terapia" din Cluj-Napoca o livra acestui sector în anul 1984. de exemplu.Unele din componentele stabilite prin programele amintite nici măcar nu au fost asimilate, unitățile de cercetare neîndeplinindu-si obligațiile asumate, așa cum es'.e cazul majorității vitaminelor, a'idu’ui folie, amprolului, monesinului. Care este prima și fundamentala consecință a acestei situații ? O scădere a valorii nutritive a furajelor, cu evidente consecințe negative în ce privește sporul în greutate, gradul de asimilare a furajelor, starea de sănătate a păsărilor.Revenind la afirmațiile făcute la Începutul acestor rinduri, subliniem că atît cadrul de organizare instituit in avicultura noastră, cit și experiența și calitatea oamenilor care s-au format în acest domeniu sint două elemente esențiale care îndreptățesc pretenția ca in creșterea păsărilor să se aiuneă rapid la o redresare a activității, să se obțină rezultate la cel mai bun nivel. Pentru aceasta credem insă că este nevoie ca sarcinile care au fost stabilite, răspunderile care au fost nominalizate pentru a rezolva problemele să fie analizate punct cu punct și pe această bază să se adopte măsuri practice și fără întîrziere, astfel incit acest sector să producă la nivelul posibilităților sale maxime. Intre altele, cei care lucrează în avicultură semnalează un fapt care ar trebui studiat cu atenție pentru interesul economiei naționale, pentru evoluția viitoare a acestui sector. In anul cind fabricile de nutrețuri combinate au fost integrate marilor complexe avicole, avicultura noastră a reușit să obțină rezultate dintre cele mai bune. Este un semnal care merită să fie cel puțin analizat, în interesul rezolvării în condiții optime a acestei probleme.

Sigur, este foarte important ca unitățile din cercetare și întreprinderile industriale să asimileze și să producă toate substanțele biologice active absolut necesare pentru sănătatea și viața păsărilor. Dar tot atît de important este ca însăși agricultura să-și producă toate elementele proteice și vitaminoase pe care le poate realiza pe cale naturală, ur- mind ca substanțele biosinletice să fie folosite doar în completare. Or. pentru aceasta este nevoie de o reevaluare a modului in care este concepută producția de furaje pentru creșterea păsărilor. Există, bunăoară, la mulți specialiști convingerea că printr-un sistem specific de producere a furajelor avicultura ar putea să-și asigure cu forțe proprii cea mai mare parte din proteina necesară și din substanțele biologice active care intră in componenta zoo- fortului. In această ordine de idei, ei sint de părere ca, mai ales in cazul marilor complexe avicole, să se treaca la o integrare totală a producției, in sensul ca să se repartizeze a- cestora și suprafețe de teren arabil pe care să-și cultive minimum de furaje valoroase, așa cum de altfel se atribuie astfel de suprafețe complexelor de taurine sau ovine. In acest fel ar putea fi rezolvată și mult discutata problemă a deficitului de proteină, nu numai prin îmbunătățirea structurii plantelor cultivate, ci mai ales prin promovarea în cultură a unor hibrizi cu un conținut mai mare de proteină, cum sînt acei hibrizi de porumb creați de cercetarea noastră științifică, dar neintroduși în cultură pe motive de randamente fizice mal scăzute. Tot pe lîngă aceste complexe ar putea funcționa unele instalații care să extragă o bună parte din elementele vitaminoase sau nutritive existente în lucernă sau in alte plante, cum ar fi morcovul, de pildă.Investigația de față, discuțiile cu o serie de specialiști din producția avicolă arată că producțiile de carne de pasăre și de ouă prevăzute prin planul de dezvoltare a agriculturii pentru acest an și pentru sfirșitul acestui cincinal nu se pot realiza fără a asigura în toate complexele aplicarea strictă a tehnologiilor de producție și cu deosebire fără a asigura condițiile optime de hrănire corespunzătoare creșterii în sistem industrial.
Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP
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AUTOCONDUCEREA MUNCITOREASCĂ
expresivă materializare a democratismului In România socialistă
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consilii muncitorești, organisme județene, consiliile naționale pe domenii, congrese și conferințe naționale periodice, 

care, in cei aproape 20 de ani de funcționare, și-au dovedit pe deplin justețea și superioritatea. Trebuie să acționăm pentru perfecționarea in continuare a activității 

acestora pentru ca, incepind cu adunările generale ale proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor, cu consiliile oamenilor muncii și celelalte organisme, să se asigure 

dezbaterea largă a problemelor, stabilirea măsurilor in vederea realizării in viață a tuturor programelor și hotăririlor".

NICOLAE CEAUȘESCU

„Avem un sistem larg democratic

Raportul care există Intre cadrul democratic al autoconduceril muncitorești și răspunderile clasei muncitoare pentru exercitarea plenară a atribuțiilor pe care i le oferă cadrul de organizare și conducere a vieții economico-sociale a constituit tema unei dezbateri organizate de redacția noastră, la care au participat : conf. univ. dr. Mircea Boța, Institutul agronomic din Iași, lector univ, dr. Constantin Nica și dr. Ion Zară. de la Academia de invățămint social-politic de pe lingă C.C. al P.C.R., și Gheorghe Predoiu, președintele consiliului oamenilor muncii de la treprinderea de geamuri Buzău. In-
Conducerea democratică
și dezvoltarea unitară
a economiei socialisteMIRCEA BOȚA : în procesul construirii socialismului, pe baza dezvoltării forțelor de producție și a relațiilor economice și sociale, a cerințelor legilor obiective și a sarcinilor care trebuie să fie realizate în fiecare etapă, teoria și practica democrației socialiste revoluționare se îmbogățesc ele insele in mod continuu. Ca și în alte domenii ale vieții sociale, și in planul dezvoltării democrației socialiste revoluționare, in perioada de după Con- goesul al IX-lea al partidului, au fost aduse contribuții Înnoitoare de importanță majoră. în spiritul deschiderii și al receptivității la cerințele practicii sociale proprii concepției revoluționare a partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sistemul democrației muncitoreștl- revoluționare care funcționează in prezent in țara noastră a fost creat și aplicat in mod treptat, in decursul ultimelor două decenii pe baza orientărilor elaborate de Congresul al IX-lea al partidului din 1965, de celelalte congrese și conferințe naționale care au urmat. El cuprinde elemente novatoare semnificative ale dezvoltării și perfecționării democrației economic, cultural, noastre.Procesul Istoric al dezvoltării șl perfecționării formelor democratice de participare a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii la conducerea intregii activități economico-sociale s-a concretizat in acești ani în renunțarea la conducerea unipersonală a unităților economice și sociale și constituirea. in 1968. a primelor orgaăe democratice de conducere colectivă din Întreprinderi. Comitetele de di-

auto-

se pot sustrage controlului maselor, obligației de a răspunde în fata acestora despre felul în care își îndeplinesc funcțiile încredințate. întărirea autoconducerli muncitorești presupune nemijlocit, tn etapa actuală. creșterea rolului adunărilor generale, al consiliilor oamenilor muncii în toate domeniile de activitate.GHEORGHE PREDOIU : De flecare dată, atunci cind vorbește despre dezvoltarea democrației noastre socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază legătura care trebuie să existe între cele două laturi ale sale. A beneficia de drepturile oferite de orinduirea socialistă si a acționa cu răspundere pentru buna gospodărire a avuției naționale, a proprietății socialiste constituie azi nu numai două direcții care se condiționează reciproc, dar șî singurele căi care pot asigura împlinirea aspirațiilor de progres și bunăstare ale celor ce muncesc.Experiența consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de geamuri Buzău probează ea principiu care orientează preocupările partidului perfecționare a cadruluicerii muncitorești. Aceste transformări au dus nu numai la creșterea numerică a clasei muncitoare, dar și la formarea calităților sale noi, a răspunderii de adevărați proprietari ai avuției naționale.Răspunderile mari pe care colectivul nostru și le-a asumat in gospodărirea patrimoniului încredințat le-am probat și le probăm realizarea și depășirea an de tuturor indicatorilor de plan, pind de anul trecut punem intică in toate secțiile întreprinderii măsuri complexe de modernizare a liniilor tehnologice și a produselor. Știm că apariția noului in orice domeniu industrial cunoaște astăzi ritmuri accelerate și a nu ține pasul cu el înseamnă implicit a nu întruni Indici inalți de eficiență economică., Acesta este azi argumentul eco- ' nordic și politic ce mobilizează ac- a . țiunile inițiate in întreprinderea noastră de consiliul oamenilor muncii. Pentru a pune în valoare bine

insăși acest consecvent nostru de autocondu-

Ă

Adunările generale ale oamenilor muncii constituie cadrul cu cele mai largi lectivelor de muncă, in imagine, aspect de la adunarea generală a oamenilor posibilități de afirmare a capacității de inițiativă și a răspunderii co- muncii, care a avut loc în aceste zile la l.P.R.S. Băneasa din . CapitalăFoto : Sandu CRISTIAN

noastre socialiste pe plan politic. Juridic, Social și pentru toți cetățenii tării

fost orga- dezvol-

agriculturii, organizarea Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economico-Sociale în 1972; organizarea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economico-Sociale în 1973 — care funcționează in prezent ca un parlament economic larg reprezentativ, atribuțiile sale fiind lărgite prin măsurile luate in 1987. îneepind din 1978, unitățile socialiste de stat sint organizate pe baza autoconducerli muncitorești și gestiunii economico-financiare.Prin toate aceste măsuri, a creat un larg cadru economic, nizatoric si juridic pentrutarea și perfecționarea în continuare a democrației noastre socialiste. Formele democratice instituite in conducerea vieții economico-sociale după 1967 și-au confirmat pe deplin viabilitatea. Pe atunci — dar șl mai tirziu — unii teoreticieni de peste hotare manifestau rezerve și formulau critici la adresa cunoscutelor măsuri de perfecționare a mecanismului economic elaborate și aplicate in țara noastră. Realizarea acestor măsuri, promovarea formelor de conducere colectivă a intregii activități economico-sociale au devenit, in ultimii ani, o problemă actuală, de mare importanță pentru construcția socialistă în general.ION ZARA : Analiza Istorică a acestor transformări, ga și eviden- țierea actualității lor pornește de la principiul că proprietatea cialistă formează afirmării democratismului societății noastre. Formele de proprietate socială generează si consolidează structura unitară de interese ale tuturor forțelor sociale. Pe de altă parte, adoptarea unor măsuri privind perfecționarea conducerii, valorificarea pe un plan superior a experiențlei de construcție socialistă este de na-

prin an a înce- prac-

so- baza obiectivă a mai gîndirea, experiența și lniția-

tiva muncitorilor, Inginerilor și tehnicienilor din întreprindere am activat puternic comisiile pe domenii ale consiliilor oamenilor muncii. Am reușit astfel să finalizăm in avans unele măsuri din planul de modernizare ce erau prevăzute pentru sfirșitul cincinalului. Este cazul instalațiilor de curbat geam duplex, a căror modernizare a inceput deja, sau al noii mașini pentru prelucrarea pe cant a geamurilor duplex destinate echipamentelor auto, care va fi finalizată in luna februarie. Răspunderea cu care întreg colectivul acționează pentru creșterea continuă a eficienței economice a activității noastre este prezentă in aceste zile nu doar in ședințele consiliului oamenilor muncii, ca o formă declarativă de manifestare a grijii de proprietar, ci și la fiecare loc de muncă. In felul cum sint soluționate concret problemele — nu puține și nici ușoare — ale înnoirii continue a produselor, ale creșterii calității eficienței.
Cadru instituțional optim

de făurire a socialismului

Si

cu poporul și pentru popor

0 EXPERIENȚĂ DE PESTE DOUĂ DECENII 
DE AFIRMARE PUTERNICĂ A DEMOCRAȚIEI

MINCITOREȘTI-REVOLIJȚIONARE
• 1968 : Pe baza Hotăririi C.C. al P.C.R. șl Consi

liului de Miniștri se instituționalizează ADUNĂRILE GE
NERALE ale salariaților sau ale reprezentanților acestora. 
Se înființează COMITETELE DE DIRECȚIE ALE ÎNTREPRIN
DERILOR Șl ORGANIZAȚIILOR ECONOMICE DE STAT, ca 
organe de conducere colectivă ale unităților economice.

• 1971 : O dată cu adoptarea Legii cu privire la or
ganizarea și conducerea unităților socialiste de stat se ho
tărăște ca organele de conducere colectivă la nivelul in
treprinderilor să fie COMITETELE OAMENILOR MUNCII, 
iar la nivelul centralelor COMISIILE OAMENILOR MUNCII. 
Din 1976 se unifică denumirea organelor de conducere 
colectivă : CONSILIILE OAMENILOR MUNCII.

• 1977 : Are loc primul CONGRES AL CONSILIILOR 
OAMENILOR MUNCII la care au participat peste 10 000 
de reprezentanți ai tuturor oamenilor muncii.

• 1978 : Este adoptată de către Marea Adunare Na
țională legea cu privire la organizarea și conducerea uni
tăților socialiste de stat, precum și funcționarea acestora 
pe baza AUTOCONDUCERII Șl AUTOGESTIUNII ECONO
MICO-FINANCIARE.

• 1982 : S înt adoptate și legiferate măsuri privind 
creșterea rolului și atribuțiilor adunărilor generale.

• 1986 : Are loc ol treilea CONGRES AL CONSILI
ILOR OAMENILOR MUNCII, la care participă 11 0C0 de 
reprezentanți.

recție înființate atunci au fost transformate in consilii ale oamenilor muncii, organe colective de conducere a intregii1 activități economice și sociale. Au fost institutionalize te in acest cadru adunările generale ale oamenilor muncii, care hotărăsc și răspund de buna gospodărire șl dezvoltare a mijloacelor din fiecare unitate economică. Procesul continuu de perfecționare a cadrului Instituțional creat a fost marcat in acești ani de măsurile succesive adoptate de partidul nostru pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale șl îmbunătățirea organizării adminis- tratlv-teritorlale a țării, in 1968, de măsurile privind îmbunătățirea organizării. planificării și conducerii
T

tură să determine la rlndul ei consolidarea proprietății socialiste.Așa ____ _______Nicolae Ceausescu in Expunerea la forumul democratic din luna noiembrie ției socialistea procesului revoluționar in actuala etapă istorică — presupune in continuare întărirea participări! maselor la conducere, a controlului exercitat de mase asupra activității tuturor organismelor de conducere, extinderea practicii ca, periodic, cadrele de conducere să raporteze in fața oamenilor muncii despre modul in care îșl îndeplinesc mandatul. Nici un organ de conducere și nici un cadru de conducere, sublinia secretarul general al partidului, nu

cum sublinia tovarășul1988, dezvoltarea democra- parte inseparabilă

BOȚA : în concepțiaMIRCEAPartidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. dezvoltarea, si perfecționarea democrației socialiste se condiționează reciproc, se îmbină armonios cu conducerea unitară, pe baza planului național unic, a întregii activități economico-sociale.Aceasta asigură un cadru favorabil nu numai dezvoltării inițiativei creatoare a colectivelor de oameni ai muncii și lărgirii atribuțiilor întreprinderilor și centralelor, dar și perfecționării, in același timp, a cadrului unitar de conducere a proceselor de dezvoltare social-econo- mică.Perfecționarea formelor democrației economice și ale democrației socialiste in general nu duce și nu trebuie ’să ducă la slăbirea conducerii unitare, pe baza planului țional unic.autonomiei șl a atribuțiilor unităților socialiste trebuie să fie Însoțită de creșterea răspunderii unităților, a colectivelor de conducere, a tuturor oamenilor muncii pentru buna gospodărire și dezvoltare a părții din proprietatea socialistă care le-a fost încredințată. Sistemul conducerii democratice a întregii activități economico-sociale constituie prin aceasta un factor important al perfecționării Întregii vieți sociale, al construirii socialismului și comunismului cu poporul și pentruCONSTANTIN NICA : împletirea rolului planului rului riguros și cu participarea meni ai muncii zintă caracteristica esențială a perfecționării conducerii sociale in etapa actuală.Aceste direcții fundamentale ce adîncesc caracterul unitar și democratic al conducerii au fost inițiate in urmă cu peste două decenii de Partidul Comunist Român. în spiritul tezelor științifice ale materialismului dialectic și istoric. Cerințele fiecăreia dintre etapele pe noua societate le-a parcurs și racterul revoluționar, al teoriei socialismului științific au evidențiat și evidențiază nevoia de a menține o deplină concordanță între atins în dezvoltarea forțelor ductie. a științei, culturii și de organizare economică, principiile de constituire si de funcționare a organismelor democratice reprezentative. „Am pornit — preciza in acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea din 28 noiembrie 1988 — de Ia necesitatea asigurării conducerii unitare, pe baza planului national unic de dezvoltare economico-socială, a intregii economii, a îmbinării ii^ mod corespunzător a conducerii unitare cu creșterea răspunderii, cu autoeon- ducerea. autogestiunea si autofinanțarea tuturor sectoarelor de activitate".Experiența acumulată in ultimele

două decenii evidențiază influența pe care au avut-o asupra întregii dezvoltări sociale — materiale și spirituale — masurile de perfecționare a activității statului, a rolului său in planificarea, coordonarea și Îndrumarea unitară a tuturor sectoarelor economice și sociale, ca și acțiunile inițiate in diferite etape pentru simplificarea aparatului și instituțiilor de stat. înlăturarea manifestărilor birocratice, extinderea

nloase a forțelor de producție a întregii țări și societăți".Experiența construcției socialiste a confirmat pe deplin că valorificarea plenară a experiențelor și inițiativei maselor, exercitarea tot mai activă de către acestea a drepturilor lor de a dezbate și a contribui nemijlocit ia elaborarea deciziilor reprezintă o premisă a înfăptuirii cu succes a funcțiilor statului socialist, constituie o adevărată lege socială proprie socialismului.Legătura indisolubilă intre conducerea unitară și autoconducere constă in taptul că organele democratice ale intreprinderilor iau decizii in conformitate cu plănui național unic, că rolul planificării unitare a intregii activități economice se completează eu largi competențe deliberative pentru unitățile econo- micp-sociale. Aceste raporturi dintre conducerea unitară și autoconducere asigură in ultimă instanță precizarea și respectarea rolurilor fiecărei unități in diviziunea socială a muncii incit la scară națională să se producă atit cit este necesar și ceea ce este necesar, in concordanță cu interesele generale ale societății.MIRCEA BOȚA : Deoarece in ultimii ani se discută mult pe plan internațional despre problemele perfecționării democrației socialiste, a formelor de organizare, conducere și planificare a activității economico- sociale, cunoașterea și aprofundarea contribuției in acest domeniu a Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sint de mare actualitate și au o importanță deosebită teoretică și practică.Corelind democrația socialistă revoluționară. formele de organizare, conducere și planificare a activității economico-sociale cu conținutul relațiilor socialiste de proprietate — care le determină in mod obiectiv — precum și cu principiile generale ale socialismului, cu obiectivele și sarcinile care' trebuie să fie realizate in fiecare etapă. în condițiile.

PARTICIPAREA NEMIJLOCITĂ 1N ORGANELE 
DE DECIZIE LA TOATE NIVELURILE
• lr> 

toare ale 
ționează 
79 700 membri.

O In cele 119 consilii ale oamenilor muncii din cen
trale industriale și alte unități similare acestora sint cu
prinși peste 5 100 membri.

• Consiliile de conducere ale ministerelor și celor
lalte organe centrale ale administrației de stat cuprind 
2 300 membri, din care peste 575 sint muncitori, maiștri și 
tehnicieni.

industrie, construcții, transporturi și in alte sec- 
economiei, in întreprinderi, fabrici și secții fu>nc- 
4 041 consilii ale oamenilor muncii, cu peste

na-Dimpotrivâ. creșterea

popor.a caracte- planificării

RĂSPUNDERI SPORITE IN CONDUCEREA VIEȚII
POLITICE ȘI ECONOMICO-SOCIALE

• Numărul muncitorilor in totalul populației ocupate 
a sporit de la circa 1 229 000 in 1950 la 3 109 000 in 1965 
și la peste 6 100 000 in prezent.

® Muncitorii reprezintă in prezent 55,7 la sută din 
numărul membrilor Partidului Comunist Român.

Pregătirea profesională
și politică a clasei muncitoare

factor dinamic al perfecționării
cadrului democratic

național, ferm al colectivelor de oala conducere repre-

cane ca-
nivelul de pro- formele politică.

• Ponderea muncitorilor, maiștrilor și tehnicienilor în 
componența organelor colective de conducere este in pre
zent de 50 la sută la nivelul întreprinderilor, fabricilor și 
secțiilor, 33 la sută la nivelul centralelor industriale și 
25 la sută la nivelul ministerelor și celorlalte organe cen
trale ale administrației de stat.

atribuțiilor organelor locale de stat. Prin apropierea cadrelor și organelor de stat de unitățile productive s-a asigurat folosirea optimă a pir- ghiilor economico-financiare pentru ‘ creșterea eficientei economice, pentru stimularea participării maselor, pentru promovarea spiritului de inițiativă al clasei muncitoare.Conducerea unitară, tot mai necesară pe măsura dezvoltării, a promovării noii revoluții in știință și tehnică, infirmă pretinsa superioritate a tezelor neoconservatoare din ultimul deceniu despre ..libera inițiativă" sau a celor neoliberale despre „democrația pură".De asemenea, dezvăluie insuficientul suport teoretic și practic al tezelor „socialismului de piață", care afirmă că intr-un anumit stadiu al noii societăți legea cererii și ofertei. legile pieței — legi economice obiective, proprii producției de mărfuri, inclusiv in socialism — ar fi in măsură să soluționeze integral problemele complexe ale dezvoltării economico-sociale. Creșterea rolului planului național unic reprezintă in acest cadru, așa cum evidenția tovarășul Nicolae Ceaușescu. „acțiunea conștientă, organizată a poporului în vederea dezvoltării armo-

istorice concrete, specifice, interne si internaționale ale construcției socialiste din fiecare țară, secretarul general al partidului nostru a evidențiat insuficiența și unilateralitatea tezelor și practicilor exclusiv centraliste sau exclusiv autonomiste privind perfecționarea formelor de organizare, conducere și planificare a intregii vieți sociale și a fundamentat necesitatea ca, paralel cu dezvoltarea și perfecționarea democrației socialiste, să se realizeze și o întărire a conducerii unitare, centralizate a societății pe baza planului național unic. îmbinarea preocupărilor privind dezvoltarea și perfecționarea democrației socialiste cu conducerea unitară a intregii vități economico-sociale pe planului național unic asigură movarea intereselor generale tuturor membrilor societății socialiste. utilizarea optimă a resurselor naturale, tehnice, materiale, umane, realizarea unei diviziuni sociale a muncii rațională și echitabilă, asigurarea dezvoltării in ritm susținut a economiei naționale. promovarealargă a cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și introducereaprogresului tehnico-științific in întreaga activitate economico-socială.

actl- baza pro- ale

GHEORGHE PREDOIU : Principiul muncii și conducerii colective nu înseamnă desigur lipsa unor răspunderi ferme și precise pentru buna desfășurare a muncii proprii, după cum nu este sinonim nici cu posibilitatea de a eluda răspunderile individuale in cazul nerealizări- lor, in cazul unor rezultate economice negative la un moment dat. Avem in permanență răspunderi mari fată de colectivul de oameni care ne-a desemnat să-l reprezentăm in consiliul oamenilor muncii, ca și față de interesele generale ale întreprinderii. față de proprietatea socialistă pe care o gospodărim. Pregătirea profesională mereu innoită, complexitatea și valoarea mereu mai mari ale utilajelor cu care este dotat astăzi un loc de muncă in industrie pun in cu totul alți termeni problemele capacității de inițiativă, ale răspunderii, în genere ale statutului social al muncitorului de azi.REDACȚIA : Desigur, clasa mun
citoare de astăzi nu mai poate fi 
înțeleasă în termenii pe care i-a 
consacrat, acum citeva sute de ani 
prima revoluție industrială si nici 
in termenii in care era privită ea 
in prima parte a secolului nostru. 
Putem spune, cu alte cuvinte, că 
revoluția științifică șl tehnică are 
incă in muncitorul modern unul din 
principalii săi purtători, un factor de 
progres care este departe de a-și fi 
spus ultimul cuvint, de a-si fi epui
zat capacitatea de a stimula procesele 
înnoitoare din domeniul organizării și conducerii vieții economice.

ION ZARA : Factorul conducere- organizare a fost întotdeauna prezent in funcționarea diferitelor colectivități umane. Dată fiind complexitatea și dinamica vieții sociahe individuale și colective, naționale și internaționale, științifică are în prezent o importanță din ce in ce mai mare. Este vorba mai cu seamă de capacitatea de a sesiza și pune in valoare toate posibilitățile pe care corelarea dintre nivelul -de dezvoltare obiectivă și cerințele progresului contemporan le poate oferi intr-un context dat. Or. aceasta presupune in primul rind perfecționarea continuă a pregătirii profesionale și politice a celor chemați să conducă și să organizeze noile procese de dezvoltare, a oamenilor muncii înșiși.Strategia dezvoltării pe care o înfăptuiește in ultimele două deoenii societatea noastră pune in prim plan cerința ca forțele șt capacitățile proprii, inițiativa personală și colectivă, resursele de materii prime, energie, forță de muncă să fie bine organizate pentru a se concretiza in valori utile. Aceasta presupune ca munca depusă să se vertească intr-un mereu mai coeficient de eficientă socială, un adevăr probat de viață că care capacitate individuală nevalorificată social, pentru că intr-un loc de muncă sau altul nu a fost încetățenit incă acel climat stimulativ necesar, constituie o mare pierdere pentru societate. Autoconducerea

factorul conducere

con- inalt Este fie-

muncitorească, prin care fiecare membru al societății este solicitat să gindească. să caute cele mai eficiente căi de dezvoltare pentru el și pentru societate, constituie prezent cadrul care resursele ponibile pot fi valorificate.Funcționarea cerii muncitorești ______ ,______același timp afirmarea puternică a spiritului revoluționar, a angajării' și dăruirii in muncă. Așa cum evidențiază documentele cu caracter programatic ale partidului nostru, Expunerea din 28 noiembrie a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Înfăptuirea sarcinilor atit de complexe ale etapei actuale solicită în domeniul conducerii societății unei noi conștiințe, a culturi politice.Dintre aceste trăsături tiază cu deosebire conștiința responsabilității. Este știut că noile condiții de dezvoltare a tării noastre presupun un grad ridicat de responsabilitate personală și colectivă. Problemele de planificare, de aplicare a acordului global, de rentabilizare, de perfecționare a tehnologiilor și a organizării muncii implică intr-un mod responsabil pe fiecare conducător de centrală, de întreprindere, de echipă sau de alte formații de lucru.Principiile democratice de conducere instituite in societatea noastră oferă fiecărui om al muncii posibilitatea de a-și valorifica experiența si pregătirea in participarea responsabilă, competentă la activitatea organismelor colective de conducere. O asemenea participare implică, însă, in același timp, exigenta de a avea ceva personal de spus, de a veni cu o idee, cu o propunere intr-un domeniu pe care ii cunoști bine si pe care l-ai analizat critic. Acestea sint premisele in care participarea democratică a clasei muncitoare. a tuturor oamenilor muncii se constituie ca o importantă forță motrice a dezvoltării, a progresului societății.în stadiul actual de edificare a socialismului în țara noastră, caracterizat prin adinei mutații și prefaceri în toate domeniile vieții sociale, apare cu atit mai legitimă preocuparea permanentă in direcția perfecționării cadrului democratic. Trecerea de Ia dezvoltarea extensivă Ia dezvoltarea intensivă și ia o dezvoltare predominant calitativă reprezintă terenul unde structurile, principiile si metodele de organizare si conducere îsi verifică practic trăinicia, confirmîndu-și viabilitatea, disponibilitățile de progres. în acest cadru, perfecționarea conducerii vieții economico-sociale și politice in direcția adincirii democrației și a autoconduceril reprezintă una dintre direcțiile principale ale indeplinirii rolului clasei muncitoare de forță socială hotărîtoare a dezvoltării noii orinduiri. Dezbatere realizată da 
loan STĂNESCU

in instituțional optim in și posibilitățile dis- mereu mai eficientoptlmă a autocondu- oresupune. în

formarea unei noise eviden-
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itilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor 

de partid — într-un proces continuu de perfecționare

bine să recunoști capacitatea activului de partid, 
dar și mai bine s-o foloseștiîn „Scînteia" din 8 februarie a.c. s-a publicat o relatare privind dezbaterea organizată în colaborare cu Comitetul de partid al sectorului 2 din Capitală pe tema : „Cum folosim, cum putem folosi mai bine activul de partid ?“. Dezbatere la care au participat secretari ai comitetelor de partid din unitățile economice ale sectorului sau secretari adjuncți cu probleme organizatorice. După cum reieșea din relatarea anterioară, la un moment dat, tovarășul Ștefan Gherman, secretar adjunct al comitetului de partid de la întreprinderea de mecanică fină, a făcut următoarea remarcă : „Viața și activitatea activului de partid se exprimă și în modul în care el trăiește viața de organizație", iar în cadrul discuției s-a formulat întrebarea „De ce se apelează la forța activului de partid numai cînd apar situații critice 7". Iată și unele răspunsuri :

Viața de organizație
suport al muncii de calitate vrea — solicită tovarășul Ște- 

i Gherman — s-o argumentez eu ;umi. Despre ce este vorba ? Actl- 1 de partid nu acționează și nu tre- ie să acționeze în afara cadrului mocratic organizat. Capacitatea lui a analiza șl dezbate problemele or- nizației de partid, ale colectivului manifestă și trebuie să se mani- ;te în primul rînd în cadrul vieții organizație, al formelor democra- e de exercitare a conducerii poli- e. Este o realitate că activul nos- 1 de partid cuprinde în structura atit cadre de conducere pe linie inico-administrativă, cit și cadre 1 conducerea organizațiilor de masă obștești. Unde trebuie să se ma- teste acestea ca „forța cea mal nă a partidului" dacă nu, în primul id, prin participarea la dezbaterile a cadrul adunărilor generale ale ganizațiilor de partid 7 Analiza pe re am efectuat-o la sfîrșitul anului -cut ne-a prilejuit cîteva constatări teresante în această privință. Une- cadre de conducere, care fac parte n activul de partid, începuseră -șl facă un „obicei" din a fi mereu upate în ziua adunărilor generale, tele, deși aveau răspunderi precise a îndruma și ajuta anumite orga- zațli de partid în pregătirea și des- șurarea adunărilor generale, re- rvau prea puțin timp acestor pre- upări, mulțumindu-se doar să par- :ipe la aceste adunări și să facă ob- rvații și recomandări. în sfîrșit, cei n ultima categorie începuseră să 3 doar culegători de Informații penii comitetul de partid. Studiul pe re l-am efectuat ne-a permis două ncluzii foarte importante. Prima referă la necesitatea de a cere per- anent activului nostru de partid să rîurească prin propria activitate, •in modul în care se implică, întărea vieții de organizație, a demo- ațiel de partid. A doua se referă la ■cesitatea de a veghea ca tovarășii n activul de partid, care își desfă- >ară activitatea în cadrul conduce- lor tehnico-administrative de la Ivel de secție și Întreprindere sau al •ganizațiilor de masă șl obștești, i-și îndeplinească în mod exemplar ispunderile încredințate în cadrul cestora".„Asemenea situații au existat și «istă șl la noi — intervine tovarășul icoiae Popescu, secretarul Comite

tului de partid de la întreprinderea „Electronica". Ceea ce ne obligă — cred eu — să ne exercităm mai consecvent dreptul de control asupra comuniștilor din activul de partid. Am constatat că la nivelul comitetului de partid al sectorului se practică metoda ca în unele ședințe de birou, dar cu regularitate în fiecare plenară, tovarășii care fac parte din activul de partid să prezinte rapoarte, să se facă aprecieri asupra muncii lor. Noi am apelat pînă acum prea puțin la această metodă, dar va trebui să devină o practică curentă".
In spirit nou despre relația 

„consultare-implicare"Red. : Cele mai frecvente inter
venții ale dumneavoastră in cadrul

cele mai bune forțe ale colectivului. Forțe politice și forțe profesionale — muncitori de înaltă calificare, ingineri, cercetători, proiectanți, la- boranți etc. Cum valorificăm și cum verificăm indicele lor de competitivitate și creativitate dacă nu ld încredințăm sarcini cu un asemenea conținut 7Comitetul de partid de la întreprinderea „Electroaparataj" a inițiat multe acțiuni bune cu activul de partid, dar n-am pus în mod corespunzător accentul cuvenit, în spiritul orientărilor secretarului general al partidului, pe implicarea comuniștilor din activul de partid, în funcție de capacitate și aptitudini, în soluționarea problemelor".
Sociologia, o prezență necesară 

în activitatea de partidRed. : Munca desfășurată de acti
vul de partid include in ea un mare 
efort, o mare investiție. Iar pentru 
a fi desfășurată mereu la parametri 
tot mai inalți ea trebuie să producă 
celor in cauză și satisfacția eficienței, 
să-și regăsească finalitatea in efortul 
făcut. A întreprins cineva un studiu 
in rindul comuniștilor din activul de 
partid pentru a afla care sint satis

Dezbatere in sectorul 2 al Capitalei

dezbaterii au inceput cam așa : „Noi 
obișnuim să consultăm permanent 
activul de partid" î „Noi apelăm la 
activul de partid, ne consultăm cu el 
ori de cite ori e nevoie..." ; „Am în
țeles că fără consultarea activului de 
partid nu putem soluționa bine nici o 
problemă". Toate aceste formulări 
sint corecte. Dar ele ridică o între
bare : nu cumva activul de partid 
este mai mult consultat și mai puțin 
implicat direct in rezolvarea proble
melor ? Care ar fi, dacă ne-am expri
ma statistic, raportul intre consultare 
și implicare ?„Dacă sîntem sinceri cu noi — afirmă Ioan Filip, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „Electroaparataj" — trebuie să recunoaștem că acordăm mai multă atenție formelor de informare și consultare a activului de partid și mai puțin formelor de implicare directă în soluționarea problemelor cu care ne confruntăm. Cineva a vorbit aici despre necesitatea de a repartiza sarcini concrete, temporare sau de durată, individuale sau colective, și tovarășilor din activul de partid. Și altele decît cele legate de alegerea lor în organele de conducere ale organizațiilor de partid sau organizațiilor de masă și obștești sau de prezența lor în conducerea unor sectoare de activitate. Ar trebui să reflectăm asupra faptului că aproape fiecare comitet de partid are un activ de cel puțin 100 de comuniști — de regulă

facțiile și insatisfacțiile lor față de 
această muncă ?„Dar aceasta e o adevărată problemă de sociologie — remarcă tovarășul Liviu Dimitriu, secretarul comitetului de partid de la Întreprinderea de electronică industrială. Sigur că ar fi necesare asemenea studii. Eu am avut ideea să efectuăm chiar o asemenea cercetare : care sint cauzele existenței unui indice de creativitate nesatisfăcător și cum putem determina o creștere mai rapidă a acestui indice ? Nu am dus ideea pînă la capăt, dar nici n-am renunțat la ea. Revenind la activul de partid, trebuie să spun că am efectuat mai multe studii de diagnoză (de stabilire a cauzelor unei situații date) și mai puține de prognoză. Ceea ce înseamnă că și în munca cu activul obișnuim să ne lăsăm dominați de situațiile presante, de problemele la zi, și rezervăm mai puțin timp perspectivei.Dacă am fi efectuat un asemenea studiu la noi — vlzînd satisfacțiile și insatisfacțiile comuniștilor din activul de partid — el s-ar fi dovedit deosebit de interesant. Pentru că, evident, în folosirea comuniștilor din activul de partid se produc din păcate și practici eronate. Apelăm de obicei mai mult la oamenii așa-ziși verificați ca „soluții certe" și pe a- ceștia îi solicităm și suprasolicităm, iar pe ceilalți îi folosim mai puțin sau deloc. Sint adeptul unui aseme

nea studiu și mă angajez să-l realizăm chiar în unitatea noastră".„Un studiu amănunțit, pe bază de chestionar, n-am făcut, — afirmă tovarășa Georgeta Stancu, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea pentru întreținerea șl repararea utilajelor de calcul. Dar deținem anumite date în legătură cu folosirea activului de partid. Circa 70 la sută din activul nostru ar putea avea satisfacția că își regăsește eforturile, nu numai cele direct profesionale, în activitatea pe care o desfășoară pe linie de partid. Noi am introdus un sistem de testare a cadrelor de conducere — vizînd competenta acestora — și-l vom extinde și asupra comuniștilor din activul de partid. Sint convinsă că vom avea revelația unor importante concluzii. Faptul că 30 la sută din activul nostru de partid nu se regăsește, pentru că nu l-am antrenat, cu satisfacții mai mari ori mai mici, în această importantă învestitură ne determină să ne revedem stilul de muncă cu activul de partid".„Ideea ca organizațiile de partid să apeleze pentru perfecționarea stilului și metodelor lor de muncă și la metodele sociologiei am mai discutat-o, — afirmă H. Țuțuianu, secretar al comitetului de partid al sectorului — în cadrul instruirilor, cu ocazia unor schimburi de experiență. în multe din unitățile sectorului nostru există chiar comuniști-sociologi. Este posibil și necesar să introducem mai multe instrumente științifice în munca de partid, care să ne ofere posibilitatea extragerii unor concluzii reale despre eficiența ei, despre mijloacele pe care le folosim pentru a determina o participare cit mai substanțială din partea comuniștilor.Dacă ar fi să răspund și eu la întrebarea privind satisfacțiile activului de partid, nu mi-ar fi greu. Pentru că rezultatele din anuli trecut dau dreptul organizațiilor de partid din sector, activului de partid să aibă satisfacții : ne-am îndeplinit și depășit planul pe ansamblul sectorului. Am realizat, de asemenea, o bună activitate economico-financiară. Dar și ne- realizarea producției fizice, a prevederilor la export, a unor programe de modernizare, de creștere a productivității muncii constituie indiscutabil motive de insatisfacție, pe care ne-am propus — așa cum rezultă și din dezbaterea la care participăm — să nu le mai înregistrăm în acest an".Redacția : Nu ne propunem să for
mulăm alte concluzii, pe lingă cele 
afirmate pe parcurs, in legătură cu 
opiniile exprimate in cadrul acestei 
dezbateri. Cert este că ea se inscrie 
in preocupările organelor și organi
zațiilor de partid din sectorul 2 — și 
devenind publice și ale altora — ca o 
acțiune oportună pentru perfecțio
narea stilului și metodelor de muncă 
cu activul de partid.

Constantin PRIESCU

în cadrul diversificării modalităților de expresie artistică, proces definitoriu pentru ultimele două decenii, paralel cu propunerea unor noi convenții artistice, teatrul nostru cunoaște și „spectacolul" in- citant al regăsirii, reactivi- zării și valorificării moderne a unor structuri, convenții artistice străvechi, cu impact în universalitate.Resuscitarea pantomim ei— limbaj cu tradiție la noi în teatrul popular — ca și a unor modalități de joc și improvizație desprinse din școala commediei dell’arte, este unul dintre acestea. Fenomenul s-a declanșat mai de mult, prin cîteva inițiative individuale ale unor profesioniști ai scenei, precum Ștefan Tăpălagă și, îndeosebi, Mihai Mălaima- re. Amîndoi au avut posibilitatea să urmărească „in direct" propunerile lui Jacques Lecoq, dar, poate, mai ales, au reflectat cu personalitate la sensurile profunde ale artei tăcerii și acțiunii esențializate în gest și la exemplele oferite de marii mimi (la cele mai incitante explorări in domeniu propuse. în felul său, de Charles Chaplin și îndeosebi de Marcel Marceau — creatorul lui Bip— de Jean Louis Barrault sau de companiile lui To- mașevski. Grotowski, Fial- ka, Lindsay Kemp ș.a.Interesul pentru pantomimă a cuprins treptat (și aici vocația de animator a lui Mihai Mălaimare. a lui Radu Gheorghe ori — în altă arie și sub alte aspecte — a artistei clujene Kovăcs Ildiko au avut un rol important) un număr din ce în ce mai mare de studenți și absolvenți ai I.A.T.C. găsind, totodată, un mediu extrem de fertil în lumea tinerilor păpușari— atrași de noutatea unorconvenții în care trupul omenesc devine un partener mai activ șl. mai ales, „la vedere", al păpușii sau marionetei. Astfel, la Sibiu, pentru a favoriza un schimb de experiență între cei interesați și, mai ales, pentru a stimula antrenamentul psihofizic și creativitatea în acest domeniu, a luat naștere o tabără de creație in acest domeniu. Totodată, ‘ actor" de la ganizată de rism pentru laborare cu .noscut. la unele ediții sale, și prezentarea spectacole sau numere de pantomimă, dintre care cîteva au fost încununate cu premii.Căutărilor individuale li s-au alăturat unele „în grup" și „de grup". Elocvent, îndeosebi pentru prima categorie, este excepționalul spectacol „Clovnii"

al Teatrului Național din București, însuflețit de actori ai primei scene și stu- denți la Institutul de artă teatrală și cinematografică din Capitală.Și mai nouă este atracția evidentă pe care această artă străveche o exercită asupra artiștilor amatori — studenți, tineri muncitori, tehnicieni, intelectuali. Protagoniștilor și performerilor individuali li s-au adăugat, în vremea din urmă, remarcabile grupuri de pantomim ă.Reflectînd acest fenomen și răspunzînd nevoii de confruntare. „Gala recitalurilor de pantomimă" — manifestare cu caracter

,Gala tînărului Costinești, Biroul de tineret în A.T.M.. a or- tu- co-cu- ale unor

■ ■

temic simț de observație și o notabilă memorie a liniei, tensiunii și continuității unor atitudini și gesturi specifice, dar și nedezmințit umor, Ironie, harul inventivității și, nu în ultimul rind, cultură (raportările declarate la diverse arte șl stiluri fiind frecvente).In general, evoluția tinerilor botoșăneni a surprins prin dăruirea și dotarea, prin ingenuitatea, prin lipsa de inhibiție, prin cuceritoarea explozie de energie, prin creativitatea și fantezia membrilor ei (porniți, atit prin aprofundarea „gramaticii gestului", cit și a libertății autoexprimării. in explorarea artei tăcerii și a propriei copilării). Și încă prin ceva, cu care ar fi trebuit, poate, să începem: printr-o aderență organică la „genul" de artă experimentat (ceea ce a exclus orice senzație de veleita- rism, stridență, stîngăcie sau trist epigonism). Vorbim adesea — la capitolul cîștiguri notorii ale Festivalului național „Cîntarea României" — tocmai despre diversificarea modalităților artistice cultivate de amatori și de strîn- sa comunicare și „transfuzie" de energie, dăruire, imaginație între aceștia și arta profesionistă. Spec- programului sugerau scene, tacolele de pantomimă ale altele — situații, cele mai tinerilor de la Botoșani (și interesante — au tins a re- nu numai ale acestora, crea stări, stări sufletești, mai ales dacă ne referim dominanta fiind dispoziția la mișcarea studențească) comică și fantezistă, fri- reprezintă și ele, în felul zînd absurdul sau grotescul.„Pantomimă" — „a mima totul". Aspirația spre totalitate a echipei botoșăne- ne a vizat comunicarea unor scurte narațiuni, în- tîmplări, aspecte dramatice și lirice, reverberate poetic, recrearea unei ample game de trăiri omenești, dar și depășirea lor. (Astfel în „secvența" „în junglă" se încerca sugestia vieții animale și vegetale). Aspirația spre totalitate, prin limbajul tăcerii, a vizat, alături de recrearea unor universuri reale, propunerea unor fascinante lumi imaginare, țesute din expresie facială, gest, dans, culoare, sunet, muzică.Cum imitația duce adesea atît la exerciții de fidelitate absolută, cît și la unele de restituire a realității prin lentile ce „distanțează" — nu puține au fost momentele spiritua- ^"este “cateTcte a "face din le „in maniera cutare spectacolul de pantomimă sau chiar de parodiere o formă convingătoare de dezinvoltă a unor coduri intervenție in opera corn- gestuale și artistice consa- plexă de edificare spiri- erate (filmele mute în tuală și de a conferi re-viteza normală sau cu în- suscitării străvechiului gen cetinitorul ; cele western, teatral maximă audientă bogate în coliziuni ; ori fii- din partea maselor largi me avînd în centru arte de spectatori, marțiale asiatice). Atare „numere" au vădit un pu-

propunînd „secvențe" de o mare varietate tematică, stilistică.Spectacolul amatorilor botoșăneni a Început, mal obișnuit, cu mimarea unor scene oarecum comune („La doctor", „Sala de așteptare"), dar și aici era de notat cum demersul „oglindirii" unor împrejurări cunoscute s-a îmbogățit prin mici accente satirice, implicit moralizatoare. De la evoluții în doi-trei s-a trecut la unele colective, care se impuneau tocmai prin dinamica plină de nerv, dar și de i haz. și prin plastica atrăgătoare și sugestivă a ansamblului. Și dacă unele • dintre micile numere ale
Revitalizarea unor

modalități artistice
tradiționale

competitiv, desfășurată la Pirîul Rece. în organizarea Biroului de turism pentru tineret — s-a constituit într-un cadru fertil de trecere în revistă a tuturor pasionaților practicanți ai genului, favorizind și o confruntare artistică generoasă, cu caracter lnterdis- ciplinar, între amatori și profesioniști. Semnificativ în acest sens este, de pildă, că la ultima ediție, printre cei ce au evoluat, s-au aflat și membri ai teatrelor naționale (din București și £luj-Napoca), și ai teatrelor dramatice (din Iași, Sfîntu Gheorghe), ai celor de păpuși (de Ia Sibiu, Timișoara, Mureș, Ploiești, Baia Mare etc.), și studenti ai claselor de actorie din invăță- mîntul superior.Prezent și la întîlnirea mai sus-amintită, grupul „Facias" al Centrului de cultură și creație „Cîntarea României" al tineretului din Botoșani (ce acționează în cadrul Studioului de teatru „Gong" al respectivului așezămînt) a putut fi urmărit și cu ocazia turneelor sale bucureștene. Echipa alcătuită din Daniela Tapalagă, Mirel Vieru, Duiu Onofrei, Vladimir Ivanov, Ioana Hariuc, Carmen Ungureanu, Daniel Badale (echipă formată și îndrumată de actorul Dan Puric, el însuși un talent remarcabil atras de pantomimă) a desfășurat o largă gamă de posibilități,

Tîrgu

lor, un convingător argument al adevărului acestor aprecieri.Esențial este ca și acest tip de spectacole, (propus fie de amatori, fie de profesioniști) să evite mai ferm mizele minore, artificiale. jocuril’e gratuite, aspecte cu care ne-am în- tîlnit uneori, și să tindă mai pregnant către țeluri formative superioare. Vizionarea mai multor spectacole realizate în ultimii ani în modalitatea pantomime! îndreptățește concluzia că există Încă mari resurse de a implica mai substanțial, mai viu in actualitate această formă artistică verificată de timp. ’• de a o înnobila cu noi caracteristici, de a o revigora prin propunerile rezultate din observarea nemijlocită și angajată a realităților morale și sociale contemporane, ca și din filtrarea matură, modernă estetic a datelor ei. Aceas-

Natalia STANCU

!

Cum pof fiDin municipiul Craiova ne-au solit. în mai multe rînduri. scrisori le la diverși cetățeni prin care ne emnalau faptul că la anumite ore de zilei. în mod destul de frecvent, e întrerupe furnizarea apei in Jocurile in care locuiesc. Cele nai multe dintre aceste scrisori i-au primit, de altfel, răspunsurile lin partea consiliului popular municipal. răspunsuri in care se arată că situația este reală — în special în cartierele Valea Roșie. Rovine și Brazda lui Novac — și că se întreprind măsuri pentru remedierea si- uatiei într-un timp cît mai scurt. Și, ntr-adevăr, după cum a reieșit și iin documentarea noastră la fața ocului, consiliile populare jude- ean și municipal sînt preocupate in- ens de asigurarea sporirii debi- ului de apă în rețeaua orașului, ie îmbunătățirea sa calitativă, prin realizarea unor lucrări de investiții. De asemenea, se fac eforturi pentru reducerea consumului de apă destinat. unor întreprinderi industriale.După cum ne spunea tovarășul Iliodor Plăstoi, prim-vicepreședinte al consiliului popular municipal, prin darea în folosință a unor capacități destinate platformei industriale din zona de est a orașului sî luarea altor măsuri similare vor putea fi disponibilizate pentru cartierele de locuințe circa 10 milioane metri cubi de ană potabilă. Ceea ce. în principiu. înseamnă acoperirea deficitului anual. Spuneam însă „în principiu" deoarece. în afara sporirii debitelor, mai este necesară o condiție : închiderea peste tot a robinetelor risipei, atît la consumatorii industriali, cît și la populație, indiferent care sint motivele producerii sale. Și aceasta nu este nici pe departe o problemă întîlnită doar la Craiova — motiv pentru care ne-am și propus să stăruim asupra sa in ancheta de fată.
O INVESTIGAȚIE MINUȚIOASA, 

DAR FARA URMĂRI PRACTICE. Pornind de la frecventele sesizări ale locatarilor, de la importanta acestei probleme. Consiliul popular municipal Craiova a inițiat anul trecut efectuarea unei investigații minuțioase privind modul de folosire, de economisire si eliminare a risipei de apă în unitățile economice si în blocurile de locuințe, la care au participat specialist! de la Direcția apelor Jiu, Oficiul de gospodărire a apelor și întreprinderea de gospodărie comunală și locativă a municipiului. Din capul locului subliniem utilitatea unei asemenea acțiuni, care a stabilit cu precizie cine anume risipește apa și din ce cauze. în nu puține locuri s-au luat si măsuri operative, dar în multe altele nu s-a putut trece de o constatare cu valoare — deocamdată — nur teoretică, fără cuvenitele măsuri practice. Rămîne desigur meritul de a releva dimensiunile problemei, ceea ce este Insă insuficient.Iată, de pildă : in ciuda măsurilor

strinse robinetele risipeiîntreprinse, defecțiunile de construcție și exploatare sau unele neglijențe au condus la depășirea coțelor de către consumatorii industriali — care și așa au un consum foarte ridicat de apă potabilă — cu 3,5 milioane de metri cubi într-un an de zile. Ceea ce anulează aproape eforturile făcute pentru forarea unor puțuri proprii. nici acelea puse toate în funcțiune. La rindul lor. consumatorii individuali risipesc din diverse motive — nu toate imputabile lor — o cantitate și mai mare de apă. peste limitele și „normele" admisibile. Una dintre cauze, de fapt principala, este aceasta : întreruperea apei în scopul economisirii ei sau redistribuirii către consumatori cu prioritate. Pare paradoxal și totuși așa stau lucrurile. De ce anume 7 Simplu. Deoarece întreruperea furnizării apei determină stocarea ei de către consumatori in căzi și alte recipien-
Sonclcj în municipiul 
Craiova pornind de la 
scrisorile unor cititori

te. în momentul cînd apa vine din nou la robinet, locatarii evacuează la canal apa stocată, rămasă fără întrebuințare. în plus, robinetele sînt lăsate mult timp deschise pentru a se curăța țevile. Acest lucru se în- timplă zilnic, determinînd, așa cum a constatat comisia amintită, o risipă de circa 12 500 mc. Ceea ce înseamnă peste 4.5 milioane metri cubi anual, sau altfel spus, un sfert din consumul efectiv. Ce demonstrează aceasta 7 Un lucru ce se verifică și în alte împrejurări : perturbarea unei rețele — in cazul de față de apă — calculate să funcționeze în mod continuu sau după un program riguros, prin diverse întreruperi (chiar dacă nu întotdeauna arbitrare) creează mari pierderi, și nicidecum e- conomii. Este cazul ca edilii de la Craiova, ca, de altfel, toți cei tentați să procedeze de o manieră asemănătoare. să reflecteze cu mai multă răspundere asupra efectelor negative ce apar in asemenea situații, asupra urmărilor atît de nedorite ce se manifestă inclusiv în plan strict e- conomic, al eficienței, și să ia măsurile cuvenite.
ARMATURI, GARNITURI ȘI- 

UZURI. Cantităti mari de apă se risipesc însă si cînd rețeaua funcționează normal, în primul rînd datorită uzurii în care se află o bună parte a sa. în același timp, o risipă incredibil de mare se produce din cauza scurgerilor incidentale de la rob'neti. Investigația amintită relevă că în 11 la sută din apartamentele verificate prin sondaj existau asemenea pierderi, cuprinse între 100 și 1 000 de litri pe zi. Da. banala picătură care se prelinge la chiuveta din baie sau bucătărie nu este numai iri

tantă. ci și. iată, atît de păgubitoare. Risipa aceasta nu este o bagatelă și trebuie spus că datele amintitului studiu nu sînt deloc fanteziste. întrebarea este ce trebuie făcut pentru stoparea sa. întrebare desigur valabilă nu numai în cazul de fată. Răspunsul la îndemînă : fiecare să fie gospodar la el acasă, iar asociațiile de locatari să verifice și să întreprindă măsuri pentru înlăturarea unei asemenea risipe. în același timp, cetățenii, ca și specialiștii sondajului amintit au constatat că lipsesc din comerț armăturile și chiar garniturile, adică piesele de schimb pentru remedierea operativă a unor asemenea defecțiuni. într-a- devăr. asa cum ne-au sesizat nu puțini cititori, cum am constatat noi înșine în mai multe sondaje prin magazine, asemenea piese mult solicitate se găsesc rar în unitățile comerciale, sub cerere. în orice caz. Sînt la discreție baterii complete de diferite tipuri si forme, nu însă măruntele piese care se uzează prin folosire. Credem că este cazul ca responsabilii cu contractarea și mai ales cei cu fabricarea unor asemenea repere să tragă la rindul lor concluzii asupra risipei pe care o provoacă, chiar dacă în mod indirect. Apa este un bun al tuturor, si nu al nimănui, cum mai cred unii, și nu este necesar să insistăm aici asupra importantei sale, asunra datoriei pe care o avem toți și fiecare in părte pentru buna sa gospodărire, pentru utilizarea cu adevărat efirientă. responsabilă, pentru economisirea sa severă.
REALITATEA DIN SPATELE STA

TISTICII. în momentul cînd am deschis discuția la primăria municipiului în legătură cu deficitul de apă in apartamente, pe care ni-1 semnalau mai multi cititori, ni s-a pus la dispoziție o statistică din care reieșea că la Craiova consumul de apă pe locuitor depășește cu mult nu numai normele în vigoare, dar chiar și consumul unor orașe din tară și străinătate. recunoscute ca avind un standard ridicat in această privință. Paradox în privința căruia credem că am adus deja unele lămuriri. Dar nu aceasta e problema, ci asigurarea apei în toate apartamentele. în mod corespunzător. Ceea ce. am fost asigurați incă o dată, constituie si unul din obiectivele prioritare ale forurilor locale. Dar nu putem să nu constatăm totuși că asigurări similare au mai fost date și in urmă cu aproape trei ani. cînd ziarul nostru a mai publicat un articol pe această temă, dată de la care, trebuie recunoscut, nu s-au schimbat prea multe... la nivelul a- partamentelor. Să sperăm, împreună cu cetățenii care ne-au scris, că dea- ceastă dată măsurile luate și preconizate vor fi resimțite si la acest nivel. în cel mai scurt timp posibil.
Ion MA31N
Nicolae EĂBALAU corespondentul „Scînteii"

în numărul 14 431, din 12 ianuarie a.c., al ziarului am inceput publi
carea, sub titlul „Prin muncă, pentru muncă", a unei dezbateri referitoare 
la profilul moral și profesional al educatorului, la relația dintre profe
sor și elevii pe care ii formează, la efortul de perfecționare și autoper
fecționare al profesorului, la pregătirea viitoarelor cadre didactice în 
conformitate cu cerințele actuale și de perspectivă ale procesului instruc- 
tiv-educativ, in finalul căreia adresam cititorilor invitația de a-și spune 
cuvintul, formulind opinii care să contribuie la definirea personalității educatorului comunist. Din scrisorile sosite pe adresa redacției publicăm 
mai jos un prim articol, paginile ziarului răminind deschise tuturor celor 
care doresc să comunice opinii, experiențe, puncte de vedere, sugestii pri
vind responsabilitatea cadrelor didactice în activitatea de instruire și 
educare multilaterală a tineretului.Analiza atentă, descifrarea și afirmarea in comportamentul nostru profesional a sensurilor și valențelor practice ce se desprind din conținutul tezelor, ideilor și orientărilor cuprinse in magistrala Expunere din 28 noiembrie 1988. a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă în actuala etapă de dezvoltare a invă- țămintului românesc măsura responsabilității noastre sociale, pusă sub semnul unei autentice conștiințe revoluționare. Necesitatea de a situa — așa cum sublinia secretarul general al partidului — „în centrul preocupărilor noastre intensificarea activității de cercetare, de ridicare a pregătirii profesionale, tehnice, culturale, de înarmare a oamenilor muncii, a întregului popor cu un înalt nivel de cunoștințe științifice. ideologice" este revendicată de uriașele cuceriri ale științei și tehnicii în toate domeniile de activitate, ale cunoașterii umane in general, fiind în același timp o condiție sine qua non pentru perfecționarea și modernizarea învățămîn- tului atît din punct de vedere al cunoștințelor generale, tehnico-știin- țifice, cît și al concepției științifice despre lume și viață.Avînd in față aceste clarvăzătoare orientări, mi se pare extrem de important și necesar ca între trăsăturile definitorii ale educatorului comunist să se afle una căreia trebuie să-i acordăm cea mai mare atenție Si să o cultivăm cu strădanii permanente. de la educatoare la profesorul universitar : cultura profesională, înțeleasă ca un ansamblu unitar al culturii de specialitate, culturii psihopedagogice si metodice și culturii politico-ideologice. Afirm acest lucru deoarece experiența celor treisprezece ani de muncă efectivă la clasă și în cadrul organizației de pionieri, ca profesor, diriginte, comandant-instructor de detașament și de unitate, mi-a oferit și prilejuri pentru a-mi da seama de fragilitatea culturii profesionale a unor cadre didactice raportată la cerințele mereu crescînde ale desfășurării eficiente a complexului de activități educative, între care lecția ocupă un loc central.Elanul tineresc cu care se pășește in, profesie, elan propriu fiecărui proaspăt absolvent, nu e suficient. Acestuia trebuie să i se subordonezi munca asiduă de autoperfecționare,

„Ca să fii exigent cu elevii, 
trebuie să fii mai iutii exigent 

cu tine însuți44
de autoeducație, considerîndu-se păstrarea unor relații și proporții de echivalenta între toate componentele culturii profesionale ca necesară pentru conturarea deplină a profilului de educator comunist. Aș fi însă subiectiv, gîndindu-mă mai ales la educatorii tineri, dacă nu aș adăuga că pentru inceput este acut nevoie de a se reconsidera atitudinea față de pregătirea psihologică, pedagogică și metodică. De ce 7 Din mai multe motive. în primul rînd, pentru că pregătirea din liceu și facultate asigură doar o bază de plecare necesară, dar nu suficientă. în al doilea rind, pentru că prin pregătirea psihopedagogică și metodică se asigură acea competență care dă atributul de educator, de modelator al tinerei generații. în sfîrșit. profundele mutații care au intervenit in psihologia învățării, în definirea mai clară a componentelor proceselor de predare și învățare, impun și ele această pregătire. Am In vedere în mod concret problematica operaționalizării obiectivelor unei lecții, folosirea metodelor participative, integrarea mijloacelor moderne de învătămînt în lecție, evaluarea continuă și formativă, munca diferențiată cu elevii etc. Or, toate aceste componente care dau rigoare științifică procesului trebuie cunoscute nu numai teoretic, ci folosite în mod practic, pentru că ele conturează competenta psihopedagogică și metodică, o consolidează.Dacă prin cultura de specialitate dispunem de un sistem de cunoștințe. deprinderi și priceperi pe care le transmitem elevilor, prin cultura psihopedagogică și metodică găsim răspunsul la întrebările cum și prin ce metode se cuvin transmise aceste cunoștințe. Este acesta un proces 

mult mai fin, mal sensibil, in care arta profesorului, bazată nu pe improvizație sau spontaneitate, ci pe reale aptitudini pedagogice și cunoștințe metodice, dă adevărata măsură a valorii lui de educator. Aici intervine acea capacitate a educatorului de a ști cum să comunice aceste cunoștințe, comunicarea didactică presupunînd nu numai rațiune, logică, rigoare, înțelegere, clarificare, ci și emoție, trăire, sentiment. atitudine și convingere.O cultură psihopedagogică și metodică validată de practică, îmbogă

țită mereu prin raportare la ceea ce este nou in acest domeniu, va permite educatorului să dirijeze actul predării-învâțării în direcția dezvoltării agerimii spiritului, să-1 apropie pe elevi de logica științei pe care o predă, să le formeze acestora o motivație superioară pentru studiu, să le dezvolte gîndirea, imaginația, spiritul de observație, atenția, să le îmbogățească limbajul. Aceeași cultură oferă educatorului posibilitatea să îmbine metodele așa-zise tradiționale cu cele active, să integreze în lecție mijloacele de învățămint in concordantă cu obiec-» tivele stabilite, să utilizeze o gamă mai diversă de procedee și tehnici de evaluare și, lucru foarte important, să facă din elevi participanți activi la procesul de Însușire a cunoștințelor. priceperilor și deprinderilor în deplin consens cu cerințele unui învățămînt modern.Am insistat asupra acestei componente a culturii profesionale nu pentru a-i absolutiza importanța, ci din dorința de a remarca necesitatea menținerii în cotidianul noutăților care apar în toate domeniile, în cazul nostru — în științele educației. Desigur, un educator cu respect pentru întreaga sa formație profesională nu va neglija nici propria specialitate, tinzind în acest domeniu spre cercetarea științifică, după cum pregătirea politico-ldeo- logică o va considera ca element constitutiv al culturii profesionale, pentru că el, educatorul, este „om al cetătii". învestit cu funcții sociale. Dintre acestea, aceea de propagandist al politicii partidului și statului nostru îl implică direct, inte- grindu-1 plenar în viața localității unde muncește. Cultura profesională nu este rezultatul unei munci în 

salturi sau pe etape și nici al unor momente de conjunctură (pregătirea pentru a obține gradele didactice, pentru inspecții, pentru a redacta un referat etc.) ; ea este rodul unei activități fără hiatusuri, al unui stil intelectual care se formează in timp. Studiul individual temeinic ne asigură prestanță profesională, emoții și satisfacții intelectuale și este calea sigură spre perfecționare in disciplina pe care o predăm, în procesul de cunoaștere în general. Cultura profesională este dovada unei riguroase discipline a muncii, a exigenței față de propria ta persoană.In această fericită ocazie, educatorul aureolat de prestigiu profesional (dar nu „îmbătat" de acesta) va deveni un modei pentru elevii săi. Acum și numai acum exigența sa față de elevi poate și trebuie să fie direct proporțională cu exigența față de sine. A gindi in afara acestui principiu este o abdicare de la specificul activității de educație. Educatorului i se vor aprecia pasiunea pentru specialitatea sa, tactul și aptitudinile pedagogice, respectul pentru ordine și disciplină. El va forma nu numai buni cunoscători ai unei științe, ci și conștiințe morale, trăsături de caracter, va contura deci viitoare personalități. Cultura profesională trebuie altoită pe trunchiul viguros și solid al culturii generale (artistică, filozofică, științifică, tehnică etc.). Educatorul nu trebuie să facă o disjuncție între acestea, așa cum nu trebuie Să facă o disociere nici între componentele culturii profesionale.Participarea la o lecție de dirl- genție în care o temă educativă, generoasă prin conținutul mesajului său, a fost umbrită de unele informații de cultură generală greșit folosite de diriginte, mă face să pledez și pentru Importanța culturii generale în abordarea tematicii atît de vaste a orelor de dirigenție, așadar pentru necesitatea de a 1 se acorda o mare atenție în procesul de autoperfecționare. Cu atît mail mult cu cît abordarea interdiscipli- nară a predării-învățării, trăsătură de bază a unui învățămînt formativ modern, se poate face numai în condițiile stăpînirli unei bogate informații din toate sferele culturii generale șl a asigurării relației dintre aceasta și cultura profesională.Investiți fiind cu o mare responsabilitate socială, cu nobila misiune de educatori comuniști, grija pentru continua perfecționare a culturii noastre profesionale și generale exprimă în esență înalta noastră conștiință revoluționară și politică, dă certitudinea unei eficiente mereu crescînde în întreg complexul de acțiuni educative pe care le inițiem, organizăm, desfășurăm și finalizăm cu elevii și pentru elevi.
Pantilimon POPOV1C1 profesor, Școala cu clasele 1—VIU, satul Războienl, județul Alba
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Viziune științifică profund novatoare Cronica zilei
(Urmare din pag. I) teză scolastică, devenită, în mare măsură, politică economică, a generat, pentru perioada respectivă, stagnarea industriei în unele țări și, implicit, o răminere in urmă sub aspectul dezvoltării economice.Cînd, în 1972, România și-a „oficializat" stadiul și statutul de țară în curs de dezvoltare, multi „observatori" au rămas nedumeriți. Răspunsul la această nedumerire a fost acela că România, deși își schimbase watura relațiilor de producție, fiind o tară socialistă, din punctul de vedere al forțelor de producție, al Industriei era o țară în curs de dezvoltare. Depășirea acestui stadiu este posibilă numai prin crearea unei industrii puternice, întemeiată pe știința cea mal nouă și tehnica cea mai eficientă.Desigur, în socialism, practica economică este obiectivarea politicii economice, iar această obiectivare poate fi mai mult sau mai puțin rațională, mai mult sau mai puțin conformă cu natura noii orînduiri, cu legile generale ale dezvoltării societății socialiste, cu cit politica economică este mai mult sau mai puțin fundamentată științific. O coordonată esențială a caracterului științific al politicii economice este respectarea și punerea în acțiune a principiului fundamental al materialismului istoric despre rolul determinant al forțelor de producție pentru progresul economico-social Cu toate lipsurile și erorile manifestate într-o anumită perioadă, caracteristica principală a strategiei partidului nostru a fost și este consecvența aplicării în practică a principiului rolului hotăritor al forțelor de producție în progresul de ansamblu al societății. Dezvoltarea și modernizarea industriei, agriculturii și celorlalte ramuri ale economiei naționale nu reprezintă o opțiune de moment, conjuncturală a politicii economice a partidului nostru. ci exprimă coordonata permanentă, înscrisă între obiectivele mărețe ale Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. „în întreaga sa activitate, partidul nostru — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — pornește de la adevărul confirmat de însăși evoluția istorică a omenirii, conform căruia dezvoltarea forțelor de producție, condițiile existenței materiale determină atît caracterul relațiilor de producție, al muncii, întregul mod de producție, cit și concepțiile politice și filozofice, nivelul gindirii și conștiinței oamenilor, activitatea lor creatoare, pro- fresul general al societății umane.n același timp, ne călăuzim după teza potrivit căreia concordanța între relațiile de producție și sociale și forțele de producție are o puternică influență dinamizatoare asupra progresului forțelor de producție".Istoria mondială a industrializării contemporane a conturat, în esență, două strategii de dezvoltare a industriei : 1) strategia întemeiată pe tehnici și tehnologii „adaptate", adică a tehnicilor și tehnologiilor clasice, tradiționale sau a celor relativ noi, importate și „potrivite" condițiilor proprii ; 2) strategia pe baza celor mai noi cuceriri ale ,științei, tehnicii șl tehnologiei. Desigur, cele ‘ juă metode de industrializare trebuie privite în dialectica succesiunii și împletirii lor, dialectică diferită de la o țară la alta și de la o etapă la alta.In general, în prima etapă a construcției socialiste, România, „țară a calului de tras, agrară chiar și în civilizația sa urbană" — cum nota o lucrare apărută la Paris înainte de război — șl-a organizat industria prin
tv

19,00 Telejurnal
19,25 Tezele și orientările formulate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă și acțiune re
voluționară. Creșterea rolului con
ducător al partidului — cerință 
obiectivă a construirii socialismu

strategia adaptării. Deși rezultatele dezvoltării industriei nu pot fi minimalizate, în această perioadă, așa cum arăta secretarul general al partidului, „sarcinile industrializării au fost în bună măsură subapreciate și neglijate. Astfel, s-a subapreciat însemnătatea dezvoltării ramurilor industriale moderne — construcțiile de mașini, chimia, electrotehnica, electronica — nu s-a acordat atenție corespunzătoare dezvoltării gindirii și cercetării științifice proprii, promovării progresului tehnic în pas cu revoluția științifico-tehnică mondială. Nu o dată se menționa că n-ar fi necesar să dezvoltăm ramurile de vîrf în economia românească deoarece este greu să faci cu țăranii o industrie nouă. De asemenea, nu o dată s-a afirmat că trebuie să se renunțe la ideea dezvoltării cercetării științifice proprii, mergînd pe linia importului din străinătate. în fapt, aceasta însemna o abdicare de la dezvoltarea independentă a României, lăsînd-o in situația de țară slab dezvoltată".Totodată, în această etapă, în politica de industrializare au fost „asimilate sugestii" care pretindeau că prioritatea ramurilor producătoare de mijloace de producție nu ar trebui asigurată in fiecare țară socialistă in parte, ci numai în unele țări. Se susținea, de asemenea, de către unii economiști din țările socialiste, ca preocupările pentru cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și introducerea progresului tehnic să fie „rezervate" acelor țări care au „aptitudini" și potențial pentru cercetare, celelalte urmînd să „adapteze" tehnica nouă.Fără putință de tăgadă, respingerea acestor „sugestii", de complementaritate și polarizare, a fost făcută radical și argumentat după Congresul al IX-lea al partidului, moment care a marcat racordarea economiei românești la revoluția științifico-tehnică. Etapa a doua a construcției socialiste in țara noastră s-a caracterizat, de aceea, prin ample acumulări cantitative în domeniul dezvoltării forțelor de producție, al cercetării științifice proprii și printr-o apreciabilă participare a științei românești la cooperarea științifică internațională.Este un merit istoric al partidului nostru de a fi abordat cu clarviziune și curaj problemele vitale ale progresului economico-social al țării, printr-o politică economică, fundamentată științific, puternic ancorată în realitățile țării. în opoziție cu anumite concepții consumatoris- te, care pledau pentru alocarea unei părți cit mai mari din venitul national pentru fondul de consum, tovarășul Nicolae Ceaușescu a argumentat temeinic ideea esențială, potrivit căreia ieșirea grabnică a României din stadiul de tară in curs de dezvoltare, prin crearea unei baze tehnico-materiale complexe, moderne, capabile să asigure o autentică prosperitate de durată este posibilă numai prin alocarea unei părți importante din venitul național pentru acumulare, în scopul desfășurării unui vast proces de industrializare, de afirmare puternică a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-știintifice in toate ramurile economiei naționale. Acest efort se impune șl azi cu acuitate sporită, pentru că revoluția tehnico- științifică creează atît șansa reală a accelerării progresului economic, a comprimării etapelor de dezvoltare. cit și riscul real al adincifli decalajelor dintre țările avansate și cele rămase în urmă din punct de vedere economic, în cazul în care nu sînt alocate resursele necesare dezvoltării, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cu
lui șl comunismului (color). Docu
mentar

19,50 Industria — programe prioritare
20,10 Trăim decenii de împliniri mărețe 

(color). Emisiune literar-muzical- 
coregrafică

20,40 Mîndria de a fi cetățean al Româ
niei socialiste (color). Puterea Ol
tului, puterea oamenilor. Reportaj

20,55 Din marea carte a patriei (color). 
Delta Dunării — un uriaș labora
tor geologic. Documentar

21,15 înalta răspundere patriotică, revo

ceriri ce necesită mari eforturi investi tionale.în actuala etapă, în spiritul Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și introducerea progresului tehnic nu reprezintă doar un obiectiv al creșterii economice, ci este însăși matricea fundamentală a dezvoltării economico-sociale. Limbajul producției, al industriei și celorlalte ramuri ale economiei naționale este, tot mai mult și mai rapid, limbajul științei. Toate problemele economiei românești : modernizarea structurii economiei naționale, a industriei Și a agriculturii ; asimilarea de noi produse și tehnologii, de noi materii prime și noi surse de energie ; creșterea nivelului tehnic-calitativ al producției ; sporirea productivității muncii, etc. — se pot rezolva numai avînd ca punct de pornire producția de știință. Dezvoltarea intensivă este sinonimă cu dezvoltarea în știință, prin știintă și cu știință.Trecerea de la dezvoltarea extensivă la cea intensivă nu se poate înfăptui peste noapte, ci este un proces obiectiv, dialectic, relativ îndelungat, a cărui coloană vitală este creșterea rolului și locului cercetării științifice în economia națională, transformarea ei, din punct de vedere structural, într-o ramură de sine stătătoare a economiei naționale și, din punct de vedere funcțional, într-o sferă a reproducției socialiste.Rolul central ce revine industriei . în ansamblul politicii științifice a partidului nostru de edificare a unei economii moderne, armonios structurate, trebuie, desigur, abordat fundamental prin prisma amplelor implicații pe care le determină pe plan social. Clasa muncitoare, temelia de granit a făuririi societății socialiste, înregistrează o evoluție complexă de esență calitativă, îndeosebi pe planul pregătirii profesionale, al conștiinței înalte și a responsabilității sociale. Conștientă pe deplin de răspunderea ce-i revine, în strînsă și permanentă legătură cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cu realizările ei de vîrf, stăpină și beneficiară a mijloacelor de producție moderne, clasa muncitoare oferă un model organizatoric și de angajare revoluționară capabil să polarizeze interesul și inițiativa întregului popor în înfăptuirea programelor de dezvoltare economico- socială a patriei, in afirmarea plenară a idealurilor de neclintit ale socialismului.în faza actuală a societății socialiste multilateral dezvoltate, progresul economic se bizuie pe factorii intensivi generați și propulsați de știință. Fiind intr-o fază de tranziție spre dezvoltarea intensivă, economia României se află într-o stare de susținute și eficiente căutări novatoare, obieotiv generată de profundele transformări ale proporțiilor economice datorate trecerii de la un tip de reproducție la altul. A- ceasta a adus la ordinea zilei o nouă optică și gîndiire asupra dezvoltării >și modernizării economiei. în centrul noii gîndiri și noii acțiuni economice stă tripticul : creșterea productivității muncii, creșterea eficientei folosirii fondurilor fixe, reducerea cheltuielilor materiale pe unitate de produs — ceea ce serÂniffcă;1 de fapt, creșterea eficienței tuturor factorilor de producție, aî ' căței • accelerator este cetre- ’ tarea științifică. Aceasta devine, treptat, principalul factor creator al noii ambianțe economico-sociale românești, devine un act de creație general uman.
luționară a tineretului pentru vii
torul României (color). Generația 
Epocii Nicolae Ceaușescu — o ge
nerație cu o temeinică pregătire 
profesională, tehnică și culturală, 
implicată cu spirit revoluționar în 
înfăptuirea programelor de dezvol
tare a patriei.. Documentar

21,35 Te cîntăm, iubită țară ! Muzică 
ușoară românească (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a tovarășului Kim Giăng II, membru, al Prezidiului Biroului Politic. secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Zo Iăng Guk, a organizat, marți, la sediul ambasadei, o gală de film, urmată de un cocteil.în acest cadru a fost prezentată
REPOR TAJE ® NOTE e INFORMA ȚII

GIURGIU : O nouă linie tehnologicăColectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea pentru construcții de mașini și utilaje grele Giurgiu a reușit să pună in funcțiune o nouă linie tehnologică, dotată cu utilaje moderne, de mare eficientă, în măsură să asigure o calitate corespunzătoare produselor ce vor fi realizate aici pentru prima oară : recipien- ții-cisternă de 68 metri cubi. Linia respectivă asigură o flexibilitate ridicată, aceasta putîndu-se adapta cu ușurință la o gamă variată de utilaje chimice și petrochimice. De menționat este și faptul că, o dată cu punerea în funcțiune a acestei
VASLUI : Se extinde rețeaua prestărilor de serviciiPentru a veni în sprijinul cetățenilor. Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești, Uniunea județeană a cooperativelor de producție. achiziții și desfacerea mărfurilor și alte întreprinderi de profil vasluiene continuă și în acest an acțiunea de lărgire șl diversificare a prestărilor de servicii pentru populație din localitățile urbane și rurale.— Numai în perioada care a trecut din acest an — spune Lenuța Tarhon, președinta U..T.C.M. — în municipiile Vaslui și Bîrlad au fost înființate 20 de noi unități cu mai multe activități de prestări servicii, între care pentru reparații radio-
CONSTANȚA: Sporeșteîn județul Constanța continuă lucrările de înfrumusețare și modernizare a localităților. în municipiul Constanța, marea poartă maritimă a țării, se execută ample lucrări de construcții de locuințe pe marile artere de circulație și pe falezele orașului. în Mangalia și în comuna Mihail Kogălniceanu s-au refăcut fațadele unui însemnat număr de clădiri. Noi construcții s-au înălțat în zonele centrale din Cernavodă șl Hîrșova. Pe lingă cele peste 4 600 de apartamente construite anul tre-

GORJ : Noi unități comercialeDeținătoare, trei ani consecutiv, a locului I pe tară în întrecerea unităților de profil din sectorul alimentație publică. Direcția comercială a județului Gorj este hotărîtă să-și păstreze, in continuare. bunul renume dobîndit. Cum ? Răspunsul directorului a- cestei unități. Ioniță Mitran. vine prompt : „Prin asigurarea unei a- provizionări ritmice — în primul rînd pentru muncitorii mineri și energeticieni, — precum și prin asigurarea unui volum de marfă diversificat (lin punct de vedere al structurii sortimentale. Și. firește, rrintr-o permanentă pregătire profesională a lucrătorilor comerciali, fapt care ne-a asigurat și no asigură creșterea calității serviciilor".Străbătind cîteva din unitățile direcției amintite, dincolo de o bună aprovizionare, bucură solicitudinea cu care ești intimpinat' de lucrătorii comerciali — majoritatea tineri. Gorjul comercial iși modelează oamenii cu fiecare zi după noul său chip. De altfel, printre inițiativele de ispravă ale conducerii direcției comerciale județene se numără și expozițiile duminicale cu preparate, semiprepa- rate și produse de cofetărie organizate în piețele din Tg. Jiu, cît și mobilarea actualelor spații comerciale cu dotări suplimentare mo

lucrarea „Opere alese" a tovarășului Kim Giăng II, ancrută recent in limba română la Editura politică.Au participat adjuncți de șefi de secție Ia C.C. al P.C.R., membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, ai altor ministere și instituții centrale, activiști de partid și de stat, generali și ofițeri, ziariști.

linii tehnologice,’ au fost omologate și implementate noi» procedee de sudare automată și semiautomată sub strat de flux, precum și sudarea în mediu de bioxid de carbon, metode ce vor contribui efectiv la creșterea productivității muncii cu circa 40 Ia sută. în acest sens, s-a acordat o atenție cu totul deosebită perfecționării pregătirii profesionale a personalului muncitor atît în cadrul întreprinderii, prin organizarea unor cursuri de profil, precum și prin efectuarea unor schimburi de experiență cu alte întreprinderi din țară. (Ion Gaghii).
televizoare, aparatură de uz casnic și gospodăresc, blănărie, marochină- rie, recondiționare a mobilei. Totodată, hușenii vor beneficia în aces- tâ zile de un alt mare și modern complex de prestări servicii la parterul și mezaninul blocului din strada Republicii, care va avea nu mai puțin de 10 secții solicitate de cetățenii de toate vîrstele.De notat că alte peste 40 de activități și secții noi vor fi înființate, de asemenea, în mai multe comune ale județului, cum sînt Suletea, Be- rezeni, Tanacu, Fălciu, Murgeni, Zăpodeni, Vutcani și altele. (Petru Necula).
zestrea social-edilitarăcut, in județul Constanța s-au dat în folosință numeroase alte obiective social-culturale, s-a prelungit rețeaua de alimentare cu apă și canalizare cu încă 82,8 kilometri, iar prin acțiunile de muncă voluntar- patriotică s-au realizat lucrări în valoare de peste un miliard lei. Zestrea edilitară a județului Constanța se va îmbogăți în acest an cu peste 4 800 apartamente, din care 688 în mediul rural, precum și cu alte obiective social-culturale. (Lucian Cristea).
derne. După cum ne spunea Interlocutorul nostru, numai anul trecut zestrea rețelei comerciale s-a îmbogățit cu 6 700 metri pătrați. Ceea ce reprezintă o serie de noi unități la partere de blocuri din Tg. Jiu. în centrele muncitorești Mătăsari și Rovinari. Anul în curs se arată la fel de generos, investițiile materializîndu-se în noi spatii comerciale. In primul trimestru al acestui an vor fi date în folosință magazinele „Eva", „Adgfn". „țțniyersul, .copiilor" și o cofetărie cu laborator. Să amintim doar că arhițectonica edificiilor care adăpostesc aceste unități comerciale impune prin suplețe și elegantă. Și tot în Tîrgu Jiu. în partea de nord, se nun bazele unui depozit de materiale de construcții și combustibili atît de așteptat de beneficiari. Totodată, actualul depozit pentru produse alimentare al I.C.R.A. se va extinde și moderniza. De asemenea, zona centrală a orașului Rovinari va beneficia de un mare magazin de electrice. snort-turism. mobi’ă și o cofetărie cu laborator propriu. Lucrările sînt în. stadiu avansat de execut'e. I=tă dar. succint, această nouă față a Cortului, fata lui comercială, care rămine mereu deschisă spre înnoire.

Marta CUIBUȘ

Din tarile socialiste
R.D. GERMANA :

în sprijinul creșterii producției agricoleDezvoltarea tehnicii agricole constituie una din prioritățile industriei construcțiilor de mașini din R.D. Germană, printre recentele realizări în acest domeniu numă- rîndu-se punerea Ia punct a unui nou tip de câmbină-secerătoare, cu performante superioare celor realizate anterior. Noua combină a intrat în producția de serie la Uzina de mașini agricole Fortschritt. Dotată cu un motor și un mecanism de secerat de o fiabilitate crescută, modernul utilaj dispune, spre deosebire de alte tipuri, de un sistem perfecționat de strîngere a cerealelor, ceea ce face ca pierderile
R.P. BULGARIA :

Programe de modernizare a industrieiîn ultimii 15 ani producția industrială a Sofiei a crescut de 2,3 ori. capitala realizînd 15 la sută din venitul național. Centru industrial dezvoltat al Bulgariei. Sofia dispune de o bună bază materială pentru industria constructoare de mașini, metalurgie, electrotehnică și electronică. în lumina hotărîrilor Congresului al XIII-lea al P.C. Bulgar, în prezent se desfășoară un proces de reînnoire tehnologică a economiei orașului pe baza noilor rezultate știintifico-tehnice. Se acționează în cinci direcții pentru a ridica industria pe noi poziții, calitativ superioare. Unul din aceste domenii este automatizarea, anul trecut realizîndu-se nouă sisteme flexibile automate de producție, 120 de roboti cu acționare electromecanică și o serie de microprocesor!. Va începe introducerea liniilor auto
R.P. POLONA :

Un nou aeroport la VarșoviaAutoritățile poloneze au adoptat hotărîrea de a se construi un nou aeroport, la Varșovia, în acest scop fiind delimitată o suprafață de aproximativ 20 de hectare. Clădirea aeroportului Okecie II — căci aceasta este denumirea sa — va avea un volum total de 300 000 mc, hala de sosiri-plecări avînd o înălțime de 18 m. Deservirea călătorilor va fi în mare parte computerizată. iar într-una din săli se vor instala șase transportoare pe bandă pentru bagaje.
R.P. MONGOLĂ :

Proiect de dezvoltare a capitaleiAutoritățile mongole au aprobat planul general de reconstrucție și de modernizare a orașului Ulan Bator, pînă în anul 2010. Actualitatea acestei probleme rezidă în faptul că planul precedent, adoptat în urmă cu 13 ani. acoperea o perioadă de 20—25 de ani și prevedea că în anul 1990 populația orașului Ulan Bator va ajunge la 400 000 de locuitori. în realitate însă. încă de anul trecut. populația capitalei
R S.F. IUGOSLAVIA :

Uzină pentruLa Split a fost dată în producție prima uzină pentru celule solare utilizabile în construcția de centrale pentru obținerea de energie electrică din energia Soarelui. Anual, uzina va livra 330 000 celule, cu ajutorul cărora energia solară va fi transformată direct în energie electrică. Aceste produse ale uzinei din Split vor fi montate în diverse aparate electrice și elec- 

de boabe să fie minime. Pentru a permite cultivatorilor o paletă largă de utilizări, combina poate fi produsă în mai multe variante, fiind adaptabilă și la operații executate pe terenuri înclinate.Totodată, pe linia preocupărilor pentru sporirea randamentului agriculturii. specialiștii din R.D. Germană au pus la dispoziția agricultorilor. în actualul sezon. 21 soiuri de semințe selecționate de griu și orz, luîndu-se în considerare datele de ordin pedoclimatic, specifice fiecărei regiuni. în consecință, se așteaptă ca recoltele din luna iulie a.c. să atingă niveluri ridicate.
mate la mai multe uzine constructoare de mașini, precum și la alte întreprinderi. Totodată, se acționează nentru realizarea, pînă în anul viitor, a secției de instrumente, complet automatizată, de la combinatul de mașini de așchie- re a metalului.In direcția producerii de sisteme electronice, au fost asimilate mașini de calcul electronice din generația a patra, o serie de mi- nicalculatoare, și au fost produse primele sisteme automatizate pentru proiectare. Pină la sfîrșitul actualului cincinal producția sistemelor electronice si de comunicații va crește de 2,5 ori. Alte direcții de acțiune privesc introducerea tehnicilor pe bază de laser, crearea de noi materiale, superioare, extinderea folosirii bio- tehnologiilor.

Din clădirea aeroportului pasagerii vor intra direct în avion, prin asa-zisele „mîneci". în număr de șapte. Se vor perfecționa, de asemenea, transportul și transbordarea mărfurilor, al căror volum va ajunge anual la circa 50 000 tone. Aeroportul va fi dotat, totodată, cu un garaj cu mai multe niveluri, pentru 2 500 de autoturisme, o stație de autobuze și drumuri de acces.Noul aeroport va deservi circa 5—6 milioane de pasageri, față de aproximativ 3,5 milioane, care trec prin actualul aeroport.
mongole a depășit o jumătate de milion de locuitori, ceea ce a impus, desigur, și modificarea proiectelor urbanistice.Unul dintre elementele de care s-a tinut seama în elaborarea planului a fost acela că pe teritoriul orașului Ulan Bator sînț situate întreprinderi care asigură 30 la sută din întfeaga producție industrială a tării.
celule solaretronice și vor furniza energia necesară consumatorilor aflati la mare distantă de liniile de înaltă tensiune. De altfel, uzina „Rade Koncear", care a construit întreprinderea de la Split, este cunoscută prin unitățile sale producătoare de diferite tipuri de transformatoare, electromotoare, echipament de înalt voltaj, precum și de diferite alte aparate modeme.

(Urmare din pag. I)Radu Râciu, Erou al Muncii Socialiste, președintele C.A.P., ne vorbește despre un alt Drăgănești-Vlaș- ca, de necunoscut acum, umil în înfățișarea lui, cu oameni înglodați în nevoi, în fața unei situații fără ieșire — pentru că pămîn- tul nu ajungea, pentru că unii, cei puțini, aveau prea mult, alții, cei mulți, nu a- veau deloc și trebuiau să intre slugi pentru a putea trăi.— Era după război — povestește el. Războiul ne-a lipsit de cai, de vite, puneam vacile la jug, ceea ce nu-i deloc firesc. Unirea pămînturilor, organizarea unei agriculturi intensive, mecanizate — așa cum îndemna partidul, începînd din 1949 — aceasta era soluția. Unii au înțeles-o imediat, alții au pătruns-o mai greu, se indoiau, se temeau, șovăiau. A trebuit răbdare, multă răbdare, înțelegere. Pentru că numai pătrunzîn- du-se fiecare de justețea drumului cu totul nou ar fi conferit și cooperativei trăinicie. •— Ce înseamnă să fii astăzi țăran ? Ce presupune această calitate ? Este plu- găria — cum i se spunea — o meserie, sau a fi plugar înseamnă să pricepi cîte puțin din toate ?— La întrebările acestea ar trebui să răspund o săp- tămînă întreagă sau să vă duc să stați de vorbă cu fiecare țăran din sat, să vă spună părerea lor. Discuția. deci, e lungă, argumentele sînt de tot soiul — unii spun că plugăria este meserie distinctă, alții susțin contrariul, că nu există meseria de țăran (aceștia n-au pus mina pe sapă niciodată). există meseria de mecanizator. de veterinar sau zootehnist, de tehnician în- tr-un domeniu sau altul al agriculturii, dar, cred ei. în afara acestora nu există meseria de plugar.— Ce credeți dumneavoastră ?— Țăranul, așa cum îl zugrăvește literatura și cum era el în realitatea de acum 

40—50 de ani, nu mai există. Prin înseși transformările petrecute în agricultură și. ca o consecință directă a lor, prin mutațiile petrecute în conștiința țăranului chemat să se specializeze ca mecanizator, de pildă, sau ca zootehnician, sau viticultor, sau legumicultor, țăranul are meserie precisă. O specialitate pe care o stă- pînește temeinic si încă 2—3 alte specialități absolut necesare în domeniul în care lucrează. Deci, reluînd și eu termenul folosit de dumneavoastră, spun că plu- găria este o meserie. Și. mai ales acum, cînd sîntem in plină desfășurare a noii

revoluții agrare, acest fapt este mai evident ca oricind. Țăranul aplică tehnologii a- gricole bine fundamentate, bine articulate, care se cer stăpînite foarte bine. Nu te joci cu ele. Trebuie să cunoști pămîntul, să-i evaluezi puterile, să fii in cunoștință de cauză cind întorci brazda, să-i sporești puterile potrivit cu pretențiile tehnologiei pe care o folosești șl așa mai departe. Un țăran trebuie să cunoască biologie vegetală și animală, să cunoască bine chimia pămîntului, să fie pătruns de o anumită disciplină în muncă, mult mai severă decît disciplina industrială. după părerea mea. Acesta este țăranul de azi, cu totul altul decît cel de acum 40 de ani, cînd pornea la drum nou cu toate îndoielile, dar și cu marile speranțe intr-o viață de libertate, echitate și bunăstare înfloritoare, așa cum ne-o înfățișa partidul. A- ceastă viață — un vis a- tunci. cu mult depășit prin frumusețea lui concretă de acum — iată, este o vibrantă împlinire.— Și, totuși, acest țăran specializat într-un domeniu sau altul, antrenat într-o nouă structură socială, muncind în echipă, Intr-un

cadru organizat și condus ierarhic, în care specialiștii au cuvint hotăritor, nu se simte el mai mult un angajat care execută ce i se indică, adică nu cumva se desprinde de pămînt și nu-1 mai simte 7— La noi în C.A.P. cooperatorul se simte cu adevărat proprietar. In democrația cooperatistă țăranul vine și-și spune părerea. Cînd crede că are dreptate mă contrazice pe mine sau pe specialistul aflat la tribună, își spune cuvîntul și e sprijinit să și-l spună fără ocol. Nu se ia o decizie fără ca el să nu participe la ea, acesta e un lu
Destinul nou al satului românesc

cru hotărit Ia noi. De a- ceea și rezultatele sînt foarte bune. Și de aceea cred eu că in cooperativa în care țăranul nu este privit în felul acesta, a om care conduce el activitatea, producțiile sînt slabe. Așa se face că țăranul din cooperativa noastră, și din toate cooperativele care au producții foarte bune, stă bine înfipt cu picioarele pe pămîntul care-i avere obștească și căruia el se simte dator, ca proprietar, să-i crească rodnicia, cu sudoarea lui de gind și faptă.
Satul deschis spre 

știință, spre nouMulți dintre noi mai păstrăm imaginea clasică a satului cu viața lui total a- caparată de agricultură. înșiși locuitorii satului, pentru mulți dintre noi, încă mai sint numai agricultori prin excelență. In această privință mai auzi adesea pc unii susținînd că satul este singurul care mai păstrează în totalitate tot ceea ce ține de tradițiile lui atît dc bine cunoscute — obiceiuri, deprinderi, un anumit univers moral, etic, structurat 

specific prin autarhismul lui atît de în amănunt descris de Lucian Blaga sau Liviu Rebreanu. Numai că satul nu-și mai a- junge sieși, cum spunea Blaga, și nici țăranul nu mai stă de vorbă cu pămîntul în felul în care l-a văzut Rebreanu, sub vraja unei dragoste aproape mistice. Satul s-a deschis în întregime spre lumea din afara lui, s-a deschis îndeosebi spre știință, s-a integrat organic în ansamblul dezvoltării economice și sociale a țării. Asta nu înseamnă că, prin transformările de substanță înfăptuite de revoluția socialistă în lumea sa

tului și a agriculturii românești, s-ar fi renunțat la tot ceea ce ar fi adus lumea rurală de-a lungul timpului în comoara de suflet a țării, și nici primejdie nu este de a se pierde ce este valoros în acest sens ; dimpotrivă, tot ce înseamnă valoare etică și morală, zestre de cîntec și poezie și înțelepciune populară este păstrat și sporit cu grijă și dragoste. Ne spunea, abor- dînd aceste probleme, tovarășul Gheorghe Popescu, primar al comunei Glodea- nu-Siliștea, județul Buzău :— Satul românesc, dincolo de caracterul lui specific ca unitate teritorial-admi- nistrativă, s-a îmbogățit, ca să mă exprim asa, in toț; acești 40 de ani petrecuți de la începerea cooperativizării, cu cîteva trăsături noi, de esență. In primul rînd satul nu se mai poate confunda total cu agricultura, prin ocupațiile locuitorilor lui. Sigur, spunînd sat înțelegi agricultură, în mare, dar nu toți locuitorii de azi ai satului se ocupă cu agricultura. Și altceva, agricultura ins-și nu mat este practicată numai de țărani.— Cum s-ar înfățișa lucrurile. de p!ldă. la nivelul comunei dv ?— Voi recurge la cifre

pentru a fi mai explicit. Iată, din peste 6 000 de locuitori, 3 000 constituie ceea ce numim populație activă. Din acești 3 000, cam 1 500 lucrează in C.A.P. Dar restul sint, in următoarea ordine : 200 de mecanizatori. 170 de lucrători intr-un modern complex mixt de creștere a animalelor, 100 sînt muncitori la I.E.E.L.I.F, (mecanici, buldozeriști etc.). 300 sint muncitori petroliști la schela care-și trimite sondele pînă in pragul satelor noastre, 144 lucrează în administrație, comerț, sănătate, invățămînt, cam 200 sint meșteșugari în diferite profile sau muncitori — mai ales femei — în industria mică. Și țineți cont, medltind la toate a- cestea, că pină în 1965 ocupația tuturor locuitorilor era exclusiv agricolă. Și alt fapt semnificativ pentru saltul realizat de satul românesc in general, pentru Glodeanu-Siliștea. în cazul pe care-1 discutăm: în anul în care se infăptuia Republica în România, în comuna noastră mai existau oameni care locuiau în bordeie. Acesta, ca un amănunt nu lipsit de importanță, cred eu.Cum să fie lipsit de importanță acest amănunt ? Astăzi în Glodeanu-Siliștea sint 2 500 de locuințe înnoite total sau mlnderni’ate sau nou construite după cerințele confortului urban ; în centrul comunei s-au construit cîteva blocuri de locuințe pentru specialiști (in final vor fi 24 de blocuri deservite de două centrale termice), un complex comercial și meșteșugăresc și altele.S-ar putea spune multe pe această temă, un sociolog poate ar preciza mai bme semnificațiile de ordin social și economic care se desprind din viata satului contemporan. Destinul nou al satului românesc in noul destin al țării se împlinește frumos, se împlinește armonios, conturîn- du-i chip modern și mindru cum nu a fost el niciodată, cu oameni mîndri, stăpînî pe viitorul lor luminos.

INFORMAȚIISCHI. Proba masculină de 30 km din cadrul finalelor „Daciada" la schi-fond. ce se desfășoară pe Valea Rîșnoavei. a fost cîștigată de Viorel Șotropa (A.S.A. Brașov), cu timpul de 1 h 30’25”, urmat de Carol Kope (Dinamo Brașov) — 1 h 32’31” și Valentin Cacina (A.S.A. Brașov) — 1 h 32’36”. In proba feminină de 15 km. pe primul Ioc s-a situat Ileana Hangan (A.S.A. Brașov) — 50'10”, secundată de coechipiera sa Mihaela Cîrstoi — 50’34”.HANDBAL. începînd de astăzi și pînă la 26 februarie. în diferite orașe din Franța se vor desfășura întrecerile campionatului mondial masculin de handbal (grupa B). Selecționata României va evolua în seria C, la Cherbourg, alături de echipele Is- landei. Bulgariei si Kuweitului. Iată componenta celorlalte serii preliminare : seria A (’a Nantes) : Polonia, Danemarca. Cuba, Egipt ; Seria B (la Grenoble) : Spania. Franța, Austria, Israel ; seria D (la Belfort) : R.F. Germania. Elveția, Norvpgia, Olanda.ȘAH. Turneul Internațional feminin de șah de la Tallin s-a încheiat cu victoria maestrel sovietice Ketevan Kahiani. care a totalizat 12 puncte din 15 posibile, urmată în clasamentul fina’ de Fomina (U.R.S.S.) — 11 puncte, Prudnikova (U.R.S.S.) — 10,5 puncte. Piaripu (U.R.S.S.) — 9 puncte. Ganț (România) si Tîgankova (U.R.S.S.) — cîte 8 5 puncte etc. Rezultate din ultima rundă (a 15-a) : Fomina — Gant remiză ; Kahiani — Zolmanova 1—0 ; Ranniku — Ionescu 1—0 ; Prudnikova — Laeson 1—0 : Seikova — Ba- șajici 1—0 ; Pasikangas — Bilunova remiză.FOTBAL. Peste 10 000 de spectatori au urmărit la Ciudad de Guate- ma’a meciul internațional amical de fotbal dintre selecționatele Guatnma- lei si Poloniei. Fotbaliștii po'onezi au obținut victoria cu scorul de 1—0 (0—0). © Intr-un meci internațional amical de fotba’ disputat la Cairo, selecționata R.D. Germane a intiecut cu scorul de 4—0 (2—9) echipa Egiptului.PATINAJ. Campionatul mondial masculin de patinai viteză s-a încheiat la Oslo cu succesul olande- zului Leo Visser, clasat ne primul loc la poliatlon cu 165,698 puncte.BȚATLON. Campionatele mondiale de biatlon s-au încheiat la Feistritz (Austria) cu disputarea probelor de ștafetă. La masculin, in proba de 4X7,5 km, primul loc a fost ocupat

SPORTIVEde echipa R.D. Germane. în proba feminină de 3X7,5 km victoria a revenit selecționatei U.R.S.S.VOLEI. 9 „Cupa cupelor" la volei feminin a fost cucerită la actuala ediție de echipa sovietică ADK Alma Ata, care în meciul decisiv al turneului final, disputat la Bari, a întrecut cu scorul de 3—1 (15—7, 4—15, 15—11, 15—13) formația Traktor Schwerin (R.D. Germană). ® Competiția feminină de volei „Cupa federației internaționale" a fost cîștigată la actuala ediție de echipa italiană Braglia Cuccliie. în meci decisiv al turneului final, disputat în localitatea Bursa (Turcia), voleibalistele italiene au întrecut cu scorul de 3—0 (15—10. 15—10, 15—4) formația Slavia Praga,
cinema

@ De ce are vulpea coadă : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 10,45; 12,45; 
15; 17,15; 19,30, GLORIA (47 46 75) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Muzica e viața mea : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
« Expediția : LIRA (31 71 71) — 9; 11 j 
13; 15; 17; 19
® Primăvara bobocilor : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
& Evadarea : POPULAR (35 1517) — 
15; 17; 19
© Expediția î ARTA (21 31 86) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
© Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 0; 11; 13; 15; 17; 19 
o Sonata Kreutzer: LUMINA (14 74 16)
— 9; 12; 15: 18
3 Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9; 11; 13
n» Garda drapelului : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13: 15; 17; 19

Moștenire cu bucluc : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 12; 15; 18, FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 12: 15: 18
e Chirița în lași : STUDIO (59 53 15)
- 10: 12,30: 15; 17; 19, MUNCA
(21 50 97) — 15; 17: 19
© Loma : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
- 15; 17; 19
© Sacrificiul suprem : FERENTARI 
(80 49 85) — 14,30; 16,45; 19
© Pădurea de mesteceni : COTRO- 
CENI (81 63 88) — 15; 17; 19
G Sora 13: PACEA (71 30 85) — 9;
11,30: 14; 16,30: 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11,30; 14: 16,30; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19 
0 Zece negri mititei : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12; 15; 18
© Călătorie peste mări : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12,15; 15,30; 18,45, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 12,15; 15,30; 18,45

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 15 februarie (ora 20) — 18 
februarie (ora 20). In țară : Vreme în 
general închisă. Vor cădea precipitații, 
mai ales sub formă de ninsoare, in ma
joritatea zonelor țării în prima parte 
a intervalului, apoi aria acestora se va 
diminua treptat, semnalîndu-se doar pe 
alocuri, mai ales în estul țării. Vlnt 
slab pînă la moderat, cu unele intensi
ficări în est, cu viteze de 35—40 kilome
tri la oră. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse, la începutul intervalului, 
între minus 5 șl plus 2 grade, apoi, în 
general, între minus 10 și zero grade ; 
temperaturile maxime se vor situa între 
minus 3 și plus 6 grade. In București : 
Vreme în general închisă. Precipitații, 
mai ales sub formă de ninsoare, vor 
cădea temporar în prima parte a In
tervalului. Vînt slab pînă la moderat.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Bădăranii — 18: (sala Amfi
teatru) : Poveste din Hollywood — 18; 
(sala Atelier) : Clovnii — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Confluen
ța artelor". Muzică-Literatură-Plasti- 
că. Spectacol realizat de Cristina Va- 
siliu. „Poezie, Teatru, Muzică, Arte 
plastice în vremea lui Shakespeare" 
(II) — 18
• Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Tine
rețea unui vis — 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Clinele grădi
narului — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare 
pierdută — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Noapte bună, mamă — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Scaiul — 18
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Livada de vișini — 18; 
(sala Studio) : Dansul morții — 18.30 
0 Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Solness, constructorul — 18 
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (15 56 78, sala Savoy) : Savoy, 
Savoy — 18: (sala Victoria, 50 58 65) : 
Cavalcada rîsului — 18
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Cîntă, ciocîrlie ! 
— 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Stop ! în top Daniela ! — 15

Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoriei) : Oul buclucaș — 10: Vtntu- 
ră lume — 15: (sala Cosmonauților, 
11 12 01) : Motanul încM* *at — 15 
0 Circul București (10 41 95): „Stelele 
circului" — 18,30



-fReluarea lucrărilor
sesiunii Adunării Generale a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — La New York s-au reluat marți lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. Intre problemele ce vor fi analizate de reprezentanții statelor membre ale organizației figurează extinderea cooperării internaționale și situația e- conomică a țărilor în curs de dezvoltare. De asemenea, pe agenda sesiunii se află problema cipriotă, negocierile de pace dintre Iran și

Irak, finanțarea misiunii O.N.U. de verificare în Angola (UNAVEM) și a grupului O.N.U. de asistentă pentru perioada de tranziție în Namibia — UNTAG. Pe de altă parte. Adunarea Generală a O.N.U. va trebui să se pronunțe în legătură cu convocarea, în 1990, a unei sesiuni speciale consacrate stimulării creșterii economice a țărilor in curs de dezvoltare.
CIPRU

Acord privind organizarea 
celor douăNICOSIA 14 (Agerpres). — Președintele Ciprului, Ghiorghios Vassi- liou. si liderul comunității cipriote turce. Rauf Denktaș, au acceptat invitația secretarului general al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, de a avea convorbiri la New York, in zilele de 5 și 6 aprilie — s-a anuntat

de convorbiri intre liderii 
comunitățioficial la Nicosia. Acordul a survenit în cursul întrevederii dintre Ghiorghios Vassiliou și Rauf Denktaș, desfășurată în prezenta lui Oscar Ca- imillon, reprezentant special al secretarului general al O.N.U. pentru Cipru.

în țările Pieței comune, șomajul
și inflația în creștere

• Previziunile experților pentru anul 1989 © Cea mai gravă 
problemă — cea a tinerilor pînă la 25 de ani • Situația dramatică 

a imigranților proveniți din țările „lumii a treia"BRUXELLES 14 (Agerpres). — Potrivit unor statistici date publicității la Bruxelles, la sfîrșitul lunii decembrie numărul șomerilor înregistrați din țările membre ale C.E.E. a fost de 15,5 milioane. Expertii prevăd o creștere medie a șomajului de 10,3 la sută in 1989. Cea mal gravă problemă este cea a tinerilor pînă la 25 de ani, fiecare al cincilea neavind posibilitatea să-și găsească un loc de muncă. Pe tari, cel mai mare procent al șomerilor se Înregistrează în Spania 18,9 la sută, urmată de Irlanda — 17.6 la sută, Italia — 12,4 la sută și Belgia — 10,8 la sută.BONN 14 (Agerpres). — Numărul șomerilor înregistrați oficial in R.F. Germania a crescut cu 6,5 la sută în luna ianuarie. în raport cu luna precedentă, cifrindu-se la 2,33 milioane de persoane. Potrivit unui raport al Oficiului federal al muncii si reluat de ziarul „Le Monde“, șomajul afectează în prezent 8,1 la sută din totalul populației active a R.F.G.ROMA 14 (Agerpres). — Utilizarea mîinii de lucru străine.' care In perioada de expansiune a adus beneficii considerabile statelor industrializate. are în prezent, cind aceleași

țări sint confruntate cu probleme serioase, un revers grav pe plan economic și Social.Astfel, după cum evidențiază un raport al Comitetului italian pentru U.N.I.C.E.F., în Italia 74 la sută din imigranții proveniți din țările „lumii a treia" sint șomeri, in ciuda faptului că 55 la sută dintre aceștia au un anumit nivel de pregătire profesională.Șaptezeci și cinci Ia sută din această mină de lucru calificată, considerată în prezent de prisos pe piața muncii italiene, a absolvit fie studii medii, fie universitare, relevă studiul menționat.BRUXELLES 14 (Agerpres). — Evoluția inflaționistă care se înregistrează în țările occidentale industrializate, ca și dezechilibrele existente în balanțele comerciale ale țărilor C.E.E. au fost abordate cu preocupare de miniștrii economiei si finanțelor din țările Pieței comune, relevă agenția Efe, informind despre reuniunea ministerială ce a avut loc la Bruxelles. S-a pus în evidență faptul că dezechilibrele comerciale devin tot mai pronunțate in interiorul C.E.E.
Cauzele acțiunilor de protest 
ale studenților vest-germani 

O declarație a P.S.D.G.BONN 14 (Agerpres). — Valul de proteste ale studenților din R.F. Germania constituie expresia nemulțumirii unei generații de stu- denți față de șansele tot mai mici de a obține o oalificare profesională adecvată, de înrăutățirea gravă a condițiilor de studiu — se arată în- tr-o declarație dată publicității la Bonn de Prezidiul Partidului Social-

Democrat din R.F.G., citată de agenția A.D.N. în document este evidențiat faptul că aceste proteste sînt determinate de amfiteatrele supraaglomerate, de așteptarea îndelungată pentru locuri do practică, de dificultățile tot mai mari cu care se văd confruntați studenții in a-și finanța studiile și a, găsi o locuință accesibilă.

Dezarmarea - necesitate vitală*

v| BONN 14 (Agerpres). — Organizația obștească „Inițiativa de la Krefeld" din R.F.G. a condamnat ferm. într-o declarație, planurile de modernizare a armelor nucleare. tactice ale N.A.T.O. Arătînd că majoritatea populației vest-germa- ne cere renunțarea la asemenea planuri, documentul cheamă guvernul să elaboreze o concepție clară de dezarmare, care să se afle la baza poziției R.F.G. la viitoarele. negocieri cu 'privire la reducerea armamentelor.

a lumii contemporane
Acțiuni de protest împotriva planurilor 

flA.T.O. de modernizare a armelor nucleare

ț

*

ORIENTUL MIJLOCIU
• Dezbaterile din Consiliul de Securitate în legătură cu situația 
din teritoriile ocupate • Cereri pentru convocarea cit mai urgentă 

a unei conferințe internaționaie de pace

AGENȚIILE DE PRESĂ~I
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BONN 14 (Agerpres). — Ministrul de externe al R.F.G., Hans Dietrich Genscher, s-a pronunțat intr-un interviu acordat postului de radio „Deutchlandfunk" pentru continuarea procesului de dezarmare atît în domeniul armamen-

telor convenționale, cit și al celor nucleare. ’ Potrivit agenției T.A.S.S., el a relevat, totodată, necesitatea consolidării securității și stabilității prin promovarea poli- . ticii de reducere a armamentelor, )BRUXELLES 14 (Agerpres). — J Organizațiile pacifiste din Belgia ț s-au pronunțat în cadrul unei. con- ■ ferinte de presă comune <_ rate la Bruxelles împotriva rilor N.A.T.O. de modernizare a ( rachetelor cu rază scurtă de acțiune. Reprezentanții acestor orga- | nizatii au arătat în luările lor de . cuvint că planurile de moderni- ‘ zare a acestei categorii de . arme 1 nu numai că nu 1 .__selor popoarelor Europei, dar pot I duce la o nouă escaladare a cursei , înarmărilor.

VIZITA LA PARIS. Președintele | Consiliului de Miniștri al R. P. Po- . I lone, M. Rakowski, a sosit într-o I 1 vizită de lucru la Paris. '
CONVORBIRI PAKISTANEZO- I

I IRANIENE, Președintele Pakista- | nului, Ghulam Ishaq Khan, l-a
I primit pe vicepremierul Iranului, i All Reza Moayeri, aflat în vizită I la Islamabad. Cu acest prilej au 1
Ifost discutate o serie de probleme . ale relațiilor bilaterale, precum și I aspecte de interes comun legate de I situația regională.
I IN PREGĂTIREA reuniunii 

LA NIVEL ÎNALT A ȚARILOR
I MAGHREBIENE, ce va avea loc i 
I la Marrakesh, au avut loc întîl- I niri intre șefii de stat din Alge- ' Iria, Tunisia și Jamahiria Arabă Libiana.

EVOLUȚIA COMPLEXULUI OR-I BITAL „MIR". Cosmonauții sovie- | I tini Aleksandr Volkov, Serghei Kri- I kalev șl Valerii Poliakov își conți- 1
Inuă activitatea la bordul complexu- . lui orbital pilotat „MIR", transmi- I te agenția T.A.S.S. în ultima pe- I
Irioadă de timp au fost efectuate o serie de observații astronomice, I fiind utilizată aparatura aflată la | bordul stației. Au fost fotografiate
[diverse surse de radiații ultraviole- i te. Programul include, de asemenea, cercetarea fluxurilor de par- 1
Iticule elementare cu energie înaltă și a fenomenului interacționării I acestora cu centurile de radiații ale I Terrei.
| POPULAȚIA R.P. CHINEZE. I Populația totală a R.P. Chineze a 1
I ajuns la 1,096 miliarde la sfîrși- . tul anului trecut, informează agen- I ția China Nouă.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — La Națiunile Unite au continuat dezbaterile din cadrul reuniuhli Consiliului de Securitate consacrate examinării situației din teritoriile ocupate de Israel. In intervențiile lor, reprezentanții Republicii Zimbabwe, Malayeziei. Etiopiei și uhor țări arabe au condamnat practicile represive ale autorităților israeliene în aceste teritorii și' au, solicitat măsuri din partea Consiliului de Securitate care să ducă la încetarea actelor de violență. Vorbitorii au subliniat necesitatei convocării cit mai curând posibil, a unei conferințe internaționale de pace în Orientul Mijlociu, sub auspiciile O.N.U. și cu participarea tuturor părților interesate, pentru soluționarea problemelor zonei.Agenția WAFA citată de T.A.S.S., anunță că forțele israeliene au. declarat „zone militare închise". 27 de localități, din diferite părți ale teritoriilor ocupate. De asemenea, .in ultimele cinci zile aproximativ 500 de palestinieni au fost arestați „în orașul Al-Khalil. de pe Malul, vestic al; Iordanului,, unde . restricțiile de circulație sint încă in vigoare.: ,, (Agerpres)
I■. . ■ • ;■ -.ROMA 14 (Agerpres). — Secretarul general al Federației Sindicate-, lor Palestiniene, Haydar Ibrahim, a evocat, intr-o- conferință de presă ținută la Milano, condițiile grele în care muncește populația palestiniană din teritoriile ocupate. El a . subliniat că rata șomajului în rândurile palestinienilor din aceste teritorii este' de 60 la sută din forța de muncă. Vorbitorul a arătat', . de asemenea, că palestinienii muncesc 14—15 ore pe zi. fără posibilitatea de a

avea concedii, și sînt lipsiți șl de dreptul la asistență sanitară. El a menționat, în același timp, că, în teritoriile ocupate, cadrele sindicale palestiniene sint supuse unor represiuni atroce.BEIJING 14 (Agerpres). — în cadrul întrevederii pe care a avut-o cu Faruk Kaddoumi, șeful Departamentului Politic al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, aflat in vizită la Beijing, ministrul. afacerilor externe al R.P. Chineze, Qian Qichen, a ,reafirmat sprijinul țării sale pentru organizarea, sub egida O.N.U., într-un timp cit mal scurt, a unei conferințe internaționale privind Orientul Mijlociu. O asemenea conferință, a spus el, trebuie să creeze premisele pentru soluționarea globală, justă și durabilă a problemelor din regiune, transmite agenția China Nouă,BEIRUT 14 (Agerpres). — în sudul '■ Libanului s-a menținut încordarea. Noi incidente au. fost înregistrate intre luptătorii libanezi șl forțele de ocupație. Totodată. în sectoarele de la est de Saida au avut loc dueluri de artilerie.Pe de altă parte, se arată că artileria israeliănă a bombardat zoha locuită Kfar-Ruman.DOHA 14 (Agerpres). — Emirul Qatarului, șeicul Khalifa Bin Hamad Al-Thani, a conferit cu regele Fahd al Arabici Saudite, aflat in vizită la Doha. Au fost examinate aspecte ale relațiilor bilaterale, ultimele evoluții din regiune și căile de întărire a solidarității între țările Consiliului de Cooperare al Golfului, informează Qatar News Agency, citată de Kuna.

mei con- .desfășu- ] a planu- ț
(tegorii de arme i răspund intere- )

<i ți

Canadienii dezaprobă hotărîrea 
noi arme nucleare 
teritoriul țăriide reînarmare a Canadei preconizate in „Cartea albă" pentru pro- ■ blemele apărării, să participe ac- ț tiv la lupta pentru dezarmare și i consolidarea încrederii pe plan in- ) temațional. Mijloacele cheltuite in l scopuri militare — subliniază do- cumentul — trebuie să. fie folosi- ț te pentru soluționarea problemelor ■ social-economice cu care se con-, frurită poporul. canadian, pentru protecția mediului înconjurător. ,

de a experimenta 
americane peOTTAWA 14 (Agerpres). — Congresul canadian pentru apărarea păcii a dat publicității o declarație în care condamnă hotărârea de a se da curs cererii S.U.A. privind experimentarea pe teritoriul Canadei a unei noi rachete nucleare a- merioane ofensive. Militant!! pentru pace din Canada cheamă pe toți participantii la mișcarea antirăzboinică să desfășoare ample acțiuni pentru anularea planurilor

Pentru o zonă liberă de arme chimice 
în Pacific14 (Ager- Guinee și la Port Mo-PORT MORESBY pres). Papua-Noua Australia au început resby convorbiri la nivel guvernamental privind crearea unei zone libere de armele chimice în par-

tea asiatică a Pacificului. Convorbirile, care vor fi continuate prin contacte și intre alte state din regiune, explorează posibilitățile deedificare a unei asemenea zone. \
Apartheidul—principala sursă a tensiunii 

din Africa australă
Manifestări de solidaritateNEW DELHI 14 (Agerpres). — în capitala Indiei s-au deschis marți lucrările celei de-a patra reuniuni a Fondului pentru Africa, creat in urmă cu doi ani la Harare, în cadrul conferinței la nivel înalt a țărilor nealiniate în vederea sprijinirii țărilor din „prima linie".In mesajul adresat participanților, primul-ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, subliniază că .fondul a», fost creat „ca un răspuns de 'Urgență pentru o situație de urgență" și el trebuie destinat țărilor din. „prima linie" și mișcărilor de eliberare din Africa australă care luptă împotriva apartheidului. De altfel, unul din obiectivele creării Fondului pentru Africa a fost acela de a contribui la reducerea dependenței economice a țărilor din Africa australă față de regimul rasist de Ia Pretoria.Participanții la reuniunea de la New Delhi vor proceda la o analiza-

cu țările din „prima linie"re a progreselor realizate în constituirea fondului propriu-zis și in utilizarea resurselor sale in realizarea ' unor proiecte de dezvoltare. De asemenea, vor fi examinate Căile și mijloacele de mobilizare a opiniei publice mondiale în vederea sprijinirii țărilor africane din „prima linie".HARARE 14 (Agerpres). — Sancțiunile obligatorii împotriva regimului rasist din Africa de Sud pot constitui cea mas efectivă, armă pentru abolirea sistemului de apartheid — a declarat primul-ministru al Suediei, Ingvar Carisson, aflat într-o vizită in Republica Zimbabwe. El a arătat, totodată, că realizarea independenței Namibiei nu vă fi suficientă pentru înlăturarea stării conflictuale din Africa australă atita timp cit va supraviețui apartheidul — informează agenția A.P.S.
Qdin actualitatea politică)

spania: Tensiune socială și incertitudini 
la orizontul electoralAsupra climatului politic și social- economic din Spania continuă să se facă simțite efectele grevei generale de 24 de ore de la jumătatea lunii decembrie, prima de acest gen desfășurată in tară din 1934. Greva a pus in lumină unitatea de acțiune a celor două mari centrale sindicale : Uniunea Generală a Oamenilor Muncii (apropiată de Partidul Socialist Muncitoresc, guvernamental) și Comisiile Muncitorești (apropiată de Partidul Comunist). Dar atit greva în sine, cît și încercările de a înlătura, măcar parțial, Cauzele ei au etalat mal cu seamă situația de criză in care se află dialogul dintre sindicate și guvern.Oferta guvernului privind sporirea salariilor și pensiilor, precum și a ajutorului de șomaj a fost socotită insuficientă de către sindicate. Confederația patronală a anunțat în schimb că acceptă doar un spor de salarii de maximum 5 la sută. însuși șeful guvernului, Felipe Gonzalez, s-a arătat adeptul unui spor redus, argumentînd că altfel „vor trebui să fie sporite impozitele sau să se suporte un deficit prea mare".Referindu-se la pozițiile care se înfruntă pe această temă, ziarul francez „Le Figaro" scria recent că șeful guvernului spaniol „nu este dispus să pericliteze o politică economică ce a avut ca rezultat o viguroasă rată de creștere anuală de 5 la sută, investiții ce au depășit 40 la sută în ultimii trei, ani și mai ales crearea a 225 000 de noi locuri de muncă în 1988".După părerea unor observatori de Ia Madrid, întreaga problemă s-ar încadra, la urma urmelor, în politica de adaptare a economiei spaniole la exigențele derivate din apartenența la Piața comună — inclusiv a pieței „unice", preconizate pentru 1992. Or, cum adaptarea are inevitabil un preț, chestiunea este cum anume se repartizează el sub raport social. De fapt, tocmai in jurul acestei teme s-au desfășurat negocierile cu sindicatele, în cele din urmă eșuate. Reprezentanții sindicatelor susțin limpede că păturilor majoritare le revine un sacrificiu prea mare în „efortul național", că în țară șomajul afectează totuși 2,8 milioane de oameni (18,9 la sută din populație), inclusiv

1,5 milioane de tineri, că sărăcia cuprinde întregi categorii sociale — pensionari,- funcționari de stat, muncitori și populația din mediul rural.Se știe că, tîn întreaga perioadă de tranziție politică, problemele sociale au fost rezolvate în Spania după un model de concertare intre sindicate, patroni și guvern, pe baza consensului și a preocupării pentru buna desfășurare a procesului democratic. La ora actuală, modelul în cauză nu mai este agreat de autorități. După propriile sale declarații, guvernul ar dori să găsească o nouă cale de dialog pentru a ajunge la acorduri, fie și parțiale, care să nu afecteze proiectele din sfera economiei. Replica sindicatelor : între dorința guvernului și poziția sa concretă la negocieri există o distanță apreciabilă.Nu numai confruntarea cu revendicările sociale preocupă actualmente guvernul socialist, ci și anumite evoluții intervenite in sînul opoziției politice. Este vorba înainte de toate de un nou proiect al dreptei spaniole, încorporând o serie de personalități de orientare democrat-creștină și liberală, în scopul creării unei „alternative reale" la guvernarea socialistă. Acest proiect a fost conceput în perspectiva alegerilor prevăzute pentru 1990, dar care, după toate semnele, ar putea fi anticipate în acest an.Proiectul amintit a căpătat notorietate publică la sfîrșitul lunii trecute, cind liderul conservator Manuel Fraga Iribarne, fost ministru fran- chist, era aclamat ca președinte ai Partidului Popular, în cadrul unui congres care a aprobat schimbarea vechii denumiri de „Alianța Populară", după o serie de insuccese electorale ale acesteia, care au cantonat-o într-un spațiu opoziționist fără perspective. Cu scopul declarat de a crea o alternativă de centru- dreapta, acest partid, fondat de Iribarne în 1976, și-a modificat nu numai numele, ei, într-o anumită măsură, și profilul ideologic, pe care acum încearcă să și-l lărgească, prezentîndu-se ca o „forță populară și reformistă, inspirată din tradițiile conservatoare și liberale și din principiile democrației creștine".

în afară de realizarea operației de retopire și lărgire, principalul partid de opoziție a trecut la tatonări pentru a stabili eventuale alianțe cu alte forțe politice, situate la centru sau la dreapta în cadrul spectrului politic spaniol, cum sînt Centrul Democratico-Social, al fostului premier Adolfo Suarez, și partidul Convergență și Uniune, formațiune regională din Catalonia. Primul din cele două partide menționate a răspuns că nu acceptă alianțe preelectorale, ci doar, eventual, postelectorale, iar catalanii sînt în așteptarea unei înțelegeri cu socialiștii, în cazul cînd P.S.M.S. ar pierde majoritatea la viitoarele alegeri, așa cum prevestesc unele sondaje de opinie. La o asemenea perspectivă au contribuit, susțin observatorii, ruperea dialogului cu sindicatele, care a provocat greva generală din 14 decembrie trecut, și lipsa de rezultate la negocierile ulterioare. S-ar mai adăuga eșecul previziunilor oficiale în legătură cu indicele inflației, care in loc de 3 la sută a fost în 1988 aproape dublu (5,8 la sută). „Cu asemenea rezultate și în fața riscului de agravare a tensiunii pe plan social — notează agenția spaniolă Efe — mulți oameni de afaceri susținători al P.S.M.S. își întorc privirile spre partidul lui Fraga Iribarne, asigurîndu-1 deja de sprijinul lor".Contracararea acestei tendințe și asigurarea unei noi victorii a socialiștilor la viitoarele alegeri constituie una din preocupările prioritare ale P.S.M.S. și ale guvernului.Tendința de regrupare a forțelor în perspectiva alegerilor se face simțită și în rândul formațiunilor opoziționiste de stingă. Ea- a fost ilustrată do crearea „Stîngii Unite" —, coaliție ce reunește Partidul Comunist, Partidul Acțiunea Socialistă. Partidul Stîn"a Republicană și personalități politice independente — care și-a expus pozițiile într-un program-manifest adoptat la prima sa reuniune realizată acum trei zile la Madrid. Ținînd seama de toate acestea, viitoarea campanie electorală se anunță mai „fierbinte" decit cele precedente și cu mai multe incertitudini la orizont.
Vacile O3OS

Precizări in problema Canalului PanamaCIUDAD DE PANAMA 14 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută la GiUdad de Panama, candidatul la funcția supremă al Alianței Democratice de Opoziție (A.D.O.C.) din Panama, Guillermo Endara, s-a. pronunțat pentru respectarea strictă. a prevederilor tratatelor panamezo— nord-âmericane privind statutul Ca
nalului Panama — relatează agenția Efe. în acest context, el a arătat că reincorporarea Canalului Panama în teritoriul național pînă cel mai tirzlu la 31 decembrie 1999 este o problemă nenegociabilă, aceasta re- zultînd clar din prevederile tratatelor amintite.

Căderi de zdpadd și furtuni 
în diferite țariVIENA. — în vestul Austriei Iarna a SOsit cu o întirziere de aproape două luni, însă se . manifestă cu deosebită vigoare. După ce viscole puternice s-au abătut asupra unor ■zone din Voralberg, Tirol și Salzburg, zăpada a acoperit multe sectoare de șosele și căi ferate. O serie de localități situate in zonele .de munte au fost izolate, iar pe șosele a .crescut brusc numărul accidentelor de circulație. A crescut și numărul' accidentelor în mtmțVWG'i» ciile de salvare fiind tot mai frecvent solicitate.LONDRA. — Luni , seara asupra Scoției și a zonelor ' de nord ale Angliei s-au abătut vînturi puternice. Suflînd cu o viteză de 150 km pe-oră,-vintul a cauzat avarii -clădirilor, a smuls din rădăcini copaci și a răsturnat, automobile. Navigația din zonele de . litoral a fost întreruptă.

ANKARA. — De trei zile consecutiv, regiunile de est și de sud-est din Turcia sint bintuite de puternice viscole. Ca urmare a abundentelor căderi de zăpadă, in Anatolia de est au fost’ izolate 145 de localități. in provincia Samsun — 50. iar în Nigde — 35. în provinciile Erze- rum, Kars și Agri viscolul este însoțit de mari scăderi de temperatură.Ga urmare.. conducta de apă a fost avariată, zeci de mii de lp- euitori rărtiriind fără apă pbtâblUL înrăutățirea vremii a cauzat Închiderea unor școli.TEL AVIV. — Israelul este afectat de cea mai rece iarnă din ultimii peste 50 de ani, informează a- genția D.P.A. Mercurul termometrelor-a coborât adesea sub zero grade, ceea ce a provocat serioase dificultăți populației care nu este pregătită să facă față unor asemenea temperaturi.
i.

america latină: In căutarea unei
soluționări a datorieiProblema datoriei externe a Ame- ricii Latine, care ocupă ponderea principală in ansamblul datoriilor țărilor in curs de dezvoltare, a constituit principala temă a dezbaterilor din cadrul unor reuniuni desfășurate, zilele trecute, la Caracas și San Jose, între acestea un relief deosebit avind întîlnirea la nivel înalt a „Grupului celor 8" (Argentina, Brazilia, Columbia, Mexic, Panama, Peru, Uruguay și Venezuela). Ca de fiecare dată în ultima vreme, statele din America Latină au cerut instituțiilor financiare internaționale să-și schimbe poziția în ce privește soluționarea crizei datoriei externe a continentului.Depășind 420 de miliarde de dolari. ceea ce înseamnă ceva mai mult de o mie de dolari pe locuitor, datoria externă a Americii Latine a devenit principala frînă in calea dezvoltării țărilor din zonă, constituind o preocupare tot mai profundă pentru factorii responsabili din regiune, atît prin implicațiile sale de ordin economic, cît și social.

„Datoria externă, arăta argentinianul Alfredo Ferrer, purtătorul de cuvint al Comisiei Sud-Sud (consacrată colaborării între țările în curs de dezvoltare), este un fac
tor extrem de grav pentru ță
rile îndatorate, care a generat tot 
mai multă sărăcie, numeroase ten
siuni sociale, o tot mai mare infla
ție". Dezvăluind efectele grave ale datoriei externe asupra economiilor țărilor latino-americane, cunoscutul economist Celso Furtado, director al Băncii de Dezvoltare a Braziliei, sublinia că cele 180 de miliarde de 
dolari pe care America Datină a 
trebuit să-i transfere in exterior in 
cadrul serviciului datoriei (scadențe 
plus dobinzi) au fost plătite „prin 
scăderea salariilor, creșterea sărăciei, 
inflației, diminuarea investițiilor și 
stagnarea economică".Procesul de îndatorare a Americii Latine a cunoscut un ritm foarte accelerat. In 1970. datoria externă a acestei zone se ridica la 21 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă, astăzi, aproximativ echivalentul serviciului datoriei pe care Va trebui să-1 plătească, anul acesta, doar una dintre țările latino-americane — Brazilia (dacă sint luate in calcul și restantele din anul trecut). In 1975, datoria se dublase, ajungînd la 46 de miliarde de dolari, fn 1981, ea atjngea plafonul a 222 de miliarde de dolari. Apoi, consecință directă a po

liticii de jaf practicate de capitalul financiar internațional, îndeosebi din S.U.A., și in condițiile deteriorării prețurilor la materiile prime (care au a- juns la niveluri comparabile cu cele din 1932), ritmul de creștere al datoriei externe latino-americane a devenit’amețitor. „Pentru totalul perioa
dei in care s-a dezvoltat acest proces 
de îndatorare — pornind de la înce
putul anilor ’70 — sublinia, recent, agenția spaniolă de presă . Efe — 
se calculează că a patra parte din 
datoria globală provine din revi
zuirea dobinzilor sau din schimbă
rile introduse in condițiile de refi- 
nanțare de către creditori". O parte însemnată din această datorie a fost generată în statele „creditoare", de marile companii tfăh'SnațiOnaie, care și-au „creditat" propriile, filiale .din țările latino-americane, „repatriirid" apoi beneficii de două-trei Ori mai mari, dar continuînd să înregistreze în contul filialelor-respective „ere- ditul" acordat.Datorită ăcestor cauze și altora, cum ar fi manevrarea prețurilor pe piețele internaționale ale diferitelor produse provenind din lumea a treia, proliferarea practicilor pro- tecționiste, evoluțiile negative de pe piețele monetare, în special cea a dolarului S.U.A., o serie de țări latino-americane s-au văzut în situația de a-și amina plățile la datoria externă sau chiar de a le suspenda.Diferitele soluții sau „strategii" preconizate de creditori pină acum nu au dus la soluții viabile. Calea de „reconversiune" a datoriei in investiții’ în țara debitoare, prezentată cu multă pompă de promotorii săi, șl-a epuizat posibilitățile aproape înainte de a fi .pusă in practică (în fapt, niciodată nu a depășit limitele unor soluții minore pentru angajamentele financiare ale unor țări ca Brazilia. Mexic sau Argentina). Mai mult decit atît, principalele țări în curs de dezvoltare îndatorate au privit cu circumspecție această cale, socotită a fi de natură să ducă la o pierdere a controlului țării respective asupra resurselor sale naționale esențiale. în acest fel, cum declara recent secretarul general al Comisiei Economice a O.N.U. pentru America Latină (C.E.P.A.L.), Gert Rosenthal, problema datoriei externe este in plină „fierbere" și anul 1989 ar trebui să fie un an-cheie, „pentru că toată lumea .înțelege că este necesară' o

externerezolvare a acestei probleme". O recunoaștere neașteptată a acestei cerințe a venit de la senatorul democrat Paul Sarbanes, președintele subcomitetului pentru politica monetară și finanțe internaționale a Senatului S.U.A. Pledind pentru o soluție politică a problemei datoriei externe. a țărilor in curs de dezvoltare, Sarbanes a recunoscut că persistența și agravarea crizei datoriei externe „frinează . creșterea economiei mondiale" și s-a convertit „într-un focar de tensiuni internaționale". Senatorul recunoaște Implicit că problema datoriei externe a Americii Latine, ca și a celorlalte țări în curs de dezvoltare, nu va putea fi rezolvată între, datornici și băncile creditoare, ci impune negocieri mai largi, de natură să angajeze guvernele statelor creditoare și debitoare, ca și băncile și instituțiile financiare internaționale, negocieri- care să pună in discuție toate fenomenele negative din actualul sistem monetar și financiar internațional.Evoluția crizei datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare pune, pe de altă parte, în evidență faptul că soluționarea el nu poate fi viabilă decit prin reducerea substanțială a plăților la serviciul datoriei, ca și prin asigurarea unui flux de finanțare externă și a unor condiții normale în comerțul mondial, astfel incit toate acestea să concureze la reluarea creșterii economice în țările îndatorate.Pornind tocmai de la aceste cerințe, de la realitatea incontestabilă a raportului direct dintre deteriorarea continuă a situației economice a țărilor latino-americane, a țărilor în curs de dezvoltare în general, și agravarea problemei’ datoriei externe, .România socialistă consideră necesar . ca . în cel mai scurt timp să se organizeze o conferință financiară internațională pentru a dezbate în mod deosebit această problemă și a se adopta ca măsură imediată și generală reducerea substanțială a dobinzilor. O asemenea măsură nu numai că ar avea un efect pozitiv asupra situației țărilor în curs de dezvoltare, ci ar contribui la reluarea creșterii economiei mondiale în ansamblu, la asigurarea stabilității economico-financiare pe plan internațional, . la progresul tuturor popoarelor.
Valentin PAUNESCU

I REUNIUNE LA RIAD. în ca- II pitala Arabici Saudite se desfășoa- | ră lucrările unei reuniuni a repre-
Izentanților Ligii Arabe și Consi- < liului de Cooperare al Golfului. Sint examinate ultimele evoluții ‘
I politice pe plan regional și internațional.

DIVERGENTE ÎNTRE „CEI 12".

IO nouă reuniune a miniștrilor agri- I culturii din țările membre ale I C.E.E. s-a desfășurat, luni și marți, 1
Ila Bruxelles consacrată adoptării . noilor prețuri comunitare la pro- I dusele agricole pentru campania | 1989—1990. Dar și de data aceasta
I miniștrii au eșuat in încercarea de i a adopta noile prețuri. în cursul I dezbaterilor pe marginea unor noi■ propuneri ale Comisiei C.E.E. auI apărut divergențe. O serie de țări, I ' între care Italia si Luxemburg, au 1 respins propunerile organului exe-
Icutiv al „celor 12". S-a convenit câ | o nouă reuniune ministerială con- | sacrată acestei spinoase probleme1 să aibă loc in luna martie. .
' TURNEUL SECRETARULUI DE ' 
. STAT AL S.U.A. După viziteleI efectuate la Bonn, Oslo, Copenha- II ga și Londra, secretarul de stat al I S.U.A., James Baker, a sosit marți
11a Ankara, unde a conferit cu pn- I mul-ministru al țării-gazdă. Turgut Ozal, in legătură cu- relațiile bila-
Iterale, raporturile Est-Vest și unele . aspecte ale problematicii N.A.T.O. I

ÎNTREVEDERI LA LONDRA.

I Președintele Republicii Bangla- I desh, Hussein Ershad; a sosit luni | Ia Londra într-o vizită oficială de
I patru zile. El va conferi cu regina , Elisabeta a Il-a a Marii Britanii, I cu primul-ministru Margaret Tha- • tcher, cu alți oameni politici..

CONSUMUL MONDIAL DE E- |

NERGIE. Un raport privind con-
Isumul mondial de energie m 1983, i publicat la Roma, relevă că în ca- I zul în oare s-ar menține rata ac-
Ituala a consumului rezervele globale de hidrocarburi ar fi e- I puizate pînă in jurul anului 2040. I Calculele arată că rezervele de ți-
Itei sint suficiente pentru 42 ani, [ iar cele de gaze naturale — pentru 60 ani. 1

OPȚIUNILE NOULUI GUVERN II JAMÂICAN. Liderul Partidului | Național Popular (P.N.P.) din Ja-
I maica. Michael Manley, a depus i jurămîntul în calitate de prim-mi- I nistru al guvernului — informează 1
I agențiile de presă. în alocuțiunea . rostită cu acest prilej, el a arătat că una dintre direcțiile de acțiune .1
Iale noului guvern va fi întărirea legăturilor cu țările caraibiene și I latino-americane.
I EPILOGUL UNEI RĂPIRI. în ■ I noaptea de luni spre marți, exact I 1 după, o lună de la răpirea sa. Paul 1 IVan Den Boeynants, fost prim-mi- nistru al Belgiei, a fost eliberat, I informează agențiile de presă. A- | oesta nu a dezvăluit date in legă-I tură • cu răpirea sa.

GREVA ÎN DOUA PORTURI '
■ ISRAELIENE. In porturile israelie- . I ne Haifa și Ashdod continuă greva ‘ dispecerilor traficului maritim de- I Iclanșată luni în semn da protest față de înrăutățirea condițiilor lor I de viață și muncă. . |I ATENTAT TERORIST. La Lima iI s-a anunțat că secretarul general I1 al Federației sindicale miniere na- • Iționale, Saul Cantoral, a fost ucisin cursul unui atentat terorist co- I mis în localitatea Canto Grande, la | sud-est de capitala tării. Cu cîteva
IZile în urmă, Saul- Cantoral a lan- i sat un apel la grevă generală pe | termen nelimitat în sprijinul re-
Ivendicărilor pentru condiții de ■ muncă și de viață mai bune nen- I tru toți oamenii muncii peruani. '
I SCANDALUL FINANCIAR . RE- II CRUIT". Hiiromasa Ezoe. fondator | si fpst președinte al companiei „Re-I cruit", a fost arestat' luni la Tokio i | sub acuzația de a fi oferit.mi'ă. O I dată, cu el au mai fost arestați alți 1
Itrei oameni de afaceri. Procuratura, care cercetează scandalul pri- I vind acțiunile „Recruit", l-a acuzat | pe Ezoe că a vîndu unor oameni
I politici zeci de mii de acțiuni ne- [ înregistrate la prețuri de favoare I pe care aceștia le-au renegociat 1I ulterior la bursă cu mari profituri. , Primul ministru al Japoniei, INoboru Takeshita, a respins I
i cererea opoziției de . a demisiona sau de a dizolva parlamentul și a I organiza alegeri anticipate, ca | urmare a scandalului financiarI „Recruit". □
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