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OBIECTIVE SI SARCINI PRIORITARE IN ECONOMIE

NOILE INVESTIȚII - CIT MAI RAPID 
IN CIRCUITUL PRODUCȚIEI!

Creșterea , susținută a ritmului de lucru pe 
șantiere, realizarea noilor obiective de inves
tiții in termene cit mai scurie și în condiții de 
înaltă eficientă economică sînt cerințe de ma
ximă actualitate, expres formulate de condu
cerea partidului, de secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

îndeplinirea sarcinilor mobilizatoare, de com
plexitate crescimdă puse în fata factorilor an
gajați în procesul de realizare a investițiilor 
necesită, fără îndoială, eforturi mari, o muncă 
susținui ă. dar si o permanentă colaborare, pă
trunsă de solicitudine și înaltă responsabilitate, 
intre constructori, monteri. beneficiari de in
vestiții si proiectând, furnizori de utilaje teh
nologice și producători de materiale de con
strucții.

Greutățile întimpinate pe o serie de șantiere, 
datorate in mod evident unor neajunsuri de 
natură organizatorică, unor lipsuri serioase în 
modul de organizare și conducere a lucrărilor, 
sînt bine cunoscute. Pentru înlăturarea lor au 
fost adoptate. în spiritul orientărilor și indica-

țiilor formulate de secretarul general al parti
dului. măsuri ample, pe multiple planuri. Ho- 
tăritoare 
carea lor 
aduce cu 
tare.

Așadar.
ritmului de construcții si montaj tehnologic se 
cere folosit din plin, cu randamente maxime. 
Ceea ce presupune. înainte de toate, o riguroasă 
organizare a lucrărilor. întărirea ordinii si dis
ciplinei în muncă, punctualitate în respectarea 
programelor zilnice de lucru. Nu mai puțin im
portantă este insă si preocuparea pentru li
chidarea rapidă a restantelor în livrarea echi
pamentelor tehnologice contractate si introdu
cerea unei exigente discipline in livrări. Se 
știe că numeroase obiective productive noi. 
practic terminate, nu pot fi racordate la cir
cuitul producției tocmai datorită absentei unui 
important volum de 
șirea acestei situații

este acum trecerea energică la apli- 
în practică deoarece fiecare nouă zi 
sine alte probleme, sarcini suplimen-
timpul prielnic pentru accelerarea

mașini și utilaje, 
necorespunzătoare.

Depă- 
a nu-

meroaselor dificultăți generate de ea reclamă 
adoptarea, de către toti factorii angajați in pro
cesul de realizare a investițiilor, dar in mod 
deosebit de către furnizori, a unor programe 
speciale de măsuri, cu termene realiste si mo
bilizatoare. dar si cu răspunderi clar precizate.

Pe de altă parte, in condițiile sosirii instala
țiilor și utilajelor așteptate pe șantiere, se pune 
problerna recuperării întârzierilor acumulate in 
execuția unor lucrări prin sporirea vitezei de 
montaj. Cerință legată de organizarea rațională 
a acestei categorii de lucrări, dar si de promo
varea unor metode si tehnologii de execuție de 
mare randament.

Cum sint respectate aceste cerințe majore? 
Ce piobleme mai trebuie soiutionate pentru ca 
ritmul lucrărilor să intre int.r-o cadență susți
nută. absolut necesară pentru punerea rapidă 
in funcțiune a noilor capacități productive ? 
Iată tema sondajului nostru, efectuat pe șan
tierul Combinatului de îngrășăminte chimice din 
Slobozia.

PE ȘANTIERUL COMBINATULUI nedorită

DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE DIN SLOBOZIA

Decisivă este acum
răspunderea furnizorilor

Absolut firesc ar fi ca, atunci cind 
un obiectiv de investiții este restant 
de mai mulți ani, iar termenele sale 
de punere în funcțiune — reprogra- 
mate in mai multe rinduri — au 
fost, unul după altul, depășite, cau
zele care au generat un neajuns atit 
de, serios să fie supuse unei analize 
severe, din care să se desprindă, în 
primul rind, ce anume trebuie făcut, 
în ce mod trebuie acționat, cu pre
cizie si hotărîre. pentru redresarea 
energică a activității desfășurate pe _ 
șantier. Mai ales in condițiile în 
care noile sale termene de intrare 
în producție sint apropiate, sporind 
deci la maximum importanța și va
loarea fiecărei zile de lucru.

Am reamintit toate aceste lucruri 
deoarece ele se potrivesc într-o 
mare măsură cu situația existentă 
pe șantierul Combinatului de îngră
șăminte chimice din Slobozia. Insta
lația de amoniac și uree nu funcțio
nează încă nici astăzi, deși au tre
cut cițiva ani buni de cind este aș
teptat să se producă acest eveni
ment. Iar noul ei termen de finali
zare a fost replanificat pentru luna 
aprilie, adică peste două luni și ju
mătate.

Așadar, ar fi trebuit ca pe șantie
rul din Slobozia să intîlnim o ma
ximă concentrare de forțe, programe 
de lucru riguros întocmite, a căror 
îndeplinire să fie permanent urmă
rită. cu alte cuvinte o activitate sus
ținută, așezată sub semnul eforturi
lor de a termina cit mai repede cu 
putință lucrările de construcții și 
montaj, de a asigura condițiile ne
cesare intrării în funcțiune a insta
lației la termenul prevăzut.

Din păcate, pe șantier 
stau cu totul altfel. Practic, 
există nici o speranță, oricit 
palidă, ca — așa cum a fost stabi
lit, adică la sfirșitul lui aprilie — 
instalația de amoniac și uree să 
poată produce. Dacă nu în aprilie, 
atunci cind va fi terminată totuși 
noua capacitate ? Iată o întrebare 
la care, oricit ne-am străduit, n-am 
putut afla nici un răspuns.

— Și el nu poate fi dat atîta 
vreme cit asigurarea utilajelor teh-

lucrurile 
nu 
de

NEAMȚ: Rezultate 
ale modernizării 

producției
în aceste zile. în municipiul 

Piatra Neamț a fost deschisă o 
amplă și reprezentativă expoziție, 
care evidențiază principalele obiec
tive si direcții ale colectivelor din 
unitățile economice din județ in 
acțiunea de perfecționare a orga
nizării și de modernizare a pro
ceselor de producție. Au fost ex
puse peste 500 de produse noi și 
modernizate, ce reflectă eforturile 
făcute în . această perioadă pentru 
reducerea importurilor. creșterea 
calității și competitivității sorti
mentelor fabricate. diminuarea 
consumurilor materiale si energe
tice. mărirea fiabilității în exploa
tare a unor subansamble si instala
ții tehnologice. De menționat că, 
pe baza măsurilor preconizate a se 
materializa în acest an. se preve
de obținerea unui spor al produc
ției industriale de peste 4 miliar
de lei. o reducere a cheltuie’ilo- 
de producție cu circa un miliard 
lei si o creștere a productivității 
muncii fată de 1988 cu 16 la sută, 
în vederea realizării acestor im
portante obiective, expoziția de 

la Piatra Neamț a invitat comisiile 
de organizare si modernizare din 
unitățile economice si sociale, pe 
specialiștii și cadrele tehnice din 
sectoarele de cercetare si proiec
tare. din secțiile de producție să 
formuleze propuneri
menite să conducă la îmbunătă
țirea întregii activități economice, 
la înfăptuirea integrală a sarcinilor 
în profil teritorial pe acest an si pe 
întregul cincinal. (Ion Talpă).

șl soluții

TEORIA Șl PRACTICA REVOLUȚIONARĂ
ÎN CONCEPȚIA ȘTIINȚIFICĂ A PARTIDULU

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

nologice de bază continuă să rămină 
o problemă neclarificată, ne-a pre
cizat ing. Gheorghe Anăstăsoaiei, 
director adjunct al cbmbinatului. Nu 
știu cind vom primi o serie întreagă 
de compresoare, diferite tipuri de 
pompe, striperul si scruberul. co
loana de sinteză, condensatoare, re
actorul de uree, refierbătorul și încă 
multe alte echipamente fără de care 
(instalația nu poate fi pusă in „miș
care".

La prima inapresie, noianul-pro
blemelor provocate de restanțele în 
livrări este derutant. Și chiar așa și 
este pentru cei care răspund de 
soarta noii investiții. Instalația de 
amoniac și uree este fără îndoială 
un antimodel, un exemplu de modul 
în care nu trebuie acționat. își da-

torează această ______  ,____
primul rind, slabei pregătiri a 
vestiției, începută în regim deroga
toriu, cu toate avatarurile acestui 
stil așa-zis operativ de lucru, dar 
care ignoră o regulă elementară: 
pentru activitatea de investiții : 
aceea de ă asigura un decalaj optim 
intre faza de proiectare și cea de 
execuție, acordind primei răgazul 
necesar să-și fundamenteze cu ri
goare soluțiile, iar celei de-a doua — 
să-și organizeze cu minuțioasă grijă 
activitatea.

Nu numai „startul" fără suflu al 
lucrărilor este răspunzător de situa
ția creată. în loc să determine pre
ocupări pe măsură, problemele ne
rezolvate ale noului obiectiv s-au 
pierdut printre alte „priorități", apă
rute intre timp. Dovadă că, deși de 
ei depinde în mod hotăritor reviri
mentul lucrărilor, furnizorii restan- 
țieri s-au „distanțat" tot mai mult 
de activitatea și problemele acestui 
șantier. Sint stabilite, e drept, cu o

postură, in 
i in-

anumită periodicitate. noi termene de 
livrare a utilajelor întârziate, ter
mene încălcate insă cu o inacceptabilă 
dezinvoltură. Argumentele invocate 
cu aceste prilejuri sint invariabil 
aceleași : fie sarcini mai importante 
apărute’ „peste noapte", fie lipsa 
bazei tehnico-materiale, neasigurată 
de întreprinderi metalurgice. Este 
greu de ințeies și acceptat această 
poziție pe care se situează conduce
rile unor unități cu potențial .și 
prestigiu recunoscute, care nu o dată 
au demonstrat că, printr-o puternică 
mobilizare a forțelor de care dispun, 
sint capabile să îndeplinească in 
condiții exemplare sarcinile ce le-au 
fost încredințate. Și totuși, la 
actuală, întreprinderile de utilaj 
mic și „1 Mai" din Ploiești, de 
șini grele și „Grivița Roșie"

ora 
chi- 
ma-
din

Cristian ANTONESCU
Mîhai V1ȘO1U

(Continuare in pag. a III-a)

Sub supravegherea atentă a maistrului loan Toma, sînt făcute ultimele 
verificări înainte de montajul celor două schimbătoare de căldură de 
la instalația de amoniac din cadrul Combinatului de îngrășăminte chi

mice din Slobozia
Foto : E. Dichiseanu

. Cei aproape 24 de ani care au tre
cut de la Congresul al IX-lea al 
partidului înscriu în istoria deveni
rii socialiste a României o perioadă 
de extraordinară efervescență crea- 

. toare, perioada , unor radicale re
structurări atit in edificiul econo
miei, cit și in cel al gîndirii oame
nilor. Procesul de perfecționare a 
cuprins în acești 
bază economică. _____ ___
celulele societății noastre socialiste, 
generînd transformări și mutații de 
esență revoluționară.

în planul perfecționării organiză
rii și conducerii vieții economico- 
sociale — realizată în. concordanță 
cu schimbările survenite în nivelul 
și structura forțelor de producție și 
cu evoluția relațiilor de producție, a 
celor sociale, în general cu exigen
țele progresului economico-social al 
țării —. două
procese funda
mentale s-au a- 
flât permanent 
în atenția parti
dului. personal 
a secretarului 
său general : în
tărirea

' rii 
baza 
național 
întregii 
țări 
sociale, concomi
tent cu 
șt 
drului 
ticipare 
menilor 
a intregului 
por la 
mentarea 
ticli ...necesitatea asigurării conducerii uni
tare — sublinia secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — pe baza 
planului național unic de dezvoltare 
economico-socială, a întregii econo
mii, a îmbinării in mod corespunzător 
a conducerii unitare cu creșterea răs
punderii; cu autoconducerea, autoges- 
tiunea și autofinanțarea tuturor sec
toarelor de activitate". Această rea
litate majoră a vieții noastre socia
le, afirmată puternic după Congre
sul al IX-lea al partidului, a con
stituit substanța convorbirii avute 
cu tovarășul conf. univ. dr. Con
stantin C. Popescu, de la Academia 
de studii economice.

— Experiența demonstrează, a pre
cizat interlocutorul, că, în contextul 
actualei revoluții științifico-tehnice 
contemporane, al ridicării la cote tot 
mai înalte a complexității probleme
lor ce se cer rezolvate în economie, 
funcționarea normală a mecanismu
lui economic nu este posibilă fără 
conducerea de. ansamblu a acestuia, 
fără coordonarea, diferitelor sale 
componente, pe baza unei concepții 
științifice, unitare, stabilite de la un 
centru autorizat să ia decizii in pro
blemele hotăritoare ale dezvoltării, 
în același timp, societatea noastră 
șocialiștă este, „prin scop, ca și. prin , tare, planificate. a dezvoltării eco- 
mijloace, de esență democratică. Su
perioritatea acestei orinduiri se ma
nifestă și prin aceea că democrația 
devine 
nizare și 
sociale.
dimensiune

conduce- 
unitare. pe 

planului 
unic al 
dezvol- 

economicO-
crearea 

lărgirea ca
de par- 

a oa- 
muncii, 

po- 
funda- 

Și 
partidului.

ani întreaga 
practic toate

parea reală, responsabilă a fie
cărui membru al societății la 
conducerea diferitelor compartimen
te ale activității, precum șl a socie
tății în ansamblu. Conducerea unita
ră pe baza planului, național unic, 
pe de o parte, și manifestarea auto- 
conducerii și autogestiunii economi- 
co-financiare a fiecărei unități, pe de 
altă parte, operează ca o unitate 
dialectică a aplicării nrincipiului 
centralismului democratic.

— Se cuvine precizat că raportul 
dintre cele două laturi ale princi
piului amintit nu trebuie înțeles ri
gid, ca o mărime statică, dată 
pentru o lungă perioadă de timp.

— Desigur, acest raport trebuie 
să-l înțelegem în dinamica și multi
lateralitatea Iui ; el trebuie per
manent controlat si optimizat 
prin acțiunea conștientă a socie
tății. solutionindu-se astfel con-

Democrație și conducere 
unitară în procesul 
dezvoltării economice 

și sociale
înfăptuirea poli- 
„Am pornit de la

forma dominantă 
i desfășurare a 

în general, și 
fundamentală

de orga- 
relatiilor 
are ca 
partici-

dinamic si î.n sis-

tradictiile care, o dată apărute 
între laturile menționate, se pot 
opune progresului social. în acest 
sens, știința conducerii societății so
cialiste conține, ca un adevăr de 
primă importantă, teza că, pe mă
sură ce se dezvoltă societatea, se 
consolidează baza ei tehnico-mate- 
rială, se perfecționează relațiile de 
producție si crește nivelul de pregă
tire si de conștiință al maselor, se 
creează condițiile de optimizare a 
raportului dintre laturile centra
lismului democratic, de exercitare 
tot mai eficientă a rolului lor di
namizator în realizarea echilibrului 
economic.
temui social de decizie și acțiune, 
înțelegînd aceste exigențe obiective 
ale conducerii pe baze științifice, 
democratice a întregii dezvoltări 
economico-sociale, partidul nostru a 
adoptat, în raport de condițiile isto
rice concrete ale țării noastre, un 
sistem nou, original, unic în felul 
său, de participare a tuturor oame- • 
nilor muncii la activitatea de ela
borare și înfăptuire a programelor și 
planurilor, a strategiei de optimizare 
a progresului susținut și multilateral 
al țării noastre.

— Vă propun să evidențiem per
fecționările care au fost înfăptuite de 
partidul nostru in ultimele două de
cenii în mecanismul conducerii uni-

nomico-sociale,
— In această prodigioasă perioadă 

s-a trecut la elaborarea planului na
tional unic de dezvoltare economi- 
co-socială, de jos în sus, în confor
mitate cu directivele congreselor și 
conferințelor naționale ale partidu-

lui. De asemenea, o deosebită 
seninătate prezintă lărgirea „b< 
normative" a planului, prin fun 
mentarea științifică a normative 
ce reglementează consumul resur 
lor materiale, financiare și de m 
că. astfel incit ele să devină 
instrument de apreciere a eficiei 
cheltuirii muncii sociale. S-a t 
gurat, totodată, elaborarea plani 
național unic de dezvoltare econo: 
co-socială in trei profiluri : de rar 
ră. teritorial și departamentale, i 
gurind ca titularii de plan — centr; 
le — să poarte întreaga răspun 
re atit în ce privește fundarm 
tarea Iui realistă, cît și in 
plinirea lui in condiții cît i 
bune. Relevant este și faptul că 
îmbinat activitatea de planificare 
cea de prognozare a dezvoltă 
pentru domeniile hotăritoare și pi 
ritare ale progresului nostru eco 

mico-social. E 
semnificativ di 
potrivă fap 
că. in strate 
conducerii u 
tare planific 
a econorr
noastre natioi 
le. cercetarea « 
ințifică nu 
doar un 
care 
celelalte 
uni ale 
ci străbate, 
orientările 
toate 
secțiuni, 
rind. de 
tegrarea 
că a celor 
eficiente 

riri ale științei și tehnicii în 
varea problemelor pe care le 
dezvoltarea pe baze intensive.

Caracteristicile definitorii ale c< 
ducerii unitare planificate a dezv 
tării economico-sociale se expri 
sub forma îmbinării planului 
piața previzionată, a intereselor | 
nerale cu interesele unităților soc 
liste și administrativ-teritoriale, 
tuturor oamenilor muncii, asiguri 
încă prin plan compatibilita 
criteriilor de eficientă economică 
cele de eficientă socială și eco 
gică.

— Cum se îmbină, în această nc 
viziune, interesele generale cu c 
de grup și personale, in cadrul ui 
strategii unitare, pe termen Iun

— In concepția partidului nost 
conducerea unitară, planificată, 
baze științifice, democratice a înt 
gii dezvoltări economico-sociale 
realizează în condițiile funcționă 
autoconducerii muncitorești, au 
gestiunii economico-financiare, au 
finanțării și autoaprovizionării f 
cărei unități administrativ-teritor 
le. Fiind opera revoluționară, cont 
entă a poporului, edificarea n 
orinduiri sociale trebuie să asigure 
fiecare etapă prioritatea interese 
fundamentale ale tuturor oameni 
muncii. Realizarea intereselor i 
nerale trebuie să aibă loc în condiți 
afirmării intereselor de grup si per: 
nale, ale compatibilității lor re< 
proce în timp și spațiu.

în calitate de proprietar asur 
unei părți din avuția națională, fi 
care colectiv de oameni ai mun 
poartă răspunderea directă față 
întregul popor de modul cum uțj

Convorbire realizată 
’oai !?RHAN

e 
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preci 
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DEANI 
de la Începerea 

cooperativizării 
AGRICULTURII 

1N ȚARA NOASTRĂ

J J

La Comitetul comunal de partid 
Albești Paleologu — moment săr
bătoresc : îmbrăcate cu straiele 
cele mai bune, citeva femei tinere 
așteaptă cu nerăbdare să li se in- 
mîneze carnetul de comunist. Deși 
nu vor să pară copleșite de în
cărcătura clipei, vocea le trădează. 
Stăm de vorbă cu două dintre ele 
— Georgeta Lefter și Niculina Sir- 
bu — amindouă membre coopera
toare în Albești, amindouă frun
tașe intre fruntașii cooperativei a- 
gricole de producție de aici. Sînt 
două dintre femeile a căror viață 
se împletește cu viața cooperati
vei, cu tot ce se realizează în fru
moasa așezare de pe Valea Crico- 
vului Sărat. Ca un amănunt, co
operativa agricolă din Albești nu 
se poate plinge, nici pe departe, de 
lipsa forței de muncă tinere. Ti
nere sau, în orice caz, în plină 
maturitate sînt cele peste 1 150 de 
membre cooperatoare, tineri, cei 
peste 700 de bărbați, locuitori ai 
comunei, care, deși multi lucrează

DÎMBOVIȚA : Eficiență 
economică superioară

mai intens a produselor, 
cerințelor beneficiarilor 
și partenerilor de peste 
constituie o preocupare 

Si spe-

înnoirea și modernizarea intr-un 
ritm tot 
potrivit 
interni 
hotare,
prioritară a muncitorilor

. cialiștiior de la întreprinderea' de 
aparatai electric pentru instalații 
din Titu. Printre cele mai noi rea
lizări se remarcă introducerea in 
fabricație a unor noi produse ce 
reprezintă premiere tehnice, pre
cum și o gamă variată de aparataj 
electric pentru export. Totodată, 
ca urmare a perfecționării 

. tehnologii de fabricație, se 
. importante economii de 
. Este de menționat. în acest
că la un important număr de pro
duse consumul de cupru a fost re
dus, pe această bază, cu 45 la sută, 
iar indicele de calitate a sporit 
(Gheorghe Manea).

unor 
obțin, 

metal. 
. sens.

condiție obiectivă a întăriri

PE mi NE CtimfflEEI DUPĂ FELUL
« ne-ănl 0RimuiEmPEm“
Gînduri ale țăranilor din Albeștii Prahovei 

despre viața lor de ieri, de azi și de mîine
în industrie, lucrează și la C.A.P. 
după orele de program, pentru a-și 
ajuta familiile-.

— Cele două cooperatoare care 
s-au adăugat celor 410 membri de 
partid din comuna noastră — nu
mai intre membrii cooperatori nu
mărăm aproape 300 de comuniști — 
sint, dacă vreți, două reprezentante 
tipice ale colectivității umane din 
Albești — ne atrăgea atenția se
cretara comitetului comunal de 
partid, tovarășa Victoria Davides- 
cu. Soții și mame a mal multor 
copii, ele sint dintre femeile care, 
primele, cum se spune la noi, dau 
binețe soarelui, totdeauna gata să 
lucreze acolo unde este mai multă 
nevoie de ele, totdeauna cu iniția
tivă. totdeauna cu un cuvint greu 
de spus in adunările cooperatorilor 
de la fermele unde-și desfășoară 
activitatea.

— în muncă am crescut și prin 
muncă ne-am ridicat — ne spune 
cu simplitate una dintre pele două 
interlocutoare, Georgeta Lefter.. 
Noi ne tragem, ca mai toți de pe- 
aici, din oameni săraci, și coopera
tiva noastră a fost săracă la în
ceput. Eu n-am de unde să știu 
exact cum a fost, că încă nici nu

mă născusem în anii de început ai 
cooperativizării, dar știu că așa se 
spunea printre oameni, că unind 
mai multe sărăcii, scoatem sărăcia 
din sat...

— N-am avut prilejul să „întîl- 
nim“ acest... personaj la Albești...

— De mult, de foarte mult timp 
cooperatorii din Albești au scos 
sărăcia din casele lor și din sat — 
ținea să precizeze primărița comu
nei. Albești este o comună înstărită, 
cu oameni harnici și gospodari, cu 
case in majoritate construite in 
anii ce au urmat cooperativizării. 
Aceasta mi se pare, de fapt, cea 
mai elocventă demonstrație a fap
tului că singura cale de urmat, va
lidată de timp, cum se spune, s-a 
dovedit trecerea la proprietatea co
operatistă. Pe noi ne cunoașteți 
după felul cum ne-am orinduit 
cooperativa.

Argumentele se înlănțuie firesc, 
imaginile se întăresc prin cifre, 
comparații, evocări.

— Pentru cine cilnoaște comuna 
Albești, drumul parcurs de aceas
tă localitate din clipa în care și-a 
ales calea de urmat, a cooperati
vizării. este limpede că nici lo
calitatea, nici oamenii nu mai

sînt de recunoscut — ne mai 
spune Victoria Davidescu. Sint 
oameni complet diferiți, aproa
pe alții decît cu ani și ani în urmă, 
și este normal să fie așa. Satele 
de oameni necăjiți de pe Valea 
Cricovului Sărat, gravitind pe lin
gă moșiile boierilor „din deal", 
sînt acum unele mai frumoase de
cît altele, casele sint, ca într-o 
întrecere, unele mai frumoase de
cît alte’e...

Pentru a 
lui. vin cu 
muncă, de

— Eu. de ____ ______ r______
ma de legume, una dintre cele mai 
renumite ferme legumicole din ju
deț — ține să precizeze cu sigu
ranța cu care acum cinci minute a 
semnat, pentru prima oară. în ca
litate de comunist, cooperatoarea 
Niculina Sîrbu. Avem rezultate 
foarte bune, iar acest lucru se 
„vede" foarte bine și din felul 
cum ne-am orînduit gospodăria.

întări spusele primaru- 
argumente de viață, de 
fiecare zi.
exemplu, lucrez Ia fer-

Anlca FLORFSCU 
Ioan MARINESCU

(Continuare in pag. a V-a)

democrației
Evidențierea rolului pe care il are 

legea în societatea noastră socialistă, 
respectarea sa neabătută de către 
toți cetățenii, stabilirea cu claritate 
a marilor răspunderi ce revin in 
această etapă organelor de justiție 
și procuratură, celorlalte organe ale 
statului in apărarea legalității, nor
melor de etică și echitate socialistă 
constituie una dintre ideile și orien
tările de excepțională însemnă
tate teoretică și practică ale Expu
nerii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
prezentate în marele forum demo
cratic din noiembrie anul 
„Va trebui — arăta 
NICOLAE CEAUȘESCU 
acționeze cu toată hotărirea 
potriva 
necinste, 
tragere, 
clin avutul 
din proprietatea personală, să intă- 
rim sentimentul de cinste și răspun
dere față de proprietatea generală și 
personală. Trebuie să ajungem acolo 
incit cinstea, apărarea proprietății, 
a avuției intregului popor, spiritul 
de dreptate să devină o caracteris
tică definitorie a omului nou, con
structor conștient al societății socia
liste și comuniste".

Este subliniată, așadar, cu deose
bită pregnanță, necesitatea întăririi 
legalității socialiste, cerință obiecti
vă a întăririi democrației muncito- 
rești-revoluționare. Aceasta impune 1 
promovarea cu consecvență a prin
cipiului supremației legii in siste
mul nostru juridic, garanție a exer
citării voinței întregului popor, a 
apărării intereselor sale fundamen
tale, a asigurării ordinii de drept și 
disciplinei sociale, a garantării drep
turilor și libertăților tuturor cetățe
nilor țării, a adincirii democrației so
cialiste. Reglementarea întregii orga
nizări și funcționări a statului, a tu
turor domeniilor vieții economico-so-

■ claie prin legi, acte normative dezbă
tute și adoptate de Marea Adunare 
Națională, organ suprem al puterii 
de stat, este o necesitate ob'eotivă în 
societatea noastră profund democra
tică, socialistă, avind drept tel dez
voltarea forțelor de producție, per
fectionarea relațiilor de producție șl 
sociale, sporirea necontenită a efi
cienței economice și a avuției națio
nale și, pe această cale, creșterea 
nivelului de trai material și spiri
tual al tuturor cetățenilor tării, fără 
nici o deosebire, asigurarea progre
sului necontenit și multilateral al 
patriei.

în activitatea de perfecționare în 
continuare a legislației statului nos
tru, impusă de dezvoltarea econo- 
mico-socială, de dinamica relațiilor 
de producție, o importanță deosebită 
are sublinierea făcută de secretarul

socialiste
cărt

trecut. 
tovarășul 

— să se 
im- 

de 
sus
ai ta, 

Și

oricăror manifestări 
de delapidare, de 

sub o formă sau 
general, precum

general al partidului potrivit __
prevederile Constituției din 1965, 1 
gea fundamentală a României soci 
liste, precum și legile care regleme 
tează organizarea întregii activități 
baza autoconducerii, autogestiunii 
autofinanțării, a cadrului democr 
tic din toate sectoarele, ce și-t 
dovedit la rindul lor caracterul re 
list, științific, corespund întru tot 
actualului stadiu, sarcinilor și ceri 
țelor de dezvoltare in continuare 
societății, a forțelor și relațiilor < 
producție. Desigur, caracterul din 
mic al dreptului socialist, determ 
nat de ritmurile dezvoltării societ. 
ții, de transformarea sa conștient 
planificată, se va manifesta și 
viitor, ceea ce face necesar să 
aibă permanent in vedere perfecții 
narea legislației în scopul adîncii 
caracterului său democratic, dezvo 
tării răspunderii colective și pers, 
nale în toate sectoarele de activitat menținerii ■ - 
drept.

Așa cum se cunoaște, în societăți 
noastră o importanță deosebită i 
acordă apărării proprietății soci: 
liste, instituției dreptului de proprii 
tate, în general, față de care trebu 
să se manifeste o și mai mare pre< 
cupare. Progresul întregii noasti 
societăți depinde, practic, de exi: 
tenta, integritatea și dezvoltări 
proprietății socialiste în cele doi 
f°rme_ — a întregului popor și coopi 
ratistă —. ceea ce imnlică necesit? 
tea apărării sale cu tărie prin mi 
toacele de drept, prin crearea un 
ooinii de masă în vederea combate 
rii oricăror manifestări de necinst 
de delapidare sau sustragere sub 
formă sau alta din avuția popon 
lui. Sînt incompatibile cu societate 
noastră, eu principiile sale, paraz 
tismul social, specula, obținere 
unor venituri fără muncă, față e 
care nu trebuie să se admită nii 
un fel de toleranță. Cu aceeași fei 
mitate se impune să se acțione: 
pentru apărarea proprietății person; 
le. a avutului și liniștii cetățenito 
întărirea spiritului de cinste și ră 
pundere față de proprietatea soci: 
listă și personală, apărarea cu ferm 
tate a avuției întregului popor trebu 
să devină — așa cum sublinia seen 
tarul general al partidului — o carat 
teristică definitorie a omului no 
constructor conștient al societății si 
cialiste si comuniste.

în acest sens, al perfecționăr 
principalelor instituții și norme d 
drept, a modului aplicării lor, apar 
și necesitatea unei îmbunătățiri 
codului penal și codului de proce

și întăririi ordinii <

Ion MARIN
(Continuare in pag. a II -a)
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MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
permanent pe ordinea de zi

activității de partid
Cum acționează comuniștii, orga- 
atiile de partid pentru înfăptuirea 

tocmai a programelor de perfec- 
>nare a organizării și modernizare 
producției ? Ce rezultate concrete 
au obtinut. spre ce anume s-a în
cetat ascuțișul criticii si autocri- 
:ii in această ordine de idei, ce 
ăsuri s-au cristalizat pentru o 
:tivitate si mai fructuoasă in
itar ? Iată doar o parte din pro- 
cmatica prezentă pe ordinea de zi 
plenarelor comitetelor județene de 

irtid care și-au propus o temeinică 
taliză a muncii politico-organizato- 
:e in lumina exigențelor formulate 

Expunerea tovarășului 
icolae Ceausescu la marele forum 
unocratic din noiembrie 1988. S-a 
^afirmat și cu acest prilej capacita- 
a organelor si organizațiilor de 
irtid de analiză riguroasă, compe- 
ntă a stilului și fnetodelor de mun- 
i folosite. în măsură să asigure 
iccesul acestei acțiuni de mare în- 
nnătate economică, socială, po

dea. S-a relevat, deopotrivă, matu- 
tatea participantilor la dezbateri 
ire. în imensa lor majoritate, au 
ibliniat îngemănarea firească a 
oblematicii complexe a perfecțio- 
Irii organizării si modernizării pro- 
rctiei de cursul firesc al perfec- 
onării continue a activității de 
rrtid — condiție esențială de unire 
tuturor forțelor creatoare, de ob- 

nere a unor rezultate mereu mal 
ine la fiecare loc de muncă.

Examene ale capacității 
e organizare și mobilizare, 
temenea celorlalte zone ale țării, și 
idețul Neamț a cunoscut o puterm- 
i dezvoltare industrială, pe harta 
i economică fiind înscrise, cu deo- 
?bire după Congresul al IX-lea al 
rtidului. noi și importante obiec- 

ve industriale, ponderea economiei 
idetului deve- 
ind tot mai în
tronată în balan- 
i economiei na- 
onale, fapt evi- 
ențiat în rapor- 
il prezentat de 
•imul-secretar al 
imitetului jude- 
an de partid, ca 
tn numeroase 

itervenții la dez- 
aterile din plenară. Iată ctteva 
intre realizările evocate cu le- 
Itimă mindrie muncitorească : de- 
ășlrea sarcinilor la producția-mar- 
i industrială în primii trei ani 
i cincinalului de către 42 uni- 
iți economice, îndeplinirea și de- 
sirea planului la producția fizică 

- la 28 produse principale. O 
îărturie elocventă a înzestrării teh- 
ice șl a nivelului de competentă 
rofesională o constituie crearea a 
9 produse noi și modernizate, pre- 
im șl gradul de înnoire a produc- 
ei de peste 40 la sută, superior cu 
procente sarcinilor de plan.
Explicația acestor rezultate ce nun 

1 lumină posibilitățile tehnico-eco- 
omice ale județului se află, desi- 
ur. In preocupările organelor si or- 
anizatiilor de partid si consiliilor 
amenilor muncii pentru realizarea.
i cei trei ani ai cincinalului, a 618 
biective de cercetare științifică, 
czvoltare tehnologică si introducere
progresului tehnic, organizarea cu 

n remarcabil sunt al perspectivei 
unor schimburi de experiență și 

nalize pe problemele perfectionă-
ii și modernizării proceselor de pro- 
uctie. între care de o deosebită 
emniflcatie și cu larg ecou în colec
tele muncitorești s-a dovedit 
Inventîca“. manifestare națională 
onsacrată promovării și generaliză- 
ii creațiilor științifice și tehnice 
•riginale. Aceasta s-a soldat cu pre
darea de către unitățile județului a 
00 de invenții, a căror aplicare în 
iractică va duce la o eficientă eco- 
tornică de aproape 700 milioane lei.
Trebuie subliniată insă necesitatea 

!e a raporta măsurile de modernizare 
lin unitățile economice ale județului 
teamt la perspectiva extinderii lor 
>entru că — așa cum a reieșit nu 
îumai din desfășurarea lucrărilor 
ilenarei de aici — rezultatele obti- 
îute sînt departe de a fi pe măsura 
exigentelor și posibilităților. Neîn- 
ieplinirea prevederilor planului la 
ndicatori economici de bază în unele 
mități economice, existența unul 
tumăr însemnat de produse la care 
rlanul la producția fizică nu a fost 
ealizat se explică în mare măsură 
trin deficiențele existente în stilul de 
nuncă la diverse niveluri, ca și prin 
nsuficienta preocupare pentru per
fecționarea organizării și moderni
zarea producției. In mod legitim, 
olenara a supus unei riguroase ana- 
ize critice șl autocritice neajunsuri
le privind asigurarea unei înalte ca
lități Si eficiente a muncii, diver
sificarea sortimentală si Înnoirea 
producției, valorificarea superioară a 
potențialului de creație tehnică, a 
importantului detașament de specia
liști de care dispun întreprinderile 
economice ale județului. Din acest 
punct de vedere, in cuvintul lor, 
ytefan Mangu. directorul întreprin
derii de țevi Roman, Savel Mata- 
<he, directorul Centrului de cerce
tări pentru fibre sintetice — Săvi- 
nesti. Panaite Constantin, secretar al 
Comitetului de partid al municipiu
lui Roman. Emil Mârcoci, director al 
I.F.E.T.-Piatra Neamț, și mulți alții 
au examinat, cu responsabilitate și 
'Pirit critic, activitatea colectivelor 
din care fac parte, fără a ocoli nea- 

insurile. dar nu s-au oprit la con
statarea lor, ci au informat asupra 
măsurilor stabilite pe baza dezbaterii 
in organizațiile de partid. în adună
rile generale ale oamenilor muncii, 
in spiritul cerințelor si orientărilor 
cuprinse în Expunerea secretarului 
general al partidului, a căror ex
cepțională însemnătate pentru 
schimbarea radicală a insăsi opticii 
muncii a fost cu putere subliniată. 
Spiritul analitic, conștiința necesită
ții de a discerne cu exactitate cau
zele obiective de cele subiective, 
refuzul de a se alerga după justi
ficări cu orice preț, investigarea lu
cidă sl constructivă a propriei acti
vități in vederea punerii în valoare

a tuturor posibilităților șl resurselor 
interne, preocuparea generală pen
tru schimbarea modului de abordare 
a problemelor economice, depășin- 
du-se ferm „tentația lamentărilor1*, 
arătării cu degetul spre alții — acest 
spirit cu adevărat constructiv, an- 
gajant. intransigent cu lipsurile de 
orice natură s-a dovedit a fi calita
tea dominantă a dezbaterilor.

Voința de a trece mai repede de la 
stadiul dezideratelor la acela al fap
telor concrete a fost ilustrată preg
nant și în cuvîntul reprezentantului 
centrului de cercetări amintit. S-a 
propus o abordare curajoasă, revolu
ționară a introducerii rezultatelor 
cercetării în producte, întrucit nu
mai cu simple raționalizări de flux 
sau eliminarea unor operări defec
tuoase nu se poate ajunge la ridica
rea gradului de competitivitate, la 
scăderea consumurilor de energie, 
materiale și manoperă pină la nive
lurile propusa de competiția inter
națională. Așa cum a reieșit din dez
baterile plenarei — experiențe bune, 
demne de a fi mal amplu generali
zate sînt numeroase chiar în unită
țile județului Neamț. Important este 
ca pretutindeni să se treacă mai ho- 
tărît la generalizarea lor. printr-o 
energică angajare, prin preocupări 
mai susținute pentru confirmarea 
autorității profesionale prin reali
zări concrete.

Creație a perioadei de profunde 
prefaceri revoluționare inaugurate de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
județul Brăila se distinge azi prin 
ritmuri dinamice de dezvoltare. în 
raportul prezentat la plenară s-a 
subliniat, între altele, faptul că aici 
se realizează întreaga producție de 
excavatoare a țării, 67 la sută din 
producția națională de fibre artifi
ciale, peste 21 la sută din producția 
de celuloză și semiceluloză, 15 la sută 
din cea de cartoane etc. Analiza a-

nirii obiectivelor complexe ale per
fecționării organizării și moderniză
rii producției. Spiritul combativ, re
voluționar al dezbaterilor care au 
analizat activitatea de partid depu
să și în această direcție nu s-a decla
rat însă mulțumit cu cît s-a făcut. 
Participanții la discuții — ca de 
altfel și in alte plenare ale comite
telor județene de partid —- au evocat 
multe analize la fața locului, dez
bateri din organele și organizațiile 
de partid pe tema modernizării, nu
meroase alte acțiuni întreprinse. Cum 
s-au finalizat însă toate acestea, 
știut fiind că eficacitatea muncii de 
partid se măsoară în rezultate și 
numai în rezultate? Analiza exi
gentă, în spiritul sarcinilor re
ieșite din Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la marele forum 
democratic din noiembrie 1988, nu 
s-a declarat mulțumită cu cît s-a 
realizat S-au adus șl argumenta 
exacte, care probează că activitatea 
de partid are un cîmp larg de afir
mare pentru a determina, prin mo
dernizare, o mai decisă acțiune îm
potriva unor produse învechite, o ri
dicare generală a calității produse
lor. Numeroși participanți la dezba
teri — între care loan Caranghel, 
Dan Dulamă, Aurel Bălan, Mișu Do- 
brotă, Victor Scorțanu, Adrian Cris- 
tache — au pledat pentru perfecțio
narea stilului și metodelor muncii da 
partid, astfel incit aceasta să deter
mine și in domeniul modernizării 
rezultate mult mai bune. Sint bine 
venite, au spus ei, analizele la fața 
locului, înscrierea sistematică pe or
dinea de zi a problematicii moder
nizării, antrenarea activului de par
tid la rezolvarea exemplară a măsu
rilor politice și organizatorice stabi
lite în această direcție. în același 
timp însă, se constată — o remarcă 
critică ce a revenit ca un laitmotiv 
și în dezbaterile din alte plenare —

Stilul si ineîiHlele tie muncă ale organelor si organizațiilor 
de partid — intr-un proces continuii de perfecționare

profundată, pătrunsă de spirit critic 
și autocritic, din plenară a relevat 
faptul că acestui dinamism al dez
voltării i-a corespuns — și trebuie 
să se afirme intr-o și mai mare mă
sură — o activitate de partid carac
terizată prin forme și metode efi
ciente, de mare mobilitate, capabilă 
să determine îndeplinirea programe
lor de modernizare a producției cu 
efecte concrete asupra realizării in
dicatorilor de plan, a sporirii calită
ții și competitivității produselor. Ne
îndoios că în această direcție munca 
de partid din Industria și agricultura 
județului au înregistrat succese in
contestabile. Dezbaterile din plenară 
s-au oprit mai puțin asupra acestora. 
Ele și-au îndreptat ascuțișul comba
tiv mai ales asupra neajunsurilor. 
S-a apreciat astfel că, deși in pri
mii trei ani ai actualului cincinal 
programele de modernizare a pro
ducției și a muncii au preocupat or
ganele și organizațiile de partid, to
tuși, majoritatea măsurilor aplicate 
nu au asigurat perfecționarea și îm
bunătățirea radicală a activității eco
nomice, nu au generat sporuri în
semnate de productivitate, eficiența 
necesară in producție.

Nu puțini dintre cei care au luat 
cuvintul — Marcela Cireșoiu, Nicolae 
Spînu, Adrian Murgoci, Andronic 
Marinache — au căutat să ajungă și 
la cauzele acestor neajunsuri. Dintre 
toate acestea să stăruim aici doar 
asupra uneia. Astfel, s-a argumentat 
cu datele realității că, în destule uni
tăți economice, trecerea la îndeplini
rea programelor de perfecționare a 
organizării și modernizare a produc
ției s-a început cu ceea ce este mai... 
ușor. Mai simplu de făcut. în atare 
circumstanțe, au subliniat pe bună 
dreptate unii participanți la dezba
teri, și efectul concret a fost pe... mă
sură. Indicele de creștere a producti
vității muncii, de exemplu, pe anul 
trecut, nu a fost îndeplinit. Ajunși 
aici, era normal ca stilul și metode
le de muncă ale organelor și organi
zațiilor de partid să fie analizate cu 
exigență. S-a criticat delăsarea unor 
organe și organizații de partid care 
s-au împăcat cu această optică, a 
rezolvării măsurilor ușoare din amin
titele programe de modernizare. S-au 
criticat, de asemenea, practica justi
ficărilor, faptul că activitatea de par
tid nu s-a aflat peste tot tn ofensi
vă, nu și-a exercitat din plin rolul 
conducător In ducerea la bun sfîrșit 
a tuturor măsurilor stabilite. Sint 
toate acestea lipsuri criticate argu
mentat și in plenarele de la alte ju
dețe, ținta lor fiind obținerea unei 
dinamizări mai accentuate a activi
tății de partid în sprijinul îndeplini
rii programelor de modernizare a 
producției.

Spiritul exigent in care problema
tica modernizării a fost analizată In 
plenare, obiectivele concrete nomina
lizate în activitatea viitoare a orga
nelor și organizațiilor de partid, ho- 
tărîrea afirmată de a obține rezulta
te mai bune dau garanția că s-a 
pornit pe un drum bun, al asumării 
răspunderilor comuniste, capabila să 
determine revirimentul necesar.

Rezultatele și numai re
zultatele probează calitatea 
muncii de partid. -Au fost rea" 
lizate noi mărci de oțeluri cu pro
prietăți fizico-mecanice și tehnolo
gice superioare; sint în execuție noi 
tipuri de nave Înzestrate cu motoare 
semiraplde, consumuri reduse șl un 
grad de integrare sporit} s-au omolo
gat noi eebipameute și agregate na
vale perfecționate pentru înlocuirea 
importurilor: ponderea produselor 
noi și modernizate a crescut

Sini afirmații care s-au făcut in 
plenara Comitetului județean Galați 
al P.C.R. Afirmații care jalonează 
efortul stăruitor al acțiunilor politi- 
co-organizatorice în direcția îndepli

un insuficient control asupra Înde
plinirii obiectivelor modernizării, o 
slabă exigență față de cei care se 
fac vinovați pentru rămînerile în 
urmă, pentru rezultatele încă sub po
sibilități obținute în urma aplicării 
în practică a diferitelor prevederi din 
aceste programe. S-a conturat cu 
claritate necesitatea ca organele și 
organizațiile de partid, consiliile oa
menilor muncii din fiecare unitate 
economică să analizeze critic modul 
cum s-au realizat măsurile scadente 
din programele de modernizare, re
zultatele obținute, să se completeze 
aceste programe cu noi acțiuni pri
vind Înnoirea producției și tehnolo
giilor, creșterea productivității mun
cii, reducerea consumurilor materiale 
și energetice, sporirea rentabilității.

Semnificativ pentru spiritul cri
tic și autocritic, exigent, care a 
caracterizat în general lucrările Ple
narei Comitetului județean Argeș al 
P.C.R. îl constituie și analiza con
cretă, la obiect, făcută de comuniști 
cu privire la înfăptuirea, punct cu 
punct, a programului de perfecțio
nare a organizării și modernizare a 
producției. Fără să se Insiste asupra 
aspectelor cantitative, evitîndu-se 
chiar referirile la numărul de mă
suri aplicate, atît in raportul pre
zentat, cît și în luările de cuvînt 
ale participantilor la dezbateri s-a 
făcut tot timpul o legătură directă 
între sarcinile ce revin unităților e- 
conomice. măsurile luate și rezul
tatele obținute, felul cum au Înțeles 
organele și organizațiile de partid 
să acționeze pentru a garanta suc
cesul acestei acțiuni de mare însem
nătate politică, economică, socială. 
Astfel, s-a apreciat pozitiv faptul 
că. în cei trei ani care au trecut 
din actualul cincinal, numai pe sea
ma măsurilor de modernizare apli
cate s-a realizat un spor de produc
ție de peste 4 miliarde lei. chel
tuielile de producție s-au redus cu 
2,3 miliarde lei și s-a înregistrat o 
îmbunătățire sensibilă a parametri
lor tehnico-functionali ai multor 
produse și tehnologii de lucru.

Cu toate acestea, așa cum s-a 
apreciat, acțiunea de modernizare 
nu s-a desfășurat în mod corespun
zător în toate unitățile economice, 
la nivelul cerințelor și exigentelor 
pe care conducerea partidului, per
sonal tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la pun în fata tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii în actuala eta
pă de dezvoltare intensivă, calitativ 
superioară a economiei naționale. 
Elocvent pentru neajunsurile care 
se mai manifestă în stilul de muncă 
al unor cadre de conducere și spe
cialiști, dar mai ales al unor organe 
și organizații de partid care poartă 
Întreaga răspundere pentru îndepli
nirea programelor de modernizare 
este faptul că In unele unități efor
tul de modernizare a fost privit 
ca o acțiune oarecare, pentru În
făptuirea căreia s-a considerat că 
este suficient să se întocmească un 
simplu plan de măsuri. Așa, de pil
dă. deși nu se poate spune că au 
avut programe de modernizare prea 
îndrăznețe, la Combinatul de fibra 
sintetice. Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc, întreprinderea 
de autoturisme. Combinatul de pre
lucrare * lemnului, întreprinderea 
de poduri metalice și prefabricata 
din beton, întreprinderea de panifi
cație din Pitești, întreprinderea de 
autoturisme de teren „ARO“ din 
Cîmpulung și altele nu au fost 
finalizate un număr de 55 de 
măsuri care ar fi putut Bă deter
mine importante sporuri de pro
ducție și reduceri ale costurilor de 
fabricație. Aceste nerealizări au in
fluențat nefavorabil și nivelul pro
ductivității muncii, planul la acest 
indicator fiind Îndeplinit, in anul 
1988. in proporție de numai 96.3 la 
sută pe ansamblul județului. Iată 
de ce. așa cum s-a apreciat tn ra
portul prezentat, observațiile criti
ce făcute de conducerea partidului

cu privire Ia faptul că in unele ca
zuri in programele de modernizare 
nu se cuprind acțiuni majore, pro- 
punindu-se un număr mare de mă
suri cu eficientă mai puțin semnifi
cativă și realizindu-se ceea ce este 
mai ușor, fără să se abordeze cura
jos și hotărit problemele majore ale 
producției, au deplină valabilitate 
și pentru multe întreprinderi din 
județul Argeș.

Urmărind transpunerea In practi
că a orientărilor și sarcinilor stabi
lite de secretarul general al parti
dului, Comitetul județean de partid 
Vaslui, organele și organizațiile de 
partid, organele de conducere colec
tivă din întreprinderile județului — 
s-a subliniat in dezbaterile din ple
nară — au pus în centrul preocu
părilor lor creșterea rentabilității și 
eficienței, aceasta realizîndu-se, în 
principal, prin adoptarea și aplica
rea unor ample programe de mă
suri privind modernizarea produc
ției, gospodărirea și valorificarea 
superioară a resurselor materiale și 
de muncă, programe ce au fost îm
bunătățite conform noilor cerințe. 
La nivelul județului, in anul 1988, de 
exemplu, au fost aplicate 581 măsuri, 
prevăzute în programele de moder
nizare, cu o eficiență post-calculată 
de 293,6 milioane lei’spor la produc- 
ția-marfă. De asemenea, aplicarea a- 
cestor măsuri a contribuit Ia 
reducerea cheltuielilor materiale cu 
58,2 milioane lei. Deși pe an
samblu rezultatele In această pri
vință sint bune, totuși, așa cum 
s-a relevat în cadrul plenarei, 
dacă se muncea mai bine, dacă or
ganele și organizațiile de partid ar 
fi acționat cu mai multă perseve
rentă pentru afirmarea mal puter
nică ă rolului lor conducător la fie
care loc de muncă, pentru înlătu
rarea fenomenelor de slăbire a exi
gentei, a lipsei de răspundere, a 
tendințelor de automulțumire și de 

justificare a lip
surilor, nu s-ar fi 
consemnat ne
realizări la o sea
mă de indicatori 
importanți. în a- 
nul 1988, de pil
dă, unele între
prinderi, între 
care cea de con
fecții și de vi- 
gonie Bîrlad, de 

aparate de măsură și control Vas
lui, filaturile Negrești și Mur- 
genl, au înregistrat importante 
restanțe la producția-marfă. De
ficiențe serioase s-au manifestat 
in folosirea mașinilor și instalații
lor, in aprovizionarea tehnico-mate- 
rială, in realizarea producției fizi
ce la sortimentele planificate, tn 
efortul creator de Înnoire a pro
ducției. Nu toate întreprinderile 
și-au îndeplinit sarcinile de crește
re a productivității muncii, datorită 
deficiențelor, în utilizarea capacită
ților de producție și a forței de 
muncă, în pregătirea șî perfectio
narea acesteia. Nu s-a acționat pes
te tot cu răspundere pentru promo
varea progresului tehnic, asimilarea 
de noi produse și tehnologii, intro
ducerea mecanizării și automatiză
rii unor procese și operații. Iar aici 
— au subliniat numeroși partici
pant) la dezbateri — o răspundere 
importantă revine organelor și or
ganizațiilor de partid din fiecare 
unitate. Dacă acestea urmăreau cu 
mai multă perseverentă cum se ac
ționează pentru îndeplinirea pro
gramelor de modernizare, dacă se 
situau pe poziții mai ferme, de tra
gere la răspundere a celor care se 
fac vinovați de tărăgănarea aplică
rii unor măsuri, fără indoială că și 
rezultatele tn producție ar fi fost 
mai bune. S-a relevat și In dezba
terile de aici — așa cum s-a argu
mentat și in dezbaterile din celelal
te plenare ale comitetelor județene 
de partid — faptul că este necesa
ră o mai temeinică implicare a ac
tivistului de partid in problematica 
modernizării ; este nevoie de afir
marea unei poziții partinice mai 
ferme față de acele cadre care nu-și 
îndeplinesc cu răspundere atribuții
le, care au obiceiul să-și recunoască 
lipsurile și să-și ia angajamente 
formale, dar care nu rezolvă pro
blemele. Cu atît mai puțin proble
mele modernizării producției, care 
cer angajare, muncă, spirit creator, 
combativ.

Avînd în vedere că sarcinile ce 
' revin județului Vaslui in anul 1989 

sint superioare celor din anul trecut 
cu 10.2 la sută la producția-marfă, 
întregul spor urmînd să se obțină In 
exclusivitate pe seama sporirii pro
ductivității muncii, care va crește 
cu 10,4 la sută, plenara a însărci
nat biroul comitetului județean de 
partid să urmărească mal sistematic 
modul In care se înfăptuiește fie
care măsură din programele de mo
dernizare a producției, perfectiona
rea continuă a acestor programe, 
angajarea mal fermă a tuturor ca
drelor tehnico-inginerești in intro
ducerea noului, a progresului teh
nic.

Obiectivele stabilite tn plena
rele comitetelor județene de partid 
in direcția Întăririi activității poli- 
tico-organizatorice privind transpu
nerea in viață a programelor de 
modernizare a producției sînt mobi
lizatoare, concrete, cu termene și 
răspunderi precise. Ele obligă la fo
losirea unor multitudini de forme, 
metode și acțiuni de partid. Ele cer 
angajarea comunistă, un stil de mun
că dinamic, apt perfecționării necon
tenite, care să determine, la rlndul 
lui, angajarea din plin a Întregului 
potențial creator în realizarea tutu
ror măsurilor, la termenele cuprinse 
în programele de perfecționare a or
ganizării șl modernizare a producției.

Este hotărirea afirmată cu putere, 
în dezbaterile exigente din cadrul 
plenarelor comitetelor județene de 
partid, de a așeza modernizarea pro
ducției pe ordinea de zl a preocu
părilor polltlco-organizatorlce. asi- 
gurînd astfel cinstirea cu realizări 
de prestigiu a marilor evenimente 
ale acestui an : a 45-a aniversare a 
marii noastre sărbători naționale și 
Congresul al XIV-lea al Partidului 
comunist Român.

Respectarea neabătută a legilor
(Urmare din pag. I)
dură penală, In raport cu noile 
schimbări și realități din patria 
noastră. O atenție deosebită trebuie 
să se acorde in continuare bunei 
funcționări și perfecționării continue 
a sistemului juridic și, în acest cadru, 
creșterii rolului și răspunderii pe 
care organele de procuratură și jus
tiție le au în viața societății, in res
pectarea ordinii de drept, a disci
plinei sociale, prin sancționarea ori
căror Încălcări ale legilor țării, prin 
respectarea strictă a prevederilor 
actelor normative, a principiilor în
făptuirii justiției. Ele trebuie să ac
ționeze cu fermitate împotriva ori
căror abuzuri și nedreptăți, să exer
cite un control permanent asupra 
respectării legalității socialiste de 
către toți cetățenii, să nu admită 
nesocotirea legii din partea nimănui. 
In același timp trebuie să se acțio
neze astfel incit nimeni să nu fie 
judecat sau condamnat pe nedrept, 

strictețe principiul 
pînă la dovedirea 
acesta este consi- 
precum și cel al 

cetățenilor, tuturor

respectîndu-se cu 
conform căruia, 
vinovăției cuiva, 
derat nevinovat, 
egalității tuturor . _____
persoanelor, indiferent de funcție, în 
fata legii. Cu aceeași consecvență 
trebuie promovate principiile eticii 
și echității socialiste, hotărîtoare 
fiind pînă Ia urmă intransigența cu 
care oamenii legii își fac datoria de 
comuniști pentru lichidarea oricăror 
ilegalități, abuzuri, încercări de co
rupție sau arbitrariu din relațiile 
noastre sociale. De asemenea, orga
nele de miliție și securitate trebuie 
să-și perfecționeze în continuare 
activitatea, acționînd, ___
se arată tn Expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în strinsă le
gătură cu masele populare, pentru 
apărarea ordinii, a proprietății so
cialiste șl personale, pentru asigura
rea liniștii tuturor cetățenilor, pen
tru prevenirea faptelor antisociale și 
depistarea imediată a acelora săvîr- 
șite, precum și a celor ce le-au co
mis. După cum se subliniază și în 
Tezele din aprilie, este necesar să 
se asigure ca aceste organe ale sta
tului să se afle permanent sub con-

așa cum

organelor de partid, să răs- 
în fața partidului și poporu- 

Esențial
troluî 
pundă 
lui pentru acțiunile lor. 
este să se impiedice comiterea de 
abateri, încălcarea legii, dar, atunci 
cind, cu toate măsurile de prevenire, 
legea a fost încălcată, este necesar 
ca organele de stat competente să 
ia măsuri prompte și eficace pentru 
a restabili legalitatea și a trage la 
răspundere cu fermitate pe cei vi
novați. Nimeni care încalcă legile ță
rii, interesele poporului nu trebuie 
să rămină nejudecat și nepedepsit I

La rlndul lor, comisiile de jude
cată, organe de influențare și juris
dicție, trebuie să devină, în strinsă 
legătură cu organele de justiție și 
procuratură, cu cele ale Ministerului 
de Interne, o puternică forță a jus
tiției democratice a întregului popor. 
Comisiile de judecată ale consiliilor 
populare, din întreprinderi și insti
tuții, din organizațiile cooperatiste 
și obștești trebuie să-și îndepli
nească într-un mod mult mai efi
cient, mai implicat rolul lor de ade
vărate instanțe obștești, să asigure 
în mod efectiv participarea nemijlo
cită a maselor largi la înfăptuirea 
legalității, Ia promovarea normelor 
eticii și echității socialiste, la res
pectarea ordinii și disciplinei in pro
ducție, în viața socială. O prezență 
mult mai activă se impune să se 
manifeste și din partea asesorilor 
populari, precum și a reprezentanți
lor muncitorilor în comisiile insti
tuite pentru controlul provenienței 
bunurilor care nu au fost dobîndite 
în mod licit.

In înfăptuirea justiției noastre so
cialiste, 
capătă interferența și interdependenta “ . . . -
normele morale, creșterea factoru
lui etic, sporirea rolului educativ al 
dreptului. In acest sens se ■ impun 
multiplicarea și perfecționarea efor
turilor și acțiunilor de educație ju
ridică, de formare a unei conștiințe 
juridice înaintate, componentă a 
conștiinței socialiste a maselor. Ală
turi de organele de justiție și procu
ratură, de celelalte organe și insti
tuții chemate să aplice legea, up rol cupare de prim ordin a fiecărui ce- 
important în această privință re- . tățean al țării.

un rol tot mai însemnat
dintre normele juridice și

vine organelor și organizațiilor de 
partid, consiliilor populare, organi
zațiilor obștești, instituțiilor de in- 
vățămînt, care trebuie să-și inten
sifice activitatea în vederea creării 
unei opinii publice combative, ferme 
fată de orice încălcare a legii. Buna 
organizare â întîlnirilor cu juriștii, 
popularizarea susținută a legilor, ca 
și a consecințelor încălcării lor, des
fășurarea unor procese chiar la lo
cul de muncă al celor vinovați sînt 
mijloace cu o deosebită forță edu
cativă ce trebuie mai mult folosite, 
in vederea formării și cultivării 
convingerii de 
normele 
jurare.

Legile 
ința și 
servesc 
celor ce 
drepturile cetățenilor, asigură mani
festarea liberă a aptitudinilor și ca
pacităților lor în viața politică, eco
nomică și social-culturală. Toate 
acestea fundamentează noua atitu
dine față de lege a oamenilor mun
cii, conștiința înaltelor răspunderi și 
îndatoriri cetățenești față de societa
tea socialistă, față de patria în care 
trăiesc și mupcesc. Pentru apărarea 
acestor valori este necesar să crească 
în continuare rolul opiniei publice 
în viața socială, vigilența și comba
tivitatea oamenilor muncii, să se asi
gure buna funcționare a controlului 
obștesc, cetățenesc, să se 
opinie de masă împotriva 
încalcă legea, principiile 
noastre socialiste.

Respectarea neabătută 
tării, promovarea consecventă a nor
melor de etică și echitate socialistă, 
idee majoră subliniată în Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, con
diție definitorie a realizării telurilor 
societății noastre, a făuririi unui om 
nou, cu o conștiință înaintată, revolu
ționară. trebuie să constituie și în 
viitor sarcina principală a sistemu
lui nostru juridic, a organelor statu
lui învestite cu asemenea atribuții și 
răspunderi și, în același timp, o preo-

și 
a respecta legea, 

juridice, în orice împre-

tării noastre exprimă vo- 
ințeresele întregului popor, 
înfloririi patriei, bunăstării 
muncesc, consacră și apără

creeze o 
celor ce 
moralei

a legilor

Despre „efectele" toleranței
și importanțaA

Trei scrisori din loca
lități diferite, de la per
soana cu caracteristici di
ferite, pe probleme care, 
de asemenea, aparent se 
deosebesc foarte mult.

O cititoare din Focșani, 
„pensionară la virsta ve
nerabilă de 84 de ani" — 
cum se autoprezintă — 
descrie cu destulă reținere 
și demnitate calvarul 
care-1 indura din 
vecinilor de bloc, 1 
ai apartamentului 
rior : „...De cum
mutat, au început 
bate in țevile de la calori
fer, fără a-i cunoaște mă
car, in planșeu, să-mi sune 
la sonerie cite o jumătate 
de oră, proferînd amenin
țări și cuvinte licențioase, 
la care se adaugă degrada
rea sifonului de la baie". Se 
expune o gamă întreagă 
de acțiuni răuvoitoare, 
meschine cind sint văzute 
de la distanță, dar nespus 
de iritante, nocive chiar, 
cînd persistă ca factor a- 
gresor în viața cuiva. Ori- 
cită exagerare ar exista în 
paginile scrisorii, e limpe
de că nu buna conviețuire, 
nici tihna meritată a se
nectuții au inspirat rindu- 
rile expediate, ci o reală și 
gravă strategie a șicanei, 
vizînd mai mult sau mai 
puțin conștient un scop in
calificabil : a face altuia 
viața amară. Comporta
rea vecinului abuziv depă
șește așadar semnificația 
de simplu conflict locativ, 
sugerind un fel de ideal 
al abuzului, promovarea 
dreptului celui mai tare, 
logica nepedepsitului, toate 
avind ca scop sfidarea ideii 
de conviețuire.

A doua scrisoare parvine 
dintr-un oraș de munte. 
(Nu-1 nominalizăm, cu in
tenția de a verifica la 
fata locului și alte aspecte 
sesizate,' in afara celor re
zumate în însemnarea de 
fată). Corespondentul, de 
profesie Inginer, expune 
sistematic, pe puncte, o se
rie întreagă de probleme de 
mai larg interes cetățe
nesc, de la aspecte de 
proastă gospodărire edili
tară ia încălcarea norme
lor de comerț, de la 
tetul formal, deci 
cient, al recuperării 
rialelor refolosibile 
devărate sugestii . 
mica industrie, și de 
stagnarea unor lucrări 
înfrumusețare, la existența 
unui important fond loca
tiv ce zace neutilizat sau 
neutilizabil. „V-am scris 
despre aceste probleme, 
încheie corespondentul, 
dorind ca ele să ajungă Ia pe soția mea afară", 
cei în drept", respectiv la ___
primarul orașului, directo- contradictorii 
rul întreprinderii corner- 

^iale locale, președintele seră

pe 
partea 

locatari 
supe- 
m-am 

: a-mi

carac- 
inefi- 
ma te

la a- 
pentru 

la 
de

local alconsiliului 
F.D.U.S."

A treia scrisoare semna
lează un mic conflict legat 
de activitatea personalului 
dispensarului uman (cel 
puțin asta ii e denumirea) 
din comuna Cornu, ju
dețul Prahova. Incidentul 
a debutat prin refuzul, de 
către un sanitar prea gră
bit. de a administra o in
jecție ; după un timp, so
țul pacientei a criticat in 
adunarea generală a orga
nizației de partid din acel 
sat aspecte mai largi de 
incorectitudine in activi
tatea dispensarului. (Prin
cipialitatea lui sui-generis 
nu trebuie judecată prea 
sever, intimplindu-se cu
rent ca obiectivitatea să se 
declanșeze tocmai sub im
pulsul unei trăiri subiec
tive). După acea critică, 
ranchiuna și-a arătat colții.

receptivității
îneît Impuneau evacuarea 
din birou a uneia din părți. 
(Cu toate că un conducător 
de comună cu tact și presti
giu poate face fată orică
rui mod de comportare, 
oricărei situații, oricăru’i 
dialog). Oare răbufnirea să
tence! nu avea o altă — 
ori și 
firea 
tabil, 
te se 
rar ea 
gra devine albă1 
vers, dar și din faptul că 
„verificarea" și 
varea“- sesizării 
deja sub semnul 
De la data tinerii 
generale in care fusese cri
ticat dispensarul trecuseră. 
aproape două luni, iar con
siliul popular, comitetul co
munal de partid nu lămu
riseră dacă aspectele mai

o altă — cauză decît 
personală ? Indiscu- 

reflexul de impolite- 
trăgea și din exaspe- 
de a vedea cum „nea- 

“ “ și in-
„rezol- 

iptraserâ 
îndoielii, 
adunării

La prima nouă solicitare 
a serviciilor dispensarului 
— de data asta un bilet 
de trimitere la analize 
pentru băi — soția opi- 
nentului a fost apostrofată 
fără echivoc : „Du-te 
bărbatu-tău, să-ți dea 
că ne-a criticat în 
dința !“.

Asemenea reacții, 
principiale, desigur, pot fi 
îndreptate foarte ușor pe 
plan local. Există comu
niști, există consiliu popu
lar, există primar, cu du
bla lui calitate, politică și 
administrativă. Puși, im- 
puterniciți, obligați să ve
rifice sesizările, să în
drepte lipsurile, să lămu
rească oamenii, iar în si
tuațiile mai delicate, în 
care cetățeanului doar 1 se 
pare că are dreptate, 
lămurească. Aceasta ar 
fost șansa, dar...

„...Soția in acest caz 
dus la tov. Primar să 
zolve cazul (majuscula 
parține scrisorii și reflectă, 
ea însăși, respectul sătea
nului față de funcția de la 
care spera receptivitate). 
Dinsu’ i-a chemat pe 
mîndoi și i-a intrebat ce 
s-a întîmpiat. Tov. medic 
zice : tov. primar, nu e a- 
devărat, nu a venit la 
mine femeia asta, iar asis- 
lentu’ zice : Așa e domn’ 
(sic I) primar. In această 
întorsătură soția le-a zis : 
cum puteți să mintiți în 
halul ăsta ? S-a supărat 
tov. primar și a invitat-o

la 
el. 

șe-
ne-

să-l 
fi

s-a 
re- 
a-

a-

Să zicem că discuțiile 
purtate in 

deveni- 
aprinse

fața primarului 
atît de

grave semnalate în acea 
ședință sînt ori nu reale. 
„Am arătat aceste aspecte 
la timpu’ potrivit și Tov. 
primar și secretar de partid 
din Cornu mi-a promis că 
va sta de vorbă cu dînșii, 
nu știu dacă a făcut-o. cert 
este că se continuă cu lip
surile". Nu e de mirare. 
Știe oricine că deficientele 
neelucidate nu numai că 
persistă, dar se si amplifi
că. iar „curajul" celor vino- 
vați crește pînă la proporții 
sfidătoare.

Dar nu efectele toleran
tei le punem acum in dis
cuție. ci importanta deose
bită a dialogului cu cetă
țenii localității, dorința și 
capacitatea de a-1 purta. 
Este o valoare cu totul 
aparte din fondul de prin
cipii, modalități si metode 
prin care se înfăptuiește 
democrația socialistă. Esen
ța ei este bine cunoscută. 
Cel mai înalt exemplu de 
atenție și receptivitate fată 
de opiniile și sesizările oa
menilor e oferit chiar de 
conducerea partidului. Sin
tagme cum ar fi „conlu
crarea strinsă cu Cetățenii", 
„legătura cu masele", „re
ceptivitatea față de oame
nii muncii" constituie teme 
cotidiene ale activității po
litice și ideologice. In mul
te localități s-au Căutat și 
s-au găsit forme suplimen
tare celor institutlonalizate 
pentru a înmulți • șansele 
receptionarii opiniilor de 
orice fel. asta in vreme 
ce metoda metodelor rămi- 
ne pentru un primar, pen
tru un deputat; pentru 
orice activist obștesc recep
tivitatea spontană, legătura

permanentă de la om la om. 
Atunci, de ce spera ingi

nerul din orașul de munte 
că opiniile sale vor ajunge 
la urechile factorilor locali 
via București ? Explică el 
însuși de la începutul scri
sorii : „în prezent se acor
dă mai multă atenție și 
importantă diverselor as
pecte ale democrației din 
țara noastră. între formele 
democratice existente, cea 
mai eficientă in care cetă
țenii pot să-și exprime pro
punerile și doleanțele lor 
privind gospodărirea șl di
versele aspecte ale vieții 
este adunarea cetățenilor in 
cadrul. «Tribunei Democra
ției-. In orașul nostru, data 
ultimei adunări cetățenești 
in cadrul «Tribunei Demo
crației» este imemorabilă".

Dar corespondenta focșă- 
neană de ce a preferat ca
lea scrisorii, in loc să se fi 
adresat uneia sau alteia 
dintre autoritățile locale ? 
Ne lămurește indirect post- 
scriptumul ei : „Vă rog a 
scuza orice greșeală, că scriu 
la masa din holul..., unde 
am venit pentru audiență și 
sint sustrasă de un du-te- 
vino. Audientă care nu s-a 
mai ținut, unde mă duc. nu 
se mal ține".

Desigur, nu e totul ca 
formele de dialog să fie 
respectate;. Contează și ca
racterul autentic al recep
tivității, conștiința că ea. 
împreună cu alte calități — 
competenta, obiectivitatea, 
dăruirea fată de muncă etc.
— formează și întăresc 
prestigiul de reprezentant 
al obștii, mai mult decît 
prerogativele în sine. Pre
rogativele conferă presti
giul funcției, pe cînd pres
tigiul oamenilor rezidă în 
calitățile șî comportarea 
lor. „Dacă mal critică so
țul în ședință — citează in 
scrisoarea sa Ion I. Drâgan. 
corespondentul din Cornu
— să ștîi -că iau eu cuvîn
tul. iar de scrie undeva, tot 
la mine vine șl tot de mine 
depinde". Sună nu numai 
a amenințare, ci și a nemo
tivată siguranță de sine.

Siguranța de sine e bună 
într-o funcție cum e aceea 
de primar, cu condiția să 
concorde cu liniștea interi
oară că atribuțiile sint în
deplinite la nivelul maxi
mei competente și corecti
tudini. Ceea ce e imposibil 
pentru un activist local po 
a cărui agendă își găsesc 
locul fel de fel de chestiuni
— neîndoielnic importante, 
foarte importante si deose
bit.de importante — dar.nu 
și chestiunea fundamenta
lă a opiniei locuitorilor, ne
voia de permanent dialog 
cu ei.

Serțjhi ANDON^y

I

deosebit.de


SCINTEIA-duminică 19 februarie 1989
- ..... -

PAGINA 3

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

- LARGI FORUMURI ALE DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI-REVOLUȚIONARE

EFORTUL PROPRIU Șl SPRIJINUL CENTRALEI
- MAI BINE CONJUGATE!

„Noutățile tradiționale66 
sînt bine venite

Din 1968 și pină în prezent, între
prinderea de mașini textile din Tirgu 
Mureș a realizat și pus la dispoziția 
economiei naționale 15 000 războaie 
de țesut. Acest fapt, subliniat in a- 
dunarea generală a oamenilor mun
cii, nu a avut insă darul de a crea 
o atmosferă de satisfacție în' rîndul 
participanților. De ce 1 Pentru că 
acest lucru, evidențiat de inginerul 
Dorin Moldovan, directorul întreprin
derii, era mult prea „mărunt“ fața 
de problemele mari cu care se con
fruntă unitatea. Și nu de azi, de 
ieri. în anul 1988 — perioadă anali
zată in recenta adunare generală a 
oamenilor muncii — unitatea nu a 
îndeplinit o serie de indicatori im
portanți ai planului : producția- 
marfă, producția fizică, exportul. 
Cum nici în luna ianuarie din acest 
an planul la producția-marfă indus
trială nu a fost îndeplinit, iar reali
zările Ia. export sînt cu-totul nesem
nificative, este normal ca „IMATEX" 
să fie considerată azi o unitate 
„problemă" in județul Mureș, iar 
între unitățile din Centrala industri
ală de mecanică fină și mașini tex
tile — ca una dintre întreprinderile 
cu rezultatele cele mai slabe ip în
deplinirea indicatorilor economici.

Iată deci premisele de la care au 
debutat dezbaterile din adunarea ge
nerală a oamenilor muncii de aici. 
Darea de seamă prezentată de eco
nomistul Vasile Vlas, președintele 
consiliului oamenilor muncii, a pre
cizat că „rezultatele obținute in anul 
trecut, în majoritatea lor negative, 
sint oglinda stilului și metodelor ne
corespunzătoare de muncă ale orga
nelor colective de conducere și ale 
conducerii operative ; ale formalis
mului manifestat in exercitarea con
trolului privind înfăptuirea hotăriri- 
lor luate".

Neindoios, acest „stil" de muncă a 
atirnat greu în balanța nerealizări- 
lor. Dar impasul pe care-1 traver
sează in prezent „IMATEX" are și 
alte explicații, majoritatea ținind de 
modul defectuos in care au fost puse 
in valoare resursele interne de care 
dispune unitatea. A reieșit, bunăoa
ră. faptul că sectorul de proiectare 
a acționat lent in direcția moderni
zării produselor, a realizării de uti
laje competitive, care să asigure o 
perspectivă clară desfășurării pro
ducției. Această „slabă viteză de 
reacție în proiectare" — cum se ex
prima unul din vorbitori — a făcut 
ca unitatea să nu aibă un produs 
reprezentativ, fiind mereu obligată 
să recurgă la improvizații și asimi
lări de produse complexe, multe 
unicate, cu consecințe nefavorabile 
asupra aco-peririi capacităților de 
producție cu contracte ferme la ni

Cu mai multă preocupare, 
fonta poate fi elaborată cu mai puțin cocs

Aproape jumătate din cantitatea 
de fontă produsă astăzi în țara 
noastră se elaborează în cubilouri. 
Principiul de funcționare a acestor 
cuptoare de topire si elaborare a 
fontelor este cunoscut de foarte mul
tă vreme, ele fiind de construcție sim
plă și ușor de folosit. De-a lungul 
timpului, aceste instalații au cunos
cut o serie de perfecționări, unul 
din principalele obiective urmărite 
fiind reducerea continuă a con
sumului de cocs, indicator care se 
situează, pentru cele mai performan
te agregate de acest fel din lume, 
la 80—120 kg cocs pe tona de fontă 
lichidă. Din păcate, mărea majorita
te a cubilourilor ce funcționează în 
tara noastră sînt departe de a în
registra asemenea consumuri, ele 
fiind de două sau chiar de trei ori 
mai ridicate. Iată de ce. cu deose
bire în acest cincinal. In cadrul unor 
ample programe de modernizare a 
sectoarelor calde ale industriei, o 
atenție deosebită a fost acordată 
modernizării cubilourilor. O acțiune 
ce-si propune nu numai reducerea 
consumului de cocs de turnătorie — 
în. cea mai mare parte importat de 
către țara noastră — ci și posibilita
tea de a folosi cocs de furnal de ca
litate mai scăzută, inclusiv cu o gra- 
nulație mai mică.

La înfăptuirea acestei sarcini au 
fost solicitați să-si aducă contribuția 
atit cercetătorii din cadrul institute
lor de cercetări specializate și 
cadre didactice din lnvățămîntul su
perior. cit și specialiști din uni
tățile productive. Răspunzînd aces
tui imperativ, un colectiv de 
cadre didactice de la Institutul 
de subingineri din Bacău, condus de 
conf. dr. ing. Valentin Catană. a 
inițiat, in urmă cu citiva ani. cerce
tări in acest sens, obtinind primele 
rezultate. Și astfel, in anul 1983, la 
două mari turnătorii din Moldova, 
cea de la întreprinderea mecanică 
Roman si întreprinderea metalurgi
că din Bacău, a fost aplicată, pen
tru prima dată in tară, tehnologia 
de redistribuire a aerului insuflat 
în cubilou. Mai exact, este vorba 
de a construi încă un rînd de „guri 
de vint" care să insufle aer și în 
partea superioară a cubiloului unde, 
de regulă, combustibilul rămîne in
suficient ars. Efectul : randamentul 
energetic al cubiloului creste cu 
25—35 la sută, iar temperatura de 
evacuare a fontei cu 30—50 de grade 
si toate acestea în condițiile in care 
pentru fiecare tonă de fontă lichidă 
se economisesc cel puțin 20 kg 
cocs.

Cu alte cuvinte, avantaje nete, 
clare, indiscutabile, ce nu puteau 
lăsa indiferenți factorii de decizie 
si colectivele de specialist! din uni
tățile care au în dotare asemenea in
stalații. De altfel, aceste realizări au 
fost prezentate în cadrul mai multor 
consfătuiri ținute la Bacău. Satu 
Mare și Brașov, tocmai in ideea 
popularizării soluției, a preluării si 
generalizării ei in întreaga tară. 
Din anul 1985. problema este prelua
tă de către filiala din Cltțj-Napoca 
a Institutului de cercetare științifi
că. inginerie tehnologică si proiecta
re pentru sectoare calde si metalur
gie. care devine proiectant principal 

velul planului. Bunăoară, din planul 
pe acest an unitatea are încheiate 
contracte numai pentru circa 65 la 
sută din volumul producției. La 
acest aspect de fond s-au adăugat 
marea fluctuație de cadre la servi
ciul de aprovizionare, modul defec
tuos de. utilizare a materiilor prime 
și materialelor, deficiențele în or
ganizarea producției și a muncii. 
Datorită nerespectării disciplinei 
muncii, în 1988 s-a înregistrat un 
mare volum de rebuturi, iar indicele 
de utilizare a mașinilor-unelte a fost 
cu mult sub nivelul planificat.

La aceste probleme arzătoare s-au 
referit în adunarea generală mai 
mul ți vorbitori. Iată in acest sens

LA ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI TEXTILE 
DIN TÎRGU MUREȘ

Intervențiile cîtorva participanți la 
dezbateri :

Ing. Mircea Darovschi, șeful sec
ției turnătorie : „Nouă, celor de la 
turnătorie, ne revine o mare răspun
dere în îndeplinirea planului între
prinderii. Dar trebuie să recunoaș
tem deschis că nu numai calitatea 
materiilor prime a influențat uneori 
negativ realizarea sarcinilor de pro
ducție, ci în primul rînd neregulile 
înregistrate în munca noastră. Ne- 
respectarea disciplinei tehnologice, 
improvizațiile la pregătirea rețetelor, 
ca și la stația de preparare a ames
tecurilor, indicii scăzuți în fo
losirea utilajelor, mecanizarea cu 
intirziere a unor operații de 
bază au făcut ca secția să în
registreze importante restanțe la 
piese de schimb și un volum apre
ciabil de rebuturi. Viața arată că 
numai prin desfacerea contractului 
de muncă pentru abateri grave ori 
sancționarea unor lucrători nu vom 
rezolva problemele producției. Drept 
care ne-am propus să desfășurăm o 
mai intensă muncă politico-educativă 
în rîndul colectivului pentru a elimina 
lipsurile de care aminteam și a re
duce consumurile materiale și ener
getice. încă foarte mari la noi în în
treprindere ; să întărim disciplina la 
fiecare punct de lucru ; să nu mai 
acceptăm improvizațiile în munca 
noastră. Cu toate că in acest an avem 
un plan foarte mobilizator, prin apli
carea fermă a programului de îm
bunătățiri tehnologice adoptat și pu
nerea în valoare a resurselor interne 
de care dispunem, avem certitudinea 
că vom realiza sarcinile ce ne revin".

pentru tot ceea ce privește moder
nizarea cubilourilor. Luindu-și în 
serios sarcina, această unitate de 
cercetare a elaborat o serie de pro
iecte pentru modificările necesare a- 
plicării soluției ia diferite tipuri de 
c.ubilourl existente în țară, cit și 
pentru alte perfecționări tehnologi
ce cu efecte directe asupra consu
mului de combustibil.

Cu toate acestea, in pofida sarci
nilor înscrise in planurile de măsuri 
adoptate, a angajamentelor asumate 
de participanții la consfătuirile a- 
mintite. noul sistem de redistribuire 
a aerului in cubilouri nu s-a extins 
în ritmul așteptat si necesar. în 
planul de măsuri adoptat la consfă
tuirea de la Bacău, din aprilie 1983, 
s-a stabilit efectuarea transformări
lor necesare pentru introducerea a- 
cestei tehnologii „Ia toate cubilouri- 
le existente în economie, de la dia
metrul de 600 mm pină la cele de 
1 300 mm". Patru ani mai tîrziu. a

SOLUȚII EXISTA.

DE CE INTIRZIE GENERALIZAREA LOR ?

prilie 1987. la consfătuirea de la 
Brașov se constată însă că „din cele 
284 de cubilouri existente în func
țiune in întreaga tară au fost mo
dificate pentru a funcționa cu două 
rinduri de guri de vint 50 de cubi
louri". Așadar, un ritm de extinde
re de circa 12 cubilouri pe an. in 
pofida faptului că. după fiecare din 
cele trei consfătuiri anterioare celei 
de la Brașov, toate intreprinderile 
din tară, care dispun de cubilouri 
pentru elaborarea fontei, au fost a- 
tenționate in scris să ia măsuri pen
tru realizarea modernizărilor prevă
zute in program.

Și pentru că ar fi dificil să în- 
siruim toate întreprinderile care nu 
trecuseră încă la acea dată la a- 
doptarea soluției, vom nominaliza 
ministerele de care aparțin, precizînd, 
totodată, și numărul de cubilouri 
rămase nemodernizate : Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
— 35. Ministerul Industriei Electro
tehnice — 20. Ministerul Industria
lizării Lemnului și Materialelor de 
Construcții — 26. Ministerul Agri
culturii — 15. Ministerul Industriei 
Chimice și Petrochimice — 17, Mi
nisterul Industriei Metalurgice — 11, 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor — 10 etc.

Tot în programul ultimei consfă
tuiri se preciza că „încheierea defi
nitivă a acțiunii de modernizare a 
cubilourilor să se realizeze pină la 
sfîrșitul anului 1988", răspunzătoa
re directe de această acțiune fiind 
întreprinderile ce dețin cubilouri. cit 
și centralele industriale tutelare. 
Care este situația în momentul de 
față ? Din nefericire. nu cu mult 
modificată. comparativ cu situația 
anterioară. Dacă luăm în considera
ție faptul că filiala din Cluj-Napoca 
a I.C.SiI.T.P.S.C.M. a realizat in 
ultimii doi ani. așa cum informează

Ing. Florian Pop, secția mecano- 
energetică : „Pentru. a ne redresa 
grabnic, trebuie să facem ordine în... 
propria gospodărie. Dacă realizările 
sint, în prezent, submediocre, aceas
ta se explică prin calitatea slabă a 
reparațiilor și a întreținerii parcului 
de mașini cu comandă numerică. 
Vina o purtăm noi, dar și secțiile cu 
care cooperăm. Firește, a-ți face au
tocritica este necesar, dar insuficient 
pentru a aduce lucrurile pe un făgaș 
normal. Iată de ce, împreună cu alte 
secții, sintem pe punctul de a aplica 
un complex de măsuri care să ducă 
la creșterea „din mers" a calității 
reparațiilor și sporirea, pe această 
bază, a indicelui de utilizare a ma

șinilor-unelte și a producției-marfă 
programate".

Ing. Trombitaș Iosif, șeful atelie
rului accesorii : „Cu realizările din 
1988 la producția-marfă, atelierul 
nostru s-a situat, din păcate, sub 
media pe întreprindere. La această 
a contribuit atît organizarea defec
tuoasă a muncii, cit și ritmul lent 
în care am acționat pentru asimila
rea unor repere și în modul defec
tuos de a lucra cu beneficiarii. Invă- 
țînd din greșelile anului trecut și 
avînd la bază ansamblul de măsuri 
luate pe linia îmbunătățirii asisten
ței tehnice, a organizării superioare 
a producției și a colaborării cu be
neficiarii, sintem pregătiți să reali
zăm pe aceleași spații o producție 
lunară de cel puțin 150 mașini de 
cusut".

Ing. Dorin Moldovan, directorul 
Întreprinderii : „Deși foarte mobili
zator, planul pe acest an este reali
zabil. Structura de plan a fost con
cepută de așa manieră incit să asi
gure, pe parcurs, acoperirea integra
lă cu comenzi a capacităților de pro
ducție. Am în vedere, in primul rind, 
realizarea mașinii automate de bobi
nat, în două variante constructive, 
cu performanțe la nivel mondial. 
Pentru noi, fabricarea acesteia ar 
însemna ca în următorii trei ani să 
avem asigurat un fond de marfă de 
cel puțin 60 la sută din producția 
întreprinderii. Astfel s-ar contura un 
profil distinct al producției. Drept 
care solicităm și cu acest prilej un 
sprijin mai-ferm din partea centra
lei și a ministerului pentru ca as

ing. Ion Mănescu. doar 22 de proiec
te de modernizare a cubilourilor și 
că alte cîteva întreprinderi și-au 
făcut după concepții proprii modifi
cările necesare, se ajunge la conclu
zia că această soluție tehnică, me
nită să asigure serioase reduceri ale 
consumurilor de cocs, este departe 
de a fi generalizată. Mai bine de 
jumătate din numărul total al cubi
lourilor existente in economie conti
nuă să înregistreze un consum speci
fic ridicat de cocs, și aceasta pentru 
că nici centralele industriale și nici 
ministerele de resort nu și-au în
deplinit obligațiile ce Ie reveneau.

Investigațiile in cîteva unități in
dustriale care nu au asimilat încă 
procedeul de redistribuire a aerului 
la cubilourile din dotare scot în 
evidentă, in primul rînd. lipsa de 
preocupare a conducerilor acestor 
întreprinderi pentru modernizarea 
propriilor turnătorii, practica, tergi
versării și aminării nejustificate a 

unor măsuri organizatorice și teh
nologice concrete. Acest lucru deno
tă. fără îndoială, o insuficientă în
țelegere a rolului hotăritor pe care 
îl au sectoarele primare ale între
prinderilor și mai ales sectoarele 
calde în realizarea unor indicatori de 
eficientă economică, cum ar fi ni
velul consumurilor de metal și e- 
nergie. La întreprinderea pentru fa
bricarea și montajul ascensoarelor 
din București, bunăoară, unde există 
două cubilouri de 700 mm. proble
ma neîncadrării în consumurile nor
mate de cocs a devenit, de mai 
multi ani. cronică ; consumul de 
cocs este aici cu 60—70 la sută mai 
mare decît cel normat. Cu toate a- 
cestea. soluția de care vorbim nu 
este încă aplicată, deșftun reprezen
tant al întreprinderii a participat la 
toate consfătuirile pe această temă. 
Inginerul Constantin Pălan. șeful a- 
telierului. încearcă să ne dea o ex
plicație, „Conducerea întreprinderii 
a hotărît ca această soluție să fie a- 
plicată. o dată cu alte măsuri pen
tru modernizarea turnătoriei de 
fontă. în anul acesta. In acest sens, 
au fost comandate la întreprinderea 
de utilaj minier din Satu Mare in
stalațiile necesare, pe baza unui 
proiect întocmit de filiala din Cluj- 
Napoca a I.C.S.I.T.P.S.C.M.".

Asemenea justificări au prezentat 
și specialiștii din alte unități. Ce 
valoare au insă ele din moment 
ce procedeul de insuflare a aerului 
pe două rinduri de guri de vint ar 
fi trebuit să fie aplicat incă de acum 
cinci ani ? Mai cu seamă că. așa 
cum ne spunea maistrul Gh. Că- 
pățînă. șeful turnătoriei de fontă de 
la întreprinderea de utilaje și piese 
de schimb din București, unitate 
care a asimilat procedeul, modifică
rile . necesare aplicării soluției nu 
durează nici măcar o săptămînă. A 

pectele rămase în suspensie să fie 
grabnic soluționate".

La rîndul lor, Fabian Ștefan, 
maistru, precum și inginerii Kiss 
Gheorghe. Peter Bela, Ioan Boloș, 
Vasile Trif, Mihai Ristea s-au refe
rit la măsurile ce trebuie luate pen
tru ridicarea calității produselor, îm
bunătățirea cooperării cu alte uni
tăți, la căile de reducere a consu
murilor materiale și energetice, la 
întărirea disciplinei la fiecare loc de 
muncă și alte aspecte menite să asi
gure condiții pentru îndeplinirea 
planului pe 1989.

Față de problemele ridicate în a- 
dunarea generală, era de așteptat ca 
reprezentanții forurilor tutelare, din 
centrală și minister să răspundă „pe 
loc" unora din aspectele abordate ; 
să insiste asupra modului de solu
ționare a problemelor cuprinse in 
planul tehnic sau a celor încă neso
luționate. Intr-un cuvint, să adopte 
o atitudine mai angajantă față de 
problemele întreprinderii. Cu atît 
mai mult cu cit situația acestei uni
tăți este cunoscută de mai mult 
timp. Din păcate, acest lucru nu s-a 
întimplat decît in mică măsură. Bu
năoară, inginerul Ahile Dumitrescu, 
director comercial al Centralei in
dustriale de mecanică fină și mașini 
textile, a insistat cu precădere asu
pra Unor lucruri generale, de prin
cipiu, în bună parte cunoscute, cum 
ar fi importanța asigurării la termen 
a aprovizionării tehnico-materiale, ă 
reducerii consumurilor materiale, a 
rebuturilor și altele. Ca și cum cen
trala, ca titulară de plan, nu ar fi 
direct răspunzătoare de modul in 
care își îndeplinesc planul unitățile 
din subordine. Cit despre inginerul 
Marian Cincă, reprezentantul Minis
terului Industriei Electrotehnice, el 
nici nu a luat cuvîntul în adunarea 
generală. Deși erau multe probleme 
de lămurit din perspectiva forului 
pe care il reprezenta.

Un lucru este însă cert. Concluzia 
conturată în adunarea generală 
a fost aceea că realizarea integrală 
a planului pe acest an depinde în 
mod hotăritor de modul în care noua 
conducere a întreprinderii. întregul 
colectiv se vor mobiliza pentru pu
nerea în valoare a tuturor rezervelor 
interne de care dispune unitatea. Șl 
ele sînt mari. Drept care a fost adop
tat un amplu program de măsuri 
tehnico-economice și politico-organi- 
zatorice, iar comitetul județean de 
partid și-a pronus să urmărească zi 
de zi modul în care se desfășoară 
producția în această mare unitate 
economică. ‘

Gheorcjhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii*

recurge la o cooperare cu o între
prindere aflată la celălalt capăt al 
țârii, pentru o treabă pe care, cu 
bune rezultate. I.F.M.A. ar fi putut 
s-o facă singură, ni se pare de acum 
că este un lux cam costisitor.

In alte întreprinderi, lucrurile 
stau chiar 'mai rău. De exemplu, la 
întreprinderea de mașini electrice 
din București, unde există două cu
bilouri de 600 mm. nici șeful servi
ciului tehnologic, nici responsabilul 
cu programul de modernizări al 
întreprinderii și nici măcar șeful 
de secție în grija căruia intră șl 
turnătoria de fontă a întreprinderii 
nu au auzit de soluția pe care o 
punem în discuție. în asemenea con
diții. întrebarea. — de ce nu ați a- 
plicat procedeul ? — evident, nu 
mai are nici o oportunitate.

Am primit un răspuns și de la 
întreprinderea „Laminorul" din 
Brăila care, de asemenea, ne face 
să ne îndoim de nivelul de pregă
tire profesională al celor care 
au în sarcină exploatarea cubilou
lui din dotare. „De la întreprinderea 
noastră, ni se spune, nu a partici
pat nimeni la consfătuirile legale 
de modernizarea cubilourilor. nefîihd 
anunțați. Despre acțiunea de mo
dernizare a cubilourilor am fost 
informați de forul nostru tutelar. La 
timpul respectiv (? !) cubiloul era 
reparat capital de puțin timp și 
ne-am propus ca la următoarea re
parație capitală din 1990 să reali
zăm modernizarea acestuia prin 
modificarea gurilor de vint". La un 
asemenea răspuns se cuvin, desigur, 
alte întrebări. Trebuie, oare, ca forul 
tutelar să fie cel care să semnaleze 
specialistului apariția unor noi rea
lizări tehnice si tehnologice din 
domeniul său ? Nu este oare o în
datorire elementară a fiecărui ca
dru tehnic, a fiecărui om al muncii 
de a-și perfecționa continuu nivelul 
de pregătire profesională, de a fi 
la curent cu cele mai noi realizări 
din domeniul său de specialitate ? 
Făcînd un asemenea efort de docu
mentare. cu siguranță că și cei de 
Ia „Laminorul"—Brăila ar fi putut 
ușor afla că nu este nevoie să se 
aștepte o reparație capitală a cubi
loului pentru a adopta si soluția 
gurilor de vint suplimentare.

Așadar, o soluție tehnică valoroa
să. ce și-a dovedit in mod cit se 
poate de evident eficienta, după 
mai bine de șase ani de la elabora
rea sa. mai bate incă. fără prea 
mult succes, la ușile unor între
prinderi pentru a le ajuta să-și di
minueze consumurile specifice de 
cocs din propriile agregate de topit 
și elaborat fontă. Este deci necesar 
ca. in spiritul indicațiilor formulate 
cu limpezime in documentele de 
partid, in toate unitățile industria
le deținătoare de asemenea instalații 
această soluție tehnică să fie grab
nic asimilată. Trebuie să se înțelea
gă clar că. departe de a fi sarcina 
unei întreprinderi sau a alteia, ledu- 
cerea consumurilor energetice și de 
materiale constituie o problemă de 
maximă răspundere și angajare a tu
turor oamenilor muncii.

Vlalcu RADU

In județul Harghita există 293 000 
hectare cu pășuni și finețe naturale, 
precum și o Îndelungată tradiție in 
creșterea animalelor. Adevărat, e- 
fectivele deținute de cooperativele 
agricole sint in creștere. Astfel, in 
1988, față de 1987, efectivele de bo
vine sint mai mari cu 1 130 capete, 
iar numărul junincilor a crescut cu 
2 753 capete. în urma perfecționării 
proceselor tehnologice de creștere și 
îngrășare, a intensificării acțiunilor 
de modernizare a fermelor și adă
posturilor de animale, a asigurării 
corespunzătoare a bazei furajere, 
natalitatea la bovine a crescut cu 
11,9 la sută ; unități cooperatiste, 
precum cele din Tușnad, Porumbe- 
nii Mari, Sinmartin realizind acest 
indicator în proporție de 86—90 la 
sută. De asemenea, in 1988 produc
ția medie de lapte pe vacă furajată 
a fost mai. mare cu 283 litri, iar 
greutatea medie Ia bovine a crescut 
cu 39 kg pe fiecare animal. La fondul 
de stat s-au livrat cu 28 100 hl lapte 
și cu 927 tone carne bovine mai mult 
decît în anul an
terior. La obți
nerea acestor re
zultate a contri
buit acțiunea în
treprinsă de co
mitetul județean 
de partid pentru 
îmbunătățirea ra
dicală a activi
tății din zooteh
nie. Constatin- 
du-se că in une
le cooperative a- 
gricole există 
deficiențe serioa
se în ce privește 
desfășurarea ac
tivității in fer
mele zootehnice, 
s-a organizat, încă in luna decembrie 
a anului 1987, un control riguros asu
pra modului cum este respectat pro
gramul de lucru. Acest control a fost 
urmat de analize la fața locului, la 
care au participat toți factorii res
ponsabili, stabilindu-se, totodată, mă
suri tehnico-orgânizătorice adecvate. 
Totodată, la nivel de județ s-a în
tocmit un program care a vizat, în 
principal, asigurarea furajelor, îm
bunătățirea condițiilor de adăpostire, 
reproducția și selecția. Pentru buna 
desfășurare a activității din zooteh
nie, un accent deosebit se pune pe 
întărirea rolului organizațiilor de 
partid din ferme și pe creșterea răs
punderii cadrelor de conducere din 
unități. De altfel, ca o trăsătură de
finitorie a întregii preocupări și ac
tivități de redresare a zootehniei 
județului, trebuie remarcat contro
lul permanent efectuat de biroul șl 
secretariatul comitetului județean, 
analizele lunare, decadale sau chiar 
zilnice cu factori de răspundere de 
la toate nivelurile, intervenția opera
tivă și acțiunea eficientă in înlătu
rarea lipsurilor, în sprijinirea unor 
unități agricole, aceasta din urmă 
determinată de condițiile economice 
diferite ale unităților.

— In centrul activității politico- 
educative a fost situată munca cu 
omul, vizîndu-se creșterea răspun
derii tuturor lucrătorilor din zooteh
nie pentru sporirea producțiilor — 
ne spune tovarășul Aurel Csiki, se
cretar al comitetului județean de 
partid. Organizarea unor schimburi 
de experiență în unitățile și fermele 
care au obținut rezultate bune, popu
larizarea acestor rezultate au contri
buit la punerea in aplicare a măsuri
lor stabilite, la îmbunătățirea situa
ției în zootehnia județului. Sintem 
conștienți de faptul că unele rezul
tate bune pe care le-am obținut con
stituie doar un început. Ele se cer 
continuate și mai ales generalizate 
și amplificate. In această direcție se 
Îndreaptă preocupările și eforturile 
noastre, angajîndu-ne cu deplină 
responsabilitate ca anul acesta să reNoile investiții-
(Urmare din pag. I)
Capitală, de utilaj tehnologic din 
Buzău — ca să reținem numai pe 
principalii furnizori restanțieri — 
sint complet detașate de problemele 
în cauză și indiferente la solicitările 
șantierului din Slobozia. „Iar aceasta 
in pofida faptului că am luat iniția
tiva de a trimite specialiști din com
binat în unitățile furnizoare, nu nu
mai ca să urmărească, la fața locu
lui, stadiul și ritmul de fabricație a 
utilajelor, dar și să caute, împreună 
cu producătorii, soluții de asigurare 
a materialelor necesare producerii 
acestor echipamente", ne-a spus ing. 
Ilie Pirlog, șeful biroului de inves
tiții.

Desigur, cu totul altfel ar sta lu
crurile dacă Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini — coordona
torul general al furnizorilor in discu
ție — și-ar exercita cu adevărat 
obligațiile ce-i revin. Si. mai ales, 
dacă ar acționa cu hotărîre pe lingă 
unitățile din subordine, determinîn- 
du-le să privească cu maximă răs
pundere sarcinile și să-și onoreze 
contractele încheiate. Din păcate, 
numeroasele analize desfășurate pe 
șantier nu-și găsesc corespondentul 
în măsuri ferme, intr-o revitalizare 
a activității furnizorilor.

Dar pe șantier ce se întîmplă 7 
Se mulțumesc constructorii și mon- 
torii să „contabilizeze" cu pasivitate 
greutățile pe care le întimpină, aș- 
teptind cu brațele încrucișate solu
ționarea lor ? Nicidecum, și subli
niem preocuparea și eforturile lor, 
susținute de către beneficiar, de a 
termina rapid toate lucrările care 
pot fi acum executate. Ca urmare, 
au fost puse în funcțiune instalați
ile de aer instrumental și de aer 
tehnic, precum și cea de azot-oxigen. 
Se lucrează intens la obiectivul apă 
demineralizată și la sistemul de 
transport și depozitare a ureei. Per
manent prezent in mijlocul celor 
aproape 300 de dameni aflați sub 
conducerea sa. inginerul Victor Efti- 
mie. directorul Antreprizei de con
strucții industriale Slobozia, urmăreș
te îndeaproape desfășurarea fiecărei 
faze a lucrării. La rindul lor. mon- 
torii. îndrumați de șeful de brigadă 
Traian Sasu și maistrul principal 
Nicolae Toma. din cadrul Trustului 
de montaj pentru utilaje chimice 
București, și-au concentrat atenția 
asupra executării estacadelor, a con
strucțiilor metalice în instalația de 

prezinte nu doar un pas, ci un ade
vărat salt în zootehnia județului.

Care sînt insă argumentele ce în
dreptățesc acest mobilizator anga
jament ?

Mai intîi faptul că toate unitățile 
agricole cooperatiste dispun de can
titatea de furaje la nivelul necesa
rului, obținîndu-se cu peste 10 500 
tone finuri și cu 9 600 tone grosiere 
mai ,mult față de anul 1987. Una din 
explicații constă în faptul că la in
dicația comandamentului județean 
pentru agricultură multe unități au 
procedat la refacerea covorului ve
getal pe suprafețe intinse ; la nivel 
de județ desțelenindu-se și insămin- 
țindu-se cu graminee sau legumi
noase perene peste 8 000 hectare, de 
pe care s-au obținut aproape de trei 
ori mai multe furaje ca pină atunci. 
Despre modul in care s-a acționat 
în acest sens in consiliul unic agro
industrial Odorhei ne vorbește in- 
ginerul-șef Remus Both : „în baza 
unei experiențe practicate ani de 
zile pe suprafețe restrinse, din anul 

0 condazie desprinsă dinlr-o analiză excitată 

în nniîăîi agricole din județul Hardhiia: 

„Numai prin bună furajare 
pot spori producțiile in zootehnie"

trecut am trecut la cultivarea pe 
bază de asolament a tuturor supra
fețelor desțelenite. Astfel, in acest 
sistem, in primul an cultivăm in, in 
al doilea secară, orz și iarbă (dacti- 
lis, lolium sau phleum) in cultură 
ascunsă, ca din al treilea an, pe timp 
de 4 ani să rămină fineață, după 
care reluăm asolamentul. Obținem 
astfel 6—7 tone fin pe hectar. Tot 
din acest an vom generaliza la toate 
cooperativele agricole componente 
producerea semisilozului din prima 
coasă a trifoiului cultivat, pentru ca 
din a doua coasă să facem fin vita- 
minos, uscat pe capre". Argumentul 
experienței pozitive, acumulate de 
unitățile agricole din acest consiliu 
agroindustrial, îl constituie sporirea 
efectivelor și a producțiilor de lapte 
care se situează peste media jude
țului, în timp ce procentul de nata
litate este, în cinci dintre unități, de 
peste 80 la sută.

Cu deosebită grijă și răspundere 
pentru asigurarea furajelor s-a ac
ționat și la cooperativa agricolă de 
producție Secuieni. Doar un aspect : 
aici, in 1988, s-a obținut cea mai 
bună producție la sfecla furajeră 
din județ — 80 tone la hectar. „Nu
mai ploaia care n-a căzut la timp 
ne-a privat de la o recoltă de 100 
tone la hectar — susține inginerul- 
șef al unității, Valentin Mureșan. 
Sintem hotăriți ca in acest an să 
obținem o producție mult mai bună". 
Cel mai concludent exemplu, care, 
de fapt, explică o parte din schim
bările in bine din zootehnia județu
lui, îl oferă rezultatele cooperativei 
agricole Suseni. Este unitatea care 
ani la rînd s-a confruntat cu o acută 
lipsă de furaje. Iată cum sintetizea
ză președintele unității, Ladislau 
Borș, preocupările din anul trecut și 
efectele lor: „Am întreprins măsuri 
pentru producerea furajelor într-o 
structură pe care noi o socotim a fi 
optimă : secară furajeră, borceag, 
trifoi, ghizdei și altele. Am reinsă- 
mințat cu furaje 100 hectare care 
dădeau producții slabe, am desțe
lenit 178 hectare teren slab produc
tiv, am curățat 459 hectare pășune cit mai rapid în circuitul producției!

Constructorii acționează dupâ... posibilități. Mai precis, acolo unde există 
condiții asigurate de lucru, lată-i pe lucrătorii din echipa condusă de 
Gheorghe Ștefan montînd armătura pentru fundațiile unui compresor (ne
sosit încă) în instalația de uree. Este un motiv în plus ca furnizorii 

să tragă concluziile necesare
Foto : E. Diehiseanu

amoniac șl a lucrărilor de Ia hala 
compresoarelor de la „uree". Atit in 
cazul constructorilor, cit si in cel 
al montorilor sînt evidente eforturi
le pentru organizarea cit mai rațio
nală a lucrărilor și realizarea aces
tora pe baza unor tehnologii de exe
cuție cu viteză și eficiență sporite.

Este un fapt pozitiv și sînt meri
torii aceste preocupări. Dar. repe
tăm. ele sînt insuficiente, atita vreme 
cît utilajele, cele care dau efectiv 
producția, rămîn o mare necunos
cută. Să recapitulăm : în mai puțin 
de două luni și jumătate, instalata 
de amoniac și uree ar urma să intre 

împădurită, din care 276 hectare au 
fost redate pentru finețe ; am înfi
ințat loturi semincere pentru semin
țele necesare furajelor, ca phleum, 
mazăre pentru borceag și ghizdei. în 
perioada de stabulație am asigurat 
aproape 10 unități nutritive pe cap 
de animal, dispunind de cantități de 
furaje mai mari decit anul trecut cu 
1 652 tone fin, 1 526 tone suculente, 
1 000 tone grosiere. Ca urmare a 
condițiilor bune de furajare și adă
postire, a altor măsuri luate, natali
tatea a crescut cu 22 la sută, pro
ducția de lapte s-a dublat, fapt ce 
ne-a permis să livrăm la fondul de 
stat cu 4 000 hectolitri mai mult 
lapte".

Sint numeroase unitățile coopera
tiste în activitatea cărora s-a înre
gistrat în anul trecut un necesar re
viriment, și ne-am referi în mod 
deosebit la cele din Ditrău sau Ciuc- 
singiorgiu, Dănești sau Joseni. Fru
moasa sau Eliseni. Toplița-Ciuc. La 
aceasta din urmă, in ultimii doi ani 
s-au desțelenit 400 hectare pajiști și 

finețe naturale 
de slabă produc
tivitate, de pe 
care acum se ob
țin 35—40 mii kg 
masă-verde la 
hectar, față de 
circa 7—8 mii kg 
Înainte de ame
liorarea acesto
ra. Concomitent 
cu măsurile care 
au ca scoți spo
rirea continuă a 
producției de fu
raje, cu cele v.i- 
zînd asigurarea și 
modernizarea spa
tiilor de adănos- 
tire și corelarea 

acestora cu numărul efectivelor pla
nificate, la nivel de județ există un 
program de ameliorare a efectivelor 
de bovine. Ca urmare se fac simțite 
preocupările privind organizarea co
respunzătoare a rețelei de reproduc
ție . și selecție, de care, în cele din 
urmă, depinde creșterea numerică șl 
calitativă a animalelor. „Dacă în 
cursul anului 1988 numărul juninci
lor gestanle a fost, cu 49,5 la sută 
mai mare decît în 1987, și de fapt decît 
în oricare din anii de după înființa
rea județului, prin coordonarea și 
verificarea reproducției la pășune de 
către organele de specialitate s-a 
reușit ca la sfîrșitul anului 1988 să se 
realizeze un stoc de gestație de 60 
la sută, asigurîndu-se, totodată, un 
plus de 2 013 gestații, față de de
cembrie 1987, fapt ce oferă garanția 
Îmbunătățirii procentului de natali
tate in acest an cu 5—6 la sută" — 
ne spune directorul oficiului jude
țean de reproducție și selecție a ani
malelor, tovarășul Ștefan Tiboldi.

Pentru îndeplinirea prevederilor 
privind dezvoltarea zootehniei la ni
velul stabilit prin programele adop
tate, al sarcinilor ce rezultă din do
cumentele Congresului al XIII-lea 
al partidului, sînt necesare noi ac
țiuni și măsuri mult mai hotărîte, 
avînd ca scop îmbunătățirea activi
tății în toate fermele, generalizarea 
experienței bune. Pentru că nu vom 
încheia fără să spunem că mai sînt 
unele cooperative agricole în care 
efectivele și producțiile sînt mult 
scăzute mai ales din cauza neasigu- 
rării furajelor, nerespectării disci
plinei tehnologice și a normelor de 
furajare a animalelor, cauze care 
n-au fost încă pe deplin înlăturate. 
Iată de ce, cadrul adunărilor gene
rale ce se desfășoară acum, al cursu
rilor învățămîntului agrozootehnic 
trebuie să constituie prilejul unor 
exigente și aprofundate analize, pe 
baza cărora să se stabilească măsuri 
menite să asigure în continuare spo
rirea efectivelor și creșterea produc
țiilor zootehnice.

Nicolae ȘANDRU 
corespondentul „Scînteii*

în funcțiune. In ce situație se află 
in momentul de față, am arătat. Mo
tiv, considerăm, extrem de impor
tant ca aspectele legate de redre
sarea activității de pe șantier să-și 
găsească fără intirziere locul cuve
nit. Imperativ ce nu poate fi desprins 
de stilul de muncă adoptat de furni
zori, caracterizat prin exigență scă
zută și lipsă de răspundere, de no
minalizarea obligațiilor ce le revin. 
Revirimentul activității pe șantier 
trebuie s ; pornească tocmai de la 
analiza severă a acestui „stil de 
muncă", de la măsurile necesare 
pentru eradicarea lui.
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REZULTATELE CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
pot și trebuie să depășească sistematic 

„perimetrul centrelor universitare"
Darea de seamă prezentată In 

adunarea generală a oamenilor 
muncii dintr-o prestigioasă unitate 
universitară era atit de cuprinză
toare și de bogată sub raportul con
lucrării invățămintulul superior cu 
cercetarea și producția incit, pe 
seama proporțiilor evidențiate, s-a 
făcut la un moment dat o observa
ție pe cit de inedită, pe atît de in
teresantă : dacă pentru valoarea 
contractelor de cercetare universi
tară s-ar putea găsi, metaforic 
vorbind. un echivalent (bună
oară 1 000 lei ■* 1 000 metri), atunci 
contractele anuale Încheiate și ono
rate de respectiva unitate a învă- 
țămîntulul superior ar putea în
conjura. ca un brîu simbolic, de 
vreo patru ori granițele țării. Cu 
tot insolitul ei — ori poate tocmai 
de aceea — comparația a plăcut și. 
cum se fntîmplă frecvent in astfel 
de cazuri, ea a fost de mai multe 
ori invocată, reluată, adaptată luă
rilor ulterioare de cuvint. Mărturi
sim că nouă înșine ne-a reținut) 
atenția și. drept urmare, după în
cheierea adunării am studiat amă
nunțit darea de seamă prezentată. 
Concretizările ilustrau. Intr-adevăr, 
un efort remarcabil din partea tu
turor cadrelor didactice și a studen
ților respectivei unități universitare 
în direcția diversificării cercetării 
științifice, concentrării el pe pro
bleme de fond și de perspectivă ale 
vieții noastre economico-sociale. ur
gentării aplicării in producție și — 
ca un corolar al tuturor acestora — 
sporirii necontenite a competitivită
ții soluțiilor tehnice elaborate. Așa 
se face că fiecare colectiv de cate
dră universitară avea acum o con
tribuție specifică în ansamblul mun
cii de cercetare, iar numărul bre
vetelor de invenții sporise și el. Un 
singur aspect ridică semne de în
trebare : cu două sau trei excepții, 
toate contractele de cercetare fuse
seră încheiate cu întreprinderi din 
respectivul centru universitar.

Sigur, cunoscind amploarea și rit
mul absorbant al dezvoltării indus
triale din fiecare centru universi
tar. situația amintită este explica
bilă și. pină la un anumit punct, 
firească. Acest punct echivalează 
cu preocuparea ca formarea de an
samblu a studenților să nu se re-

Explicații ale unor semnificative 
drumuri spre public

Municipiul Sighetu Marmației nu
mără printre instituțiile sale de cul
tură, alături de cunoscutul Muzeu 
maramureșean, o bibliotecă cu zeci 
de mii de volume și un fond docu
mentar prețios, și un teatru popular, 
recunoscut in județ și în țară pentru 
consecvența cu care are intilniri cu 
publicul, dar și pentru repertoriul 
abordat, cu reale virtuți educative.

...Seară de februarie, cu tempera
turi pe măsura anotimpului in care 
sintem. Ne apropiem de Centrul de 
cultură și creație „Cîntarea Româ
niei" din municipiul de pe Xza. tn- 
tr-o sală se aud replici, pe tonuri 
diferite. Este lesne de înțeles, se re
peta la o nouă piesă din repertoriu) 
Teatrului popular. Dialog despre 
artă între Ionescu și Moldovian, per
sonajele piesei „Gimnastică senti
mentală" de Vasile Voieulescu, afla
tă in fază avansată de repetiție, 
personaje interpretate de profesorul 
Ioan Pop și medicul Vasile Bodnar. 
Aflăm că sînt finalizate pentru In- 
tilnirea cu publicul încă două piese: 
„Acordeonistul" de Teodor Mazilu și 
„Constelații de vînzare" de Dan 
Tărchilâ.

Am discutat cu multi artiști ama
tori ai Teatrului popular „Liviu Re- 
breanu", la locurile lor de muncă, in 
Întreprinderi, in școli, în alte insti
tuții : am desprins pasiunea nemăr
ginită pentru teatru, eei de astăzi 
ducind mai departe o tradiție, de 
mai bine de două decenii. I-am lntll- 
nit pe cei care au urcat pe scenă în 
prima piesă jucată aici sub egida 
Teatrului popular din Sighetu Mar
mației : piesa „Plicul" de Liviu Re- 
breanu. In arhiva Teatrului popular 
se păstrează afișe, caiete de sală, in
vitații, diplome dobindite de-a lun
gul anilor. „Năpasta", „O noapte 
furtunoasă" (I.L. Caragiale), „Tache 
Ianke și Cadîr" (V. I. Popa), „Dezer
torul" (Mihail Sorbul), „Opinia pu
blică", „Fii cuminte, Cristofor" (Au
rel Baranga), „Concurs de împreju
rări" (Adrian Dohotaru) s piese șl 
autori a căror interpretare a umplut, 
de-a lungul anilor, sălile de specta
col, consolidînd prestigiul unul Ini
mos și talentat colectiv artistic de 
amatori.

Evident, ele au fost mult mal mul
te, deoarece în fiecare stagiune s-au 
prezentat in fata publicului, in me
die. patru sau cinci piese. Actul ar
tistic autentic a fost sprijinit și de 
colaborarea cu regizori și actori de 
la teatrele profesioniste din Baia 
Mare, Cluj-Napoca, Satu Mare, Tur
da : pe afișele Teatrului popular din 
Sighetu Marmației am întîlnit nu
mele unor regizori cum sînt Marius 
Popescu, Kovaci Adam, Marin D. 
Aurelian, actori ca Melania Ursu, 
Paul Antoniu, Cornel Mititelu și 
alții. Sighetu Marmației este și gaz
da unor interesante și utile schim
buri de experiență, simpozioane des
tinate activității teatrale de amatori. 
Recent, în colaborare cu A.T.M., 
teatrul de amatori a inițiat un 
schimb de experiență la care au 
participat cronicarii de. teatru de la 
mai multe reviste din țară Ia o dez
batere cu tema „Teatrul de amatori 
în viața culturală a țării", iar actrița 
Dina Cocea a împărtășit din expe
riența altor teatre populare din tară.

In aceste două decenii, cînd corti
na teatrului a fost tot timpul ridi
cată pentru spectatori, un rol Impor
tant l-au avut și cenaclurile literare 
din municipiu, constituind un cadru 
emulativ unde au fost citite și dez
bătute creații ale autorilor locali, 
care, apoi, au văzut luminile ram
pei. unele dintre ele fiind prezentate 
și peste hotare ’ a este mesa de in
spirație folcloric Firul vieții”, seri- 

zume la cerințele științifice, tehni
ce și organizatorice ale unităților 
locale, ci să aibă in vedere exigen
țele de cel mai înalt nivel, respec
tiv de nivel național in domeniul 
pregătirii viitorilor specialiști. Iar 
o asemenea precizare se impune 
tocmai pentru că astăzi tot mai nu
meroși studenti slnt incluși in co
lective mixte înterdisciplinare și 
cea mai mare parte dintre ei efec
tuează practica productivă, practica 
de cercetare și de proiectare, pre
cum și practica de documentare in 
vederea elaborării proiectelor de 
diplomă In chiar unitățile economi
ce cu care Instituțiile de invățămint 
întrețin asemenea raporturi da 
conlucrare pe linia cercetării știin
țifice contractuale. Este deci o 
problemă de principiu și, totodată, 
de prestigiu a învățămintului nostru 
superior ca un absolvent dintr-un 
centru universitar să poată acționa 
cu înaltă competentă în oricare lo
calitate din intreaga țară, dar, pe 
de altă parte, ca potențialul de 
creație propriu tieeărei unități uni
versitare să se răsfrîngă fn toate 
zonele țării, unde se resimte nevoie 
de el.

Argumente In sprijinul aceste! 
corelații aveam să aflăm, o dată 
mai mult, la întreprinderea de scule 
și elemente hidraulice din Focșani. 
Această unitate este tînără. abia a 
împlinit 15 ani. dar pentru că incâ 
de Ia înființare și-a adjudecat un 
ritm susținut de dezvoltare pe baza 
științei și tehnicii de înalt nivel, a 
ajuns In scurt timp o unitate re
prezentativă a industriei de profit 
Astăzi întreprinderea are aproape 
6 000 de angajați și o producție a- 
nuală de peste 1 miliard Iei, bene
ficiază de peste 1 500 mașini-unelte 
perfecționate, dintre care multe cu 
comandă numerică, de un centru de 
calcul echipat cu tehnică româ
nească și oferă pentru export un 
volum important al producției. Așa 
se face că în ultimii trei ani. unita
tea a obținut consecutiv „Ordinul 
Muncii" clasa I.

Dar de la intiiul contact cu uzina, 
cel mai mult ies în evidentă nu 
reușitele de acest gen, oricit de re
marcabile, ci o înaltă voință de mo
dernizare și de perfecționare a pro
ceselor de fabricație. A fi £n pas cu 

să de Ion Ardeleanu-Pruncu. Din 
dialogurile purtate cu „veteranii" 
scenei sighetene am putut reconsti
tui mai fidel atmosfera acestei 
munci făcute cu pasiune. Multi din 
ei sînt muncitori, medici, profesori, 
activiști de partid, conducători de 
instituții. Ei au fost și sînt primii 
care urcă pe scenă. Eî au înțeles și 
au convins și pe alții că teatrul for
mează caractere, oameni adevărațl, 
luminează mințile, Înalță sufletul oa
menilor. Iată ce ne mărturisea Con
stantin Calogherato, directorul cabi
netului municipal pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă. unu) 
din. inițiatorii Teatrului popular din 
Sighetu Marmației : „Cortina Tea
trului popular a fost ridicată in pri
mii ani de după Congresul al IX-lea 
al partidului, de cînd țara noastră 
cunoaște ritmuri nai de dezvoltare. 
Si noi, cu mijloacele noastre, am 
căutat să consolidăm punțile de le
gătură cu spectatorii, să asigurăm ca 
pe scenă să răsune cuvintul convin
gător. emoționant despre omul con
temporan al epocii noastre, dar »1

Teatrul popular 
din Sighetu Marmației

piese din dramaturgia noastră clasi
că. Prima piesă a fost „Plicul", do 
Liviu Rebreanu. Apoi, piesa care a 
susținut afișul teatrului a fost „Tache, 
Ianke și Cadîr", de V. I. Popa, cu 
care am dat peste 100 de spectacole, 
iar cu „Năpasta" lut Caragiale am 
ridicat in picioare săli întregi, la 
Brașov și la Oradea. Nu am umblat 
după aplauze, nu ne-am prezentat 
prea mult la concursuri, ci am jucat 
pentru oameni. Abordăm și piese de 
actualitate, dar. fără supărare, unele 
din ele sint scrise In pripă, cam lo
zincarde. Adesea, oamenii propuși de 
aceste piese parcă nu sînt din viata 
reală. Unele piese sînt simple intim- 
plări dramatizate, cu conflicte arti
ficiale. Omul nou este totuși un om, 
cu tot ce Înseamnă viața, activitatea 
lui. E nevoie de mai multe piese 
care să dezbată mediul familial, via
ța intimă. Publicul este supremul ju
decător. un critic de la care mereu 
avem ce Învăța, Iată un exemplu : 
la „Năpasta" am înregistrat specta
colul și apoi am selecționat numai 
momentele care au stirnli aplau
ze. Uneori erau aplauze unde nu 
ne așteptam. Aceste reacții trebuie 
studiate, mal ales in teatrul de ama
tori". Economistul Gheorghe Codrea 
nu a prea lipsit de pe afișul teatru
lui sighetean In ultimele două dece
nii. După orele de serviciu, fiind di
rectorul filialei Băncii Naționale, II 
găsim la repetiții. îl Întrebăm : de 
unde pasiunea si consecventa pentru 
teatru T Ne răspunde : „încă de pe 
băncile școlii. Cînd eram elev la 
Școala tehnică financiară, la Cluj- 
Napoca. vizionam toate spectacolele 
Naționalului clujean. Știu că am vă
zut un recital extraordinar al lui 
Vraca din lirica eminesciană. L-am 
montat și noi la școală. După reve
nirea In Sighetu Marmației am a- 
bordat mai multe genuri : teatru, 
montaje literare, brigăzi artistice și 
teatru de păpuși Cu teatrul de pă
puși am fost prezenți Ia cîteva bie
nale Caragiale și la primul festiv.) 
internațional a) teatrelor de păpuși 
si marionete de la Karlovy Vary. Au 
fost și sint -aici oameni cu mare pa
siune pentru scenă. Intelectualii care 
vin din centrele universitare găsesc in 

ceea ce este mal avansat in tehnica 
mondială constituie axul gindirii, 
al tuturor preocupărilor specifice 
acestui prestigios colectiv muncito
resc. „Spre a fi competitivi cu cele 
mai renumite firme existente pe 
plan mondial, trebuie să subordo
năm totul noului și eficienței" — 
ne spunea pe bună dreptate ing. 
Laurențiu Veber, directorul Între
prinderii. Și tocmai de aceea nu 
numai cei circa 430 specialiști ai 
uzinei — ingineri, subingineri și e- 
conomiști — ci, practic, fiecare an
gajat se află acum mobilizat in
tr-un amplu și necontenit efort, de 
modernizare a proceselor de fabri
cație, de sporire a calității produse
lor, de creștere a eficientei econo
mice. In această întreprindere in- 
tilnești la tot pasul și în modalități 
dintre cele mai diferite o preocupa
re generalizată pentru cunoaștere, 
pentru nou și pentru rapida lui pu
nere in practică, ceea ce explică în
gemănarea existentă aici între miș
carea de invenții șt intre sistemul 
perfecționării necontenite a pregăti
rii profesionale a tuturor angaja- 
ților.

Față de această sete de cunoaș
tere, de creație, față de această 
profundă receptivitate la noul cali
tativ și de nevoia reală de moder
nizare, ne-am propus să cunoaștem 
cît anume din bogata disponibilita
te a cercetării științifice universi
tare ajunge pînă la Focșani. Răs
punsul T „Destul de modest" — ca 
să folosim aprecierea gazdelor, des
tul de darnică la rîndul eL Șl deo
camdată nici n-are cum fi altfel 
lntrucît sistemul cunoașterii recipro
ce a preocupărilor unităților de în- 
vățămint superior și ale celor pro
ductive este insuficient elaborat. 
De cele mai multe ori. ofertele de 
colaborare științifică și tehnică 
între o facultate șî între o unita
te productivă care nu funcțio
nează intr-un centru universitar 
au loc eu totul întimplător. La 
Focșani, de pildă, asemenea oferte 
de colaborare ajung mai cu seamă 
cu prilejul tradiționalelor întîlniri 
ale cite unei promoții de absolvenți, 
eind foștii studenți se regăsesc in 
amfiteatrele și laboratoarele facul
tății unde gazdele mai organizează 
și cite o expoziție cu cele mai noi 

climatul de aici condiții dintre cele 
mai bune pentru împlinirea pasiunii 
lor. Ne amintim cu bucurie de cei caro 
au făcut, ani la rind, „săli pline": 
Eracie Titi.rcâ, Lică Florian, Maria 
Leordean. Aurelia Vișovan, Constan
tin Calogherato, Ion Ursu. Tiberiu 
Circa. Mulți tineri și-au descoperit 
talentul in atmosfera emulativă a 
mișcării de amatori de aici. Așa sînt 
Mara Godja, ori Mircea Belu de la 
Teatrul Național din Timișoara". 
Despre ceea ca Înseamnă Teatrul 
popular „Liviu Rebreanu" in viața 
culturală a municipiului, Spiridon 
Pralea. directorul Centrului de cul
tură și creație și directorul teatrului, 
el însuși interpret, ne spune : „Acti
vitatea teatrului vine să completeze 
alta manifestări culturale din muni
cipiu, cum sint festivalul de litera
tură. cel de datini și obiceiuri laice 
de iarnă. Teatrul este a tribună edu
cativă, mesajul său este mai accesi
bil marelui public. Acordăm atenție 
și activităților, să le zle, comple
mentare. Pe lingă faptul că este și 
un for metodic pentru echipele de 
teatru din întreprinderi, instituții și 
școli, am pus în scenă montaje lite
rare care promovează creația litera
ră a cenaclurilor din municipiu. O 
încercare din ultima stagiune — cars 
s-a dovedit o reușită : organizarea 
unor spectacole de muzică și poe
zie. cu participarea unor persona
lități ale scenei ți muzicii românești. 
Această inițiativă a fost onorată de 
prezența unor actori ca Ovidiu Iuliu 
Moldovan. Sorin Postelnicu. Mircea 
Belu, a unor muzicologi ca Iosif 
Sava, a clarinetistului Aurelian Oc- 
tav Popa". Vasile Muște, instructor 
la sectorul de teatru, regizor, ne 
mărturisea : „Ca repertoriu, ne-am 
îndreptat spre piese care au în cen
tru omul zilelor noastre, piese care 
conțin nobilele sentimente ale pa
triotismului și umanismului socia
list. spiritul revoluționar al omului 
eu conștiința înaintată. Avem nevoie 
de mai multe piese de teatru de a- 
ceastă factură șl sperăm ca drama
turgii noștri să Ie scoată la iveală".

Deși interlocutorii noștri ne spu
neau că nu premiile îi interesează 
in primul rind, notăm faptul că la 
toate edițiile Festivalului național 
„Cîntarea României", spectacolele 
Teatrului popular „Liviu Rebreanu" 
din Sighetu Marmației au ocupat 
locuri fruntașe pa tară. La ultima 
ediție, economistul Gheorghe Codrea 
a ocupat locul I pentru rolul Profe
sorul din piesa „Concurs de împre
jurări" de Adrian Dohotaru.

La sftrșitul documentării noastre, 
Împreună cu profesorul Ion Arde
lean, un neobosit căutător de noi ta
lente prin întreprinderi și școli, asis
tăm la o altă repetiție, cu piesa lui 
Voieulescu. Așa i-am Întîlnit pe : 
medicul Vasile Bodnar, profesorul 
Ioan Pop. muncitoarea Adriana Pe- 
treuș, muncitorul loan Tărâță (un alt 
veteran al scenei sighetene), Învăță
toarea Ileana Sabadiș, educatoarea 
Aida Bogdan, funcționara (la bancă) 
Gabriela Șerban. „Mal trebuie cîteva 
repetiții — ne spune I. Ardelean — 
ți putem ieși pe scenă. De altfel. In 
luna februarie, vom avea trei pre
miere. Și apoi turneele In județ, 
unde aetorii Teatrului popular sînt 
așteptați, mal ales în centrele mi
nerești Baia Mare. Cavnic. Borșa, 
Ttrgu Lăpuș, Vișeu de Sus, unde 
și-au format un public inimos".

După două decenii de activitate se 
poate spune că Teatrul popular din 
Sighetu Marmației este mereu tinăr. 
un teatru pentru oameni, cu renume 
in mișcarea teatrală de amator: din 
tară.

Giieort;'.■» P’JtJA 
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preocupări științifice. Invitațiile la 
sesiuni științifice universitare nu 
prea ajung pină aici, deși, pe de 
altă parte, așa cum remarcam cu 
prilejul unor anchete anterioare, 
universitarii înșiși se plîng adese
ori de lipsa specialiștilor din pro
ducție la asemenea reuniuni. La fel 
stau lucrurile cu difuzarea, prin 
prospecte, a comunicărilor știin
țifice universitare, unde lipsa unui 
factor care să cuprindă și să siste
matizeze întreaga cercetare de pro
fil din învâțămîntul superior, pe 
care apoi s-o popularizeze în pro
ducție, îngreunează apropierile și 
fac legăturile și mai aleatorii. Sa
loanele de invenții sint foarte utile, 
dar, cum bine se știe, ele înfăți
șează, in mod explicabil, doar o 
parte din creația universitară și apoi 
exponatele reprezintă cercetări deja 
încheiate, probleme deja soluționa
te, la care nu toate frămintârile 
specifice uneia sau alteia dintre 
unitățile productive se raportează 
prin definiție. Soluția optimă re
clamă analiza concretă, sistematică 
Ia fața locului, prospectarea proble
melor tehnice actuale strins legate 
de cele viitoare. dar, după cît se 
pare, tocmai aici este cheia proble
mei. Studenții politehnicieni ori 
economiști, dintr-un motiv sau al
tul. rareori ajung să efectueze in
struirea practică la o întreprindere 
de genul (și prestigiul) celei din 
Focșani și, ca atare, posibilitatea 
de a se organiza aici obișnuitele (în 
alte părți) sesiuni de susținere a 
proiectelor de diplomă, avînd drept 
temă tocmai o problemă concretă, 
locală de producție, este ca și 
inexistentă. Dacă mai adăugăm că 
din pricina distanțelor geografice, 
muncitorii din Focșani nu pot urma, 
practic, cursuri universitare serale 
(o altă fructuoasă punte de colabo
rare științifică intre invățămint și 
producție), obținem imaginea în
treagă a pragurilor ce încă se mai 
interpun intre disponibilitățile de 
conlucrare dintre invățămintul su
perior și unitățile productive situa
te dincolo de perimetrul centrelor 
universitare.

Și toate acestea au Ioc în condi
țiile cind, așa cum aminteam, nevoia 
conlucrării științifice și tehnice se 
resimte tot mai diversificat și mai 
puternic în întreprinderile economi
ce din întreaga țară. La Focșani, de 
pildă, gazdele ne-au schițat un ade
vărat sistem în cuprinsul căruia 
și-ar putea găsi o Înaltă întrebuin
țare potențialul de cercetare funda
mentală și aplicativă al mai multor 
unități de invățămint superior. Mai 
intîi, aici sa resimte nevoia unor 
sisteme de cercetări prospective 
multidisciplinare care să schițeze 
diagrama interesului în tehnica de 
mîine față de anumite produse (in 
cazul de față scule și elemente 
hidraulice), să elaboreze, după toa
te rigorile, o veritabilă viziune 
macroeconomică, pe baza căreia să 
se caute încă de astăzi soluții pen
tru problemele viitorului. Altmin
teri. modernizarea făcută pe „felii" 
ori „cu sufletul Ia gură" va fi de 
regulă cu un pas in urma exigen
țelor competitivității. Totodată, la 
Focșani se simte nevoia unui spri
jin mai susținut din partea cerce
tării universitare în extinderea pro
iectării asistate de calculator, care, 
după unele calcule estimative ale 
gazdelor, ar putea spori productivi
tatea în proiectare de 5—6 ori. Su
gestii interesante pot fi găsite aici 
și cu privire la orizontul pregătirii 
viitorilor specialiști, chemați astăzi 
să probeze o viziune de sinteză — 
științifică, tehnică, economică, orga
nizatorică. Din acest punct de ve
dere, interlocutorii noștri și-au ex
primat opinia după care în institu
tele politehnice ar trebui să fie mai 
bine aprofundate, pe măsura nece
sității, problemele, inclusiv cele 
economice, ale proiectării uzinelor, 
pentru ca viitorii specialiști să do
bândească o perspectivă mai largă

* asupra profesiunii lor.
Iar acestea nu sînt declt cîteva 

dintre posibilele puncte de contact 
și da conlucrare dintre producție și 
invățămintul superior. De aceea 
inițierea oricăror legături și mal cu 
seamă statornicirea acestora tn ori
zontul problemelor de fond și de 
amplă perspectivă ale dezvoltării 
României nu pot ti decît bine venite.

Mihai IORDANESCU 
Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scinteii"
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cinema
• De ee. are vulpea coadă: LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 10,45; 12,43; 
15; 17,15; 19,30, GLORIA (47 46 75) — 
1; 11; 13; 15; 17; 19, MELODIA (11 13 «»)
— 9; 11; 13; 15; 171 19
• Muzica e viața mea i BUZEȘTI 
(50 43 58) - 15; 17; 19
• Expediția : LIRA (31 71 71) — 11;
13; 15; 17; 19, ARTA (21 31 86) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19• Primăvara bobocilor ■ VIITORUL 
(10 67 40) — ÎS; 17: 19
• Evadarea : POPULAR (35 15 17) —
15; 17; 19
• Chirița In laș! I STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17; 19, MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19• Mari regizori, mari actori : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Sonata Kreutzer : LUMINA (1« 74 ÎS)
— 9; 12) 15; 18
• Program de desene animate: DOI
NA (16 35 38) — 9; 11; 13• Garda drapelului : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11: 13; 18; 17; 19• Moștenire ci) bucluo : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 8; 12; 15, 18, FESTIVAL 
(15 63 84) - 9; 12; 15; 18
• Loma : DRUMUL SARU (31 28 13) - 
15; 17; 19• Sacrificiul suprem : FERENTARI 
(80 49 85) — 14,30; 16,45; 19
• Pădurea de mesteceni : COTRO- 
CENI (81 68 88) - 15 i 17; 19
n Sora 13: PACEĂ (71 ?o 85) - 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11,30; 14; 26,30; 19, COS
MOS (27 5ț 95) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Zece negri mititel: VOLGA (79 71 26)
— 9: 12: 15; 18
• Călătorie peste mări : AURORA 
(38 04 66) — 9; 12,10; 15,30; 18,45, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 12.15; 15,30; 18,45

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : a douăsprezecea noapte --

O școală cu o bogată și valoroasă experiență în predarea științelor fundamentale, liceul de matematico-firieă 
„Andrei Șaguno" din Brașov. In imagine, aspect de la o oră de curs, in laboratorul de fizică, unul dintre cele mai 

moderne laboratoare ale școlii
Foto : E. Dichiscanu

Imagini autentice și construcții 
artificiale în filmul actual

Publicul larg — alcătuit astăzi din 
milioane de iubitori ai literaturii și 
ai artelor — știe foarte bine, de la 
mic la mare, că opera scriitorului, 
a muzicianului, a pictorului, a cine
astului sau a dramaturgului nu este 
și nici nu trebuie să fie o repro
ducere mecanică a realității. Publi
cul larg știe toarta bine că un autor 
„traduce" în cuvinte, sunete, culori, 
suprafețe etc. ideile și sentimentele 
sale și că intre artist și receptor 
se statornicește o „convenție" (alții 
ii spun „ficțiune") mutual accepta
tă potrivit căreia renunță amîndoi 
la fotografierea pură și simplă a 
fenomenelor vieții. Nu am auzit, 
pînă acum, ca vreun cititor al lui 
Caragiale să fi cerut librarului banii 
înapoi pentru că nu a găsit pe hartă 
Popeștii-de-sus sau Hăculeștii din 
„La hanul lui Mînjoală". Și nici ca 
vreun vizitator, fie și ocazional, al 
unei retrospective Luchian să se fi 
întrebat cîți mușterii frecventau 
odinioară „Hanul părăsit". Cu alte 
cuvinte, sînt firești și bine primite 
drepturile fanteziei, ale poeziei 
transfiguratoare, care înalță „parti
cularul" unui fenomen existențial, 
limitat tn timp și in spațiu, la va
loarea „generalului" în care să se 
poată recunoaște, dacă nu chiar toți, 
cei mai mulți dintre oameni.

Se înțelege, din cele pomenite, că 
un atribut fundamental al operei de 
artă este puterea de generalizare a 
autorului. Nu face excepție de la 
regulă, cum e și firesc, filmul. In 
cazul acestuia însă, problema so 
complică prin faptul că — avînd la 
bază fotograma, fotografia —, cea 
de-a 7-a artă, în dificilul proces de 
transfigurare artistică, e nevoită să 
lupte cu robusta sa componentă do
cumentară. de o fidelitate imediată, 
naturalistă, automată, în captarea a 
ceea ce se vede (ceea ce se aude e 
relativ mai ușor de stăpinit). In alți 
termeni, în film — în filmul de fic
țiune realist — se micșorează întru- 
cîtva marginea de libertate a ima
ginației autorului, in sensul că tre
buie să dea o mai severă socoteală 
de semnele și caracteristicile „parti
cularului" (ale „singularului", la ri
goare). De aceea, cu rare excepții — 
cînd locurile filmice coincid cu cele 
cartografice — procedeu! cel mai 
eficace și mai onest la care apelea
ză cineaștii se cuvine a fi analogia 
(spațio-temporală) : în aceeași peri
oadă istorică, fizionomii și peisaje, 
psihologii și circumstanțe, datini și 
Îndeletniciri cît mai apropiate de 
cele pe care cultura șl fantezia cine
astului lși propun să Ie exprime șl 
cu care așază în contact publicul.

In această perspectivă, vrînd să 
povestească patetica încleștare cu 
natura tn lupta cu nisipurile zbură
toare de la Dăbuleni, Tudar Mă- 
rășcu a făcut bine, in „Miracolul", 
să caute și să găsească locurile 
de filmare nu in lunca Dună
rii, unde bătălia fusese cîsti- 
gată și terenurile din plin trans
formate. ci în bobrogea, unde se 
mal intîlnesc șiturt și situații ana
loge cu cele d(n realitatea evocată. 
Si dacă regizorul „Miracolului" a 
trebuit să țină seama de un reper

10 ; Bădăranii — 15 ; loneștll — 19 ; 
(sala Amfiteatru) : Un anotimp fără 
nume — 10 ; Vassa Jeleznova — 18 ; 
(sala Atelier) : Autograf — 10 ; Șocul 
Ielelor — 18,30
• Filarmonica „George Eneseu" 
(15 68 75, Ateneul Român) î Recital de 
pian Inna Onceșcu (Cornelia Tăutu, 
Schubert, Brahms, Bartok) — 18
• Opera Română (13 18 57) : coppelia— tl ; Flautul fermecat — IS
• Teatrul de operetă (13 83 48) : 
Oklahoma — 10,30 ; Văduva veselă

18
• Teatrul „Luela sturdza Rulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Trenurile mele — 10,30 ; Noțiunea de 
fericire — |8 ; (sala Grădina Icoanei,
11 95 44) : Clinele grădinarului — 
10,30; 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 10,30 ; Came
ristele — 18,30
• Teatrul Foarte Mlo (14 09 05) : Joe ciudat, după scăpătat — 11 ; Noapte 
bună, mamă — 19
• Teatrul dg^ comedie (16 64 60) : 
Slugă la doi stăpini — 19 J Cînd co
media era rege — 18
• Teatrul „Nottara" (.19 31 03, Bala 
Magheru) ; Scapino — 10 : Necazurile 
unul îndrăgostit — 18 ; (sala Studio): 
Idloata — 18,30 ; Craii de Curtea Veche
— 18,30
• Teatrul Gluloștl (14 72 34, sala Ma- jestte) : Iarna cind au murit canguri!
— 11 ; Cum s-a tăcut de-a rămas Ca- 
tinca fată bățțină — 18 ț (sala Ciu
lești, 18 04 85) : Cocoșelul neascultător
— 11 ; Așteptam pe altcineva — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 11 ; De tine dorul mă leagă — 18
• Teatrul satlrlc-muzlcal ,.C. Tăpase" 
fi 5 50 78, sala Savoy) ; Belmondo al 
II-Iea — 18; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Varietăți pe portativ — 18
• Teatrul ..lor, Creangă" (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 10.30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 11 ; (sala Cosmonauțllor, 11 12 04) ; 
Punguța cu doi bani — 11,30
• Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 10; 15,30; 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C.
(15 7? 59) • Dalbul pribeag — 18,30 

geografic strict circumscris, Cristia
na Nicolae /ajutată de consilierul 
științific Răzvan Theodorescu) a dat 
dovadă de un subtil „simț local", 
alegînd. ca spațiu privilegiat pentru 
„Hanul dintre dealuri" — liberă 
adaptare a povestirii lui Caragiale 
„La hanul lui Mînjoală" — Cula 
Sultanei (restaurată, meritoriu, de 
echipa cineastă) de la Șuiei, con
strucție învecinată (analogic), ca 
arhitectură și atmosferă cu suges
tiile marelui clasic al literaturii 
noastre. Nu prea departe de inten
țiile lui Ion Agârbiceanu, căruia îi 
„reduce" cinematografic cîteva 
scrieri („Arhanghelii". ..Licean... 
odinioară" și „Vîlva băilor" ș.a.). 
se aține Nicolae Mărgineanu. în 
„Flăcări pe comori", permițîn- 
du-și însă o mică licență, o 
transgresiune sesizabilă. Agărbicea- 
nu scrie despre „băile" de aur 
precizînd, în „Mărturisiri", că e vor
ba de Bucium-Șasa și „celelalte 
Buciume" Roșia Montana și că 
„personagiile sunt aproape toate 
după realitate" : or, o aparent ne
glijabilă neatenție în împletirea 
surselor literare 11 constrînge pe

OPINII

regizor să plaseze Munții Apuseni 
în imediata contiguitate Carpați> 
lor Meridionali, spre a ințesiîr —>'in 
imaginea l’ilmică, — trecerea țineri
lor transilvăneni prigoniți în TJara 
Românească. O operație aserhffi’ă- 
toare, cu consecințe mal maligne, 
s-a produs, după opinia mea, și în 
„lacob", de-a lungul căruia Mircea 
Daneliuc forțează „geografia idea
lă" sau „peisajul inexistent" (obți
nut prin montaj) și parvine, fără să 
vrea desigur, la o hibridă amalga
mare a două culturi miniere cu to
tul distincte.

Pe de altă parte, debutantul Dorin 
Mircea Doroftei alege, ca teatru al 
peliculei sala „Nelu". Valea Praho
vei și oferă spectatorului repetate 
navete Ploiești—Brașov, cu halte 
la Predeal și cu popasuri in
tr-o „școală specială de educa
ție", pe munte. Numai că, la un 
moment dat, pentru a umple cu 
viată schema conflictului, regizorul 
născocește un soi de carnaval puțin 
credibil, culmlnind cu caleașca de 
pe vremea Marie! Tereza (reparată, 
ca hobby.de doctorul coloniei!), care 
duce la nuntă pasageri și vizitiu 
îmbrăcați în costume de epocă ; 
atelajul e lăsat să treacă, fără să 
știrbească nedumeriri, de „partici- 
panții la trafic", pină la Ploiești.

Am trecut astfel, pe nesimțite 
aproape, de. la problema Identității 
locurilor la aceea a Identității 
personajelor, a conținuturilor și 
ideilor „generale". Din acest ultim 
punct de vedere, nu îndestul de pu
ține sint însăilările schematice care 
transformă atributul „generalizării 
artistice", intr-o comodă, ingenuă 
tratare a lucrurilor „în general". 
Adică, o neutră abstractizare, o ab-

„Examenul" cineamatorilor
Filmyl da amatori se dovedește a 

fi și in cea de-a VII-a ediție a 
Festivalului național „Cîntarea 
României" un gen bine conturat, 
bucurindu-se de o largă audiție în 
rindul creatorilor și al publicului. 
Recent, s-a încheiat in Capitală una 
dintre confruntările artistice de tra
diție — „PeUeula de aur" —. con
curs ajuns la cea de-a Xl-a ediție, 
care a prilejuit prezentarea a 30 de 
filme realizate de cinecluburi bueu- 
reștene, existente pe mari platfor
me industriale. In întreprinderi, 
instituții, așezăminte de cultură. In 
seria noilor pelicule cu tematică 
ancorată, cu precădere, in procesul 
de producție se înscriu : „Rotorul" 
(al cineclubului întreprinderii de 
mașini grele), „Calitate, productivi
tate, export" (al întreprinderii de 
Utilaj chimic „Grivița Roșie"), „Oa-

t V
11,JO Lurnea eopillor (color) • Telefil- moțeca de ghiozdan. „Racheta 

albă". Producție a Studioului de 
film TV. Scenariul Cristiana Ni
colae, după romanul „Racheta 
albă" de Ludovic Roman. Regia : 
Cristiana Nicolae. Episodul 9

12.29 Sub tricolor, la datorie I (color)
12,48 Viața satului (color)
13,00 Telex
13.05 Album duminical (color)
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
10.30 Cîntarea României (color). • Oma

giul țării, conducătorului iubit. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste șl cu Comitetul de cul
tură șl educație socialistă al jude
țului Sălaj

20,20 Film artlstle. „Sanjuro" 

sență a accentelor specifice pe care 
le implică analiza caracterelor și 
dezvoltarea conflictelor, a chestiu
nilor centrale din viața indivizilor 
și din aceea a colectivității. Un 
exemplu, ca parte pentru întreg : 
dragostea, inclusiv amor vitae, dra
gostea de viață. De multă vreme, 
cinematograful nostru îi enunță 
ecuația in numeroase filme, dar in 
cele mai numeroase, „necunoscutele" 
apar rezolvate, cel mult, într-o spe
ranță sufocată de o asceză fără mo
tivație sau intr-o ratare ușor maha- 
lagistă, de fapt intr-o mereu ami- 
nată împlinire. Dragostea ascultă, 
intr-o sumă de filme fabricate la 
Buftea, nu atit de legile inimii (și 
ale minții), cit de o rece, emasculate, 
reglementare „în general". Acest „tn 
general" este respins de cineaștii 
mai lucizi, și pe bună dreptate ei 
susțin că în artă nimic nu e mai 
primejdios decit noțiunea de „în ge
neral", care înseamnă lipsa unei po
ziții din partea realizatorului și, in 
consecință, imposibilitatea de a-1 
cunoaște pe acel realizator anume. 
Pînă la un punct, această modali
tate de a vedea și cintări totul „in 
general" este echivalentă cu indife
rența, cu ceea ce a fost numit „sus
pendarea incredulității". Indiferența 
celui care privește strada de la fe
reastră și nu se amestecă in trebu
rile cetății mulțumindu-se sâ schi
țeze în aer superficiale, inodore și 
insipide gesturi de mimare a par
ticipării. JLipsa .unui relief net al 
particularului; Z' ceea ce e propriu

. „metrului pătrat* — expresia e a 
fiii Tudor Vianu — blochează ac- 

‘•eestil la genera);’ ta universal, ge
nerează pseudomodele, incredibile, 
impuse din afara unei vitalități 
plauzibile.

Dar nu de dragul unei teoretizări 
speculative m-am apropiat de ra
portul .particular/general în arta fil
mului, ci, mai ales, pentru că acest 
raport și soluționarea sa reprezintă 
astăzi unul dintre aspectele deter
minante — cel estetico-educativ — 
al tezei privind omogenizarea socie
tății socialiste contemporane- A înțe
lege omogenizarea ca aplatizare, ca 
nivelare și anulare a notelor parti
culare (singulare) ale oamenilor, lu
crurilor și locurilor înseamnă a pri
va opera de artă de însuși izvorul ei 
de apă vie. E vorba, pe scurt, de a 
vedea în fiecare film un moment de 
angajare profundă si totală a cine
astului, cu intreaga sa disponibilitate 
sufletească și cultură militantă, din 
care fac parte integrantă ipotezele 
de fantezie și de limbaj ale aces
tuia, crezul său revoluționar. Nu oa
meni „în general", fără identitate, 
nu afirmații istorice vagi, nu con
strucții artificiale, nu indiferență 
generică față de realitate, ci oa
meni vil, concreti, „particulari", 
cărora să li se vădească — filmic, 
tocmai — raporturile cu colectivita
tea, cu națiunea, cu societatea, a 
căror rațiune esențială de a fi ră- 
inîne permanent legată de interesele 
existențiale — materiale, spirituale 
— ale omului.

Florian POTRA

menii oțelului" (al întreprinderii 
„23 August"), „Ultimul examen" (al 
Ministerului Transporturilor si Tele
comunicațiilor) ș.a.

în etapa de.țpaaă a ediției a VII-a 
a Festivalului național „Cîntarea 
României" s-au aflat înscrise 677 de 
einecluburi din întreaga tară, cele 
eu o activitate susținută, cu creații 
originale apreciate fiind promovate 
în actuala faza județeană a marii 
Întreceri. Au intrat, de asemenea, 
în tradiția mișcării noastre artistice 
de amatori festivalurile cineamato- 
rilor organizate la Hunedoara — 
„Omul si producția". Reșița — 
„Ecran 5" (profilat pe filme foarte 
scurte, cu o durată de oină la 5 
minute). Botoșani și Bivolari — ju
dețul Iași — pentru filme pe teme 
agricole, sătești.

(Agerpres)
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„ZIUA CEFERIȘTILOR Șl A OAMENILOR MUNCII

DIN TRANSPORTURILE AUTO"
Sărbătorim Astăzi „Ziua ceferiștilor și a oamenilor 

muncii din transporturile auto", ziua celor ce, prin 
munca lor plină de dăruire și abnegație, contribuie la 
asigurarea bunului mers al economiei naționale. Me
reu prezențl la datorie, indiferent de anotimp sau de 
starea vremii, în zi de lucru sau in zl de sărbătoare 
— care pentru ei este tot zi normală de lucru sau, 
mai mult, zi de maximă solicitare — marele detașa
ment al ceferiștilor și al lucrătorilor din transportu
rile auto este părtaș activ la tot ce se realizează in 
fiecare sector al economiei naționale. Ca sistemul 
circulator intr-un organism, ei asigură pulsul vital al 
economiei, fie că lucrează in depouri sau in triaje, 
pe locomotivă sau la volan, fie in fața pupitru-

lui de comandă al dispecerului electronic. Un pu
ternic detașament muncitoresc al cărui cuvint de or
dine este și rămîne DISCIPLINA - DATORIA. Da
toria de a înfăptui sarcinile de răspundere ce le re
vin. în spiritul indicațiilor și cerințelor formulate de 
secretarul general al partidului, a obiectivelor mo
bilizatoare ale actualului cincinal.

Ca in fiecare duminică ce urmează zilei de 16 fe
bruarie, cînd întreg poporul omagiază eroicele lupte 
ale clasei noastre muncitoare conduse de partid din 
februarie 1933, gindul nostru, al tuturor, se îndreaptă 
cu dragoste și recunoștință către cei ce și astăzi, de 
ziuă lor, se află la locurile lor de muncă, așa cum 
le cere datoria.

La înălțimea exigentelor
Sintem Ia „statul major" 

al circulației feroviare, ă- 
colo unde sosesc și de unde 
pleacă toate „semnalele", 
acolo unde se stabilesc prio
rități, Unde Simți acut 
pulsul economiei naționale: 
la dispeceratul central din 
cadrul direcției mișcare co
mercial, in clădirea Minis
terului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor. Totul 
pare calm, mesajele, pentru 
noi aproape neînțelese, sînt 
aici descifrate, iși primesc 
prompt răspuns...

— Care este... radiografia 
clipei, tovarășe director 
general ? — îl abordăm pe 
inginerul Mihai Munteanu, 
directorul direcției mișcare 
și comercial.

Interlocutorul privește o 
secundă cadranul ceasului 
(ora 7,15 a.m.), apasă pe un noastre naționale. Și țin să 
buton șl veștile ne sînt 
furnizate prompt, cu exac
titate :

— Avem, In acest mo
ment, circa 200 de trenuri- 
secțiî care transportă măr
furi pentru export, în prin
cipal spre portul Constan
ța, dar și spre alte puncte 
de frontieră ale țării. Se 
transportă produse ale in
dustriei chimice, ale meta
lurgiei, mașini, instalații, 
echipamente electronice, ci
ment, produse ale indus
triei textile, confecții... De 
asemenea, in acest moment, 
peste 13 000 de vagoane con

venționale se află. în toate 
fazele de transport, pe fron
tul cărbunelui. Trebuie să 
vă spun că. de la începutul 
anului și pînă în prezent, 
aproape 20 la sută din volu
mul mărfurilor transportate 
pe calea ferată îl reprezin
tă cărbunele energetic. 
Transportul cărbunelui se 
face în principal cu trenuri- 
navetă formate din vagoane 
specializate și vagoane 
todescărcătoare.

Mai aveam să aflăm 
discuțiile purtate cu 
Ion Hadăr, șeful serviciului 
programare și optimizare a 
transportului de mărfuri, 
și cu ing. Valeriu Ponoves- 
cu, șeful serviciului de ur
mărire a transportului, că 
nu numai mărfurile desti
nate exportului și nu numai 
cărbunele sint în atenția 
.creierului" cibernetic. Cu 
aceeași grijă sînt urmărite, 
prin dispeceratele speciali
zate. și produsele petroli
fere. precum și materialele 
de construcție destinate ma
rilor șantiere de investiții 
ale țării, instalațiile, mași
nile. agregatele destinate o- 
biectîvelor economice. Prac
tic, fiecare vagon are bule
tinul său de identitate și 
calculatorul îi știe cu pre
cizie nu numai caracteristi
cile, dar și ce conține și 
unde se află și de unde vine 
și încotro se îndreaptă la

ora la care este „chestio
nat*1, lucru de care aveam 
să ne convingem cu ușu
rință.

— Progresul tehnic este 
factorul numărul unu la 
calea ferată, ne mai spu
nea ing. Munteanu. Pe linia 
aceasta, modernizarea în
tregii activități feroviare, in 
primul rînd prin dotările 
deosebite de care am bene
ficiat în perioada de după 
Congresul al IX-lea, iar in 
ultimii ani efortul cer
cetării de a implementa în 
activitatea curentă automa
tizarea și eibernetizarea 
proceselor ne-au permis să 
răspundem cerințelor cres- 
cinde, de Ia un an la altul, 
ale sarcinilor de plan, pro
porțional cu dezvoltarea atît 
de dinamică a economiei
vă spun că, in chiar con
dițiile unor creșteri specta
culoase și ale unor exigențe 
sporite, ne-am realizat pla
nul la toți indicatorii can
titativi și de calitate pe 
anul trecut, iar în perioada 
care s-a scurs de la începu
tul anului și pînă in pre
zent am onorat cu prompti
tudine absolut toate ce
rerile beneficiarilor noștri, 
fiind, cum se spune, la zi 
cu realizarea sarcinilor ce 
ne-au fost încredințate.

— Desigur, ponderea co- 
vîrșitoare a transporturilor 
pe calea ferată o deține 
transportul de mărfuri. To
tuși, nu trebuie să uităm 
că o fațetă importantă a 
activității feroviarilor este 
transportul de călători. Ce 
ne puteți spune, la acest 
capitol, tovarășe director ?

— Transportul de călă
tori este în egală măsură 
în atenția noastră. în acest

sens s-au adoptat nume
roase măsuri privind creș
terea gradului de confort 
și civilizație și, implicit, de 
siguranță al circulației și, 
concomitent cu preluarea 
unor dotări, ne-am străduit 
să impunem întregului 
personal ce lucrează în a- 
cest sector o exigență și 
autoexigență sporite, astfel 
încît, respectîndu-ne bene
ficiarii, să fim noi înșine 
mai respectați. în plus, dat 
fiind că mai este puțin 
timp pînă la adoptarea 
noului plan de mers al tre
nurilor, s-au luat măsuri 
în vederea cunoașterii mai 
îndeaproape a cerințelor 
publicului călător, a con
sultării largi a colectivelor 
de oameni ai muncii, a co
relării cu programul între
prinderilor industriale și 
deci al navetiștilor... Nici 
nu vă imaginați ci ți oa
meni sînt angrenați în re
dactarea acestei aparent 
banale cărți de care avem 
nevoie un singur an de 
zile 1 Ca, apoi, să o luăm 
din nou de la capăt.

Pentru a completa spuse
le interlocutorului nostru, 
inginerul Constantin Onoiu, 
directorul adjunct al direc
ției plan-mers de tren, ne-a 
furnizat amănunte concre
te, finind, în final, să a- 
dauge că, dincolo de toate 
aceste măsuri, anul 1989 
este un an în care efortul 
economiei naționale de a 
înzestra calea ferată, ca și 
efortul propriu de moder
nizare a bazei existente, de 
introducere a noului se vor 
face puternic simțite.

— Anul trecut a fost anul 
în care am dat cale libe
ră, ca să folosim un termen 
feroviar, dispecerului elec-

tronic de la Fetești, o pre
mieră care ne înscrie prin
tre puținele state din lume 
cu asemenea dotări și po
sibilități. în continuare, se 
intensifică eforturile pri
vind extinderea activității 
de urmărire prin dispecer 
electronic la nivel de ma
gistrală, apoi vom conti
nua cu alte magistrale... 
De asemenea, se continuă 
lucrările de electrificare la 
linia Becleăn pe Someș — 
Suceava, se lucrează la e- 
lectrificarea liniei Gura 
Motrului—Turceni, punctul 
fierbinte în acest an fiind 
la Turceni—Rogojelu ; in 
zona respectivă executăm 
și dublarea, eșalonat, a li
niei de cale ; o dublare a 
liniei se execută și la ulti
mele tronsoane ale liniei 
Deva—Simeria ; se con
tinuă și linia Albeni—Se- 
ciuri, în vederea preluării 
de la auto la calea ferată 
a transportului de cărbune 
energetic din zonă ; mai 
lucrăm, de asemenea, la 
devierile de cale — din pa
tru devieri două au și fost 
executate — in vederea 
creării condițiilor de exe
cuție a canalului Șiret—Bă
răgan ; se acționează ener
gic pentru finalizarea liniei 
ferate Vilcea—Vilcele...

— Un an fierbinte, așa
dar 1

Un an a cărui imagine, 
radiografiind chipul unei 
singure clipe la calea fera
tă, apare — cum și este, 
de altfel .— dens, fierbin
te, cu mari cerințe pentru 
toți lucrătorii feroviari, dar 
și cu dorința fierbinte a 
acestora de a fi mereu 
la înălțimea exigențelor 
clipei.

Ani ca FT ORES CU

au

din 
ing.

Ceferiștii, mereu la datorie Foto : S. Cristian

„Pe noi ne cunoașteți după felul 
cum ne-am orînduit cooperativa"
(Urmare din pag. I)

Și aveam să ne convingem de 
aceasta după ce aveam să-i cu
noaștem familia, după ce aveam 
să-i admirăm casa, „casă mare, 
construită de noi, din munca noas
tră, cu patru camere, eu poale", ce 
mai păstrează încă mirosul proas
păt de var, „îmbrăcată" de mina 
ei și din care nu lipsesc televizo
rul. frigiderul, toate atributele ci
vilizației urbane, „asezonate" cu a- 
tributele gospodăriei țărănești pros
pere. „Am vacă, oi, păsări, ca fie
care om în curtea lui".

„Drumul belșugului" este actua
lul nume al bogatei cooperative a- 
gricole de producție din Albești, 
păstrat după unificarea, in 1962. a 
prime’or unități cooperatiste, ca un 
simbol al încrederii în viitor — un 
viitor asumat conștient și care la 
scara prezentului s-a dovedit Ia 
Înălțimea aspirațiilor începutului.

— Am plecat de la 600 kg grîu 
și 800 kg de porumb la hectar, și 
acum sintem nemulțumiți cind rea
lizăm doar 6 000 kg. Am plecat 
de la unelte de muzeu — două, 
trei grape, o rărită, cîteva pluguri 
trase de cai. sapele, cîți le aveau 
și pe-astea. și brațele noastre. A- 
cum dispunem de 44 de tractoare, 
15 combine de cereale, 9 semă
nători de prășitoare și 7 de pă- 
ioase, 10 autocamioane. Am ple
cat de la case din trestie întări
tă cu pămint. acoperite cu stuf. 
Am plecat insă cu dorința și con
vingerea că vom scoate sărăcia din 
casă, din sat... Acu’, uitați-vă nu
mai în jurul dumneavoastră !

Interlocutorul nostru, pensiona
rul Radu Panait. om la 65 de ani, 
ne mărturisește că a fost unul din
tre comuniștii care au avut sarci
na să lămurească gospodării aces
tor locuri în ce privește justețea 
cooperativizării șl că e mindru că 
are și el partea sa de contribu
ție la trasarea noului destin al co
munei. Pentru a-i completa spuse
le. președintele cooperativei agri
cole de producție, inginerul Ale
xandru Dinu, ne spune că, in 1962, 
averea cooperativei abia se apro
pia de 5 milioane lei. Astăzi a- 
verea ei este înzecită, adăugin- 
du-i-se cele 125 milioane lei. par
te la constituirea celor trei aso
ciații de pe raza comunei și unde 
avem rezultate deosebite — tine 
să precizeze președintele coopera
tivei. Ni s-a dus vestea în legă
tură cu îngrășătoria de berbecuți, 
cu crescătoria de păsări, cu rezul
tatele obținute in creșterea vacilor 
de lapte. De fapt, cele trei aso
ciații funcționează ca trei ferme 
distincte ale cooperativei noastre, 
de la noi îsi trag și la noi își dau 
„puterea", tn ce privește munca în 
C.A.P.. sintem unitate-etalon — pe 
locul întii la nivel de județ la var
ză, pe unul din primele locuri la 
cultura florii-soarelui. la grîu. la 
porumb și la sfeclă de zahăr ; la 
sfeclă, de pildă, am realizat, In- 
tr-una din fermele noastre, record 
absolut, dar luindu-se media, am 
cedat primul loc vecinilor din 
Dumbrava fiindcă nu ne plac 
succesele realizate In mod egoist...

Așa am aflat următorul episod 
de întrajutorare cooperatistă : cel 
din Albești ar fi putut fi primii 
pe județ la producția de sfeclă de 
zahăr, dar. cînd a venit prima ză
padă, primul viscol puternic, cînd 
ei îșl puseseră de mult bucatele 
la adăpost, au aflat că o coope
rativă agricolă de producție din 
comuna învecinată — Dumbrava — 
are încă sfecla nerecoltată (fiind 
ceva mai aproape de oraș nu dis
pune de forța de muncă a celor 
din Albești). Și-au organizat echi
pe „de intervenții", au plecat la 
vecini cu mincare de acasă și cu 
unelte, și cu tot ce le trebuia și,

fără să le pretindă sau să accep
te vreun fel de recompensă, i-au 
ajutat ca, in numai trei zile, să 
scoată toată sfecla din pămint (din 
pămintul înghețat și inzăpezut. cum 
spuneam). Localitatea respectivă a 
trecut, astfel, prin producția rea
lizată, pe primul loc in clasament, 
înaintea lor.

— Dar tara a ciștigat ! Șl noi, 
că am avut tăria să punem pe 
prim-plan interesul economiei, și 
nu interesul nostru îngust — pre
cizează primărița.

Și nu putem să nu fim de acord 
cu ea.

— Așa sint oamenii din Albești 
— ne spune comunistul Gheorghe 
Gîrbea. de fel dinspre munte, de 
la Starchiojd. dar care, lucrind la 
Albești ca oioban la cele 2 500 de 
oi ale C.A.P.-ului de mai bine de 
20 de ani. se consideră cetățean al 
comunei. Gospodari, săritori, onie- 
noși. An de an ii ajută pe vecini 
cu furajele. An de an primesc in 
schimb de experiență cooperatori 
de la alte unități și le spun cum 
rezolvă ei treburile... împărtășesc 
experiența bună și sînt gata să 
primească experiența altora. In 
satul meu de munte multe lucruri 
bune s-au preluat din experiența 
celor de aici...

— Sint oameni extraordinar de 
atașați C.A.P.-ului — ni-i descrie 
inginerul Ion Dimache, șeful fer
mei 14 Albești, aparținind de „A- 
vicola" Băicoi. Cind a luat ființă 
unitatea noastră, am crezut că, dată 
fiind distanța mare de Ploiești, să
tenii vor da buzna să se angajeze 
la întreprinderea noastră, că vom 
angaja pe alese. Ei bine, nu vor 
să-și lase munca lor la C.A.P., cu 
greu ne descurcăm cu forța de 
muncă și vă dați seama că le o- 
ferim. dincolo de un program mai 
lejer decit la C.A.P., și alte avan
taje. Și totuși, a trebuit să adu
cem muncitori din alte localități, 
cei din Albești sint trup și suflet 
la C.A.P.-ul lor.

Cam așa sună și caracterizarea 
făcută de șeful fermei Cioceni, 
Constantin Voinea. aparținind de 
I.A.S. Dealu Mare. Cam așa sună 
caracterizările sătenilor din comu
nele învecinate.

Un scurt popas la școala gene
rală (clasele I—X) din comună, în 
compania directorului coordonator, 
profesor de matematică Achlm 
Blidescu, și a profesorului de is
torie Radu Gheorghe ; in albumul 
cel mai de preț al școlii, gazdele 
ne arată o fotografie surprinsă in 
primăvara anului 1967. în plin cen
tru al comunei, în preajma salcî- 
mului care și acum străjuiește sta
tornic un peisaj în continuă schim
bare. sătenii ieșiseră cu pîine și 
sare în intîmpinarea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aflat în vizită 
de lucru pe meleagul Prahovei. 
Atunci s-a trasat viitorul chip al 
comunei, atunci s-au luat hotărîri 
care acum sjnt viată din viața sa
tului prahovean. Comparăm foto
grafia cu imaginile prezente. Sal- 
cimul a rămas, este ocrotit, iar în 
jurul lui a înflorit centrul care a- 
tunci se visa : un autentic centru 
urban, cu blocuri pentru specialiști, 
cu sediul politic-administrativ. cu 
noua școală, cu sumedenie de case 
noi, cele mai multe cu etaj...

— Și aceasta nu este totul — 
subliniază primărița comunei. Ur
mează să mai construim alte pa
tru blocuri, să ridicăm alte con
strucții social-edilitare... In satele 
cu oameni harnici și gospodari vii
torul se visează și se construiește 
simultan.

De prisos comentariile. Oameni 
harnici și gospodari, locuitorii co
munei Albești construiesc și vi
sează, din clipa în care s-au în
scris pe „Drumul belșugului", pen
tru demnitatea și bunăstarea lor.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Am fost foarte mișcat de amabilul mesaj de felicitare pe care ați 

binevoit să mi-1 adresați cu ocazia sărbătorii noastre naționale.
In numele poporului togolez și al meu personal vă mulțumesc in 

mod sincer și vă rugăm să primiți urările noastre de sănătate și fericire 
pentru dumneavoastră personal, de prosperitate continuă pentru poporul 
român prieten.

Cu cea mai înaltă considerație.
General GNASSINGBE EYADEMA

Președintele Fondator al Adunării Poporului Togolez, 
Președintele Republicii Togoleze

Realizări social-edilitare
In peisajul edilitar-gospodăresc 

al comunei Răcăciuni, viitor centru 
agroindustrial din județul Bacău, 
au loc ample transformări înnoi
toare care ii schimbă complet înfă
țișarea. Astfel, au fost înălțate 
blocuri de locuit cu 126 de aparta
mente pentru muncitori și specia
liști. edificii social-culturale. Tot
odată, au fost extinse rețelele de 
apă potabilă și canalizare, au fost 
construite trotuare, o piață agro- 
âlimentară, un nou local de poștă, 
brutărie, un han turistic. Astăzi, Ia 
Răcăciuni ființează 5 școli, un mo
dern centru de cultură și creație 
„Cintarea României", unități sani
tare, spații comerciale și de servi
re. Toate acestea au apărut ca ur
mare a dezvoltării economice pe

care a cunoscut-o comuna In ulti
mii ani : punerea in funcțiune a 
unei hidrocentrale pe Șiret, înfiin
țarea unor asociații economice în- 
tercooperatiste și a unor unități a- 
groindustriale cu profil mixt, o 
unitate modernă de morărit, uzina 
de vinificație și altele. Primarul 
comunei, tovarășul Gicu Antohi, 
ne spunea că, în anii care urmează, 
localitatea va cunoaște o dezvol
tare și mai puternică. Vor fi înăl
țate noi blocuri de locuit, un spital 
prevăzut cu maternitate și policli
nică, un liceu agroindustrial, spații 
comerciale și alte unități de mare 
interes pentru localnici. Multe din
tre acestea vor fi realizate cu spri
jinul și contribuția directă ale cetă
țenilor. (Gheorghe Baltă).

INFORMAȚII SPORTIVE
Remarcabile succese ale sportivilor români 

Ia campionatele europene ds atletism de la Haga
In prima zl a campionatelor euro

pene de atletism pe teren acoperit, 
ce se desfășoară la Haga, tinăra spor
tivă româncă Alina Astafei a repur
tat un succes remarcabil, cucerind 
medalia de aur și titlul de campioană 
continentală în proba de săritură in 
înălțime, cu performanța de 1,96 m. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Hanne Haugland (Norvegia) — 1,96 
m. Maryse Ewanje-Epee (Franța) — 
1.91 m. Biliana Petrovici (Iugoslavia) 
— 1,88 m, Dimitrinka Borislavova 
(Bulgaria) — 1,84 m, Niki Bakogianis 
(Grecia) — 1,84 m.

Tn semifinalele probei feminine de 
800 m, atleta româncă Doina Melinte

a cîștigat. prima serie, cu timpul de 
2’01”76/100, obținînd calificarea în fi
nală.

în seriile probei feminine de 1 500 
m. Paula Ivan a realizat timpul de 
4T4”59/100 și s-a calificat pentru 
finală.

Alte rezultate înregistrate In finale: 
feminin : 60 m plat : Nellî Cooman 
(Olanda) — T’15/100 ; săritura în lun
gime : Galina Cistiakova (U.R.S.S.) 
— 6,98 m ; masculin : arun
carea greutății : Ulf Timmer- 
mann (R.D. Germană) — 21,68 m ; 
triplusalt : Nikolai Musienko
(U.R.S.S.) — 17,29 m ; 60 m plat : 
Andreas Berger (Austria) — 6”56/100.

★
SCHI. Proba feminină de ștafetă 

4x5 km din cadrul finalelor „Dacla- 
dei“ la schi-fond, ce se desfășoară la 
Predeal, a fost cîștigată de ecljipa 
A.S.A. Brașov (Hanganu, Gîrbacea, 
Piștea, Cîrstoi) cu timpul de lhl2’ 
38”. La masculin, în proba de șta
fetă 4x10 km a terminat învingă
toare. de asemenea, echipa clubului 
A.S.A. Brașov. In proba de biation 
10 km, pe primul loc s-a clasat Ian- 
cu Diaconescu (Dinamo Brașov) cu 
timpul de 34’32”. • Campionatele 
mondiale de schi-fond au început 
în localitatea Lahti (Finlanda) cu 
proba feminină de 10 km, care a 
fost dominată de concurentele fin
landeze Marja Lisa Kirvesniemi — 
29’11”, Pirka Maata — 30’12”02/100 și 
Marja Matikainen — 30’12”09/100, 
clasate In această ordine pe primele 
trei locuri. Șamsurina (U.R.S.S.) a 
ocupat locul 4, în 30’23”08/100.

TENIS. în sferturile de finală ale 
turneului internațional de tenis pen
tru juniori de la Sofia, jucătorii ro
mâni au obținut victorii : Andrei 
Pavel l-a întrecut cu 6—3, 6—7. 6—3 
pe Knut (R.F.G.), iar Dinu Pescariu 
I-a eliminat cu 6—3, 6—1 pe Ponoma
rev (U.R.S.S.).

FOTBAL. In prima manșă a fina
lei campionatului brazilian de fotbal, 
echipa .,Bahia" a întrecut cu scorul 
de 2—1 (1—0) formația Internacional 
Porto Alegre. Returul are loc la 19 
februarie, pe terenul echipei Interna
cional. • în diferite orașe din Ara
bia Saudită au continuat întrecerile 
campionatului mondial de fotbal pen
tru juniori. Iată rezultatele înregis
trate : Portugalia — Cehoslovacia 
1-0; U.R.S.S. - Siria 3—1; Costa 
Rica — Columbia 1—0; Brazilia — 
R.D. Germană 2—0; Mali - S.U.A, 
I—l ; Irak — Norvegia 1—0; Spania 
— Argentina 2—1.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 19 februarie (ora 20) — 22 
februarie (ora 20). In țară : vremea va 
fl tn general Închisă și se va Încălzi. 
Cerul va fl temporar noros. Temporar 
vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare, îndeosebi 
în Banat, Crișana, Maramureș, Tran
silvania șl nordul Moldovei. VIntul va

sufla slab ptnă la moderat cu unele in
tensificări in estul teritoriului, cu viteze 
de pină la 35—40 kilometri pe oră. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse intre 
minus 8 și plus 2 grade, mal ridicate 
in ultimele nopți, iar cele maxime intre 
zero și 8 grade, mal ridicate, local, in 
sud. La începutul intervalului. în nor
dul teritoriului, sint condiții de polei, 
tn București : vremea va fi în general 
închisă. Cerul va fi temporar noros. Se 
vor semnala precipitații Îndeosebi sub 
formă de ploaie și lapoviță, temporar, 
vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
intre minus 2 si plus 2 grade, cele ma
xime Intre 4 și 7 grade.

(Urmare din pag. I) 
zează mijloacele de producție încre
dințate. Pentru aceasta este necesar 
ca fiecare colectiv de .oameni ai 
muncii să beneficieze de autonomia 
necesară în organizarea și desfășu
rarea procesului de producție Si 
reproducție, astfel Incit să fie crea
te toate condițiile tehnice, econo
mice și sociale care să favorizeze 
îndeplinirea indicatorilor de plan cu 
eficientă ridicată.

Autonomia fiecărui colectiv de oa
meni ai muncii, a fiecărei unități 
economlco-sociale și administrativ- 
teritoriale este nelimitată in direcția 
gospodăririi cu maximum de efi
cientă a fondurilor Încredințate de 
societate, creșterii productivității 
muncii si reducerii costurilor de pro
ducție, ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, sporirii gra
dului de utilizare a capacităților de 
producție si de valorificare superi
oară a resurselor naturale. Auto
nomia nu Înseamnă că fiecare în
treprindere poate să producă ceea 
ce crede de cuviință sau că poate 
să-și restructureze producția după 
propriile sale Interese. Orice schim
bare a profilului de fabricație tre
buie discutată în adunarea generală 
a oamenilor muncii și aprobată in 
cadrul orientărilor generale de reor
ganizare a economiei sau a secto
rului de activitate respectiv.

Lărgirea autonomiei colectivelor de 
oameni ai muncii, pe care o presu
pune autoconducerea muncitorească 
și autogestiunea economico-financia- 
ră, trebuie să se manifeste deci în 
concordanță cu necesitățile generale 
ale dezvoltării economiei naționale, 
cu exigențele planului național unic 
și să se concretizeze in sporirea efi
cienței economice.

— în condițiile In care imbinarea 
conducerii unitare pe baza planului 
național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială cu autonomia și iniția
tiva unităților economico-sociale și 
administrativ-teritoriale constituie o 
necesitate obiectivă a edificării cu 
succes a noii arinduiri sociale, ca 
efecte ar putea să apară absoluti
zarea unei laturi sau alteia a princi
piului centralismului democratic 7

— Mai întii trebuie să subliniem 
faptul că aplicarea principiului cen
tralismului democratic in conducerea 
vieții economlco-sociale presupune 
atît întărirea conducerii unitare a 
economiei naționale cu ajutorul pla
nului național unic, cit și lărgirea 
autonomiei și Inițiativei verigilor de 
bază ale producției sociale — colec
tivele de oameni ai muncii. Expe
riența noastră de peste 20 de ani 
demonstrează că aceste două tendin
țe obiective nu se exclud reciproc, 
ele sint compatibile. Desigur, com
patibilitatea lor presupune, pe de o 
parte, înlăturarea centralismului 
excesiv și birocratismului din 
conducerea planificată, a super
ficialității in fundamentarea ritmu

rilor și proporțiilor dezvoltării eco- 
nomico-sociale, a spiritului triumfa- 
list, a oricăror tendințe de nesoco
tire sau ignorare a realității, iar pe 
de altă parte, eliminarea situațiilor 
de rentabilizare cu orice preț, in 
dauna altei întreprinderi sau a popu
lației, a lipsei de răspundere față 
de modul de gospodărire a părții din 
avuția națională încredințată colec
tivelor de oameni ai muncii, față de 
eficiența economico-soclală și. ecolo
gică pe termen lung, față de inte
resele generale ale dezvoltării.

— Deci efectele favorabile pentru 
dezvoltarea social-economică ale 
aplicării centralismului democratic, 
ca principiu fundamental de organi
zare șl conducere, sînt evidente atîta 
vreme cît ambele laturi — centralis

Democrație 
și conducere unitară

mul și democrația —se manifestă ne- 
contradictorlu. în practica organizării 
și conducerii este dovedit că, în anu
mite situații, principiul centralismu
lui democratic iși poate diminua 
temporar rolul de echilibru. Două 
sînt in principal cazurile de alterare 
a funcționalității sale : fie trecerea 
către un centralism excesiv, păgu
bitor. generator al birocrației și 
autoritarismului, fie o extensie foar
te mare a laturii democratice pină 
la anularea centralismului, care poate 
duce, prin lipsa factorului de perspec
tivă și coeziune, la anarhie, dezechi
libru sau voluntarism in viața social- 
economică. Desigur, atit Intr-un caz, 
cit și în celălalt, este vorba de o 
greșită aplicare a principiului, și nu 
de disfuncționalități proprii esenței 
lui. Astfel, unele experiențe sau 
practici negative din istoria construc
ției socialismului, mai ales din etapa 
de început, nu pot fi justificate ca 
produse ce țin de esența acestui 
principiu, ci fără îndoială pot fi con
siderate ca fiind efecte ale aplicării 
deformate, incomplete, cu exagerări 
intr-un sens sau altul a principiilor.

— Evident, tocmai de aceea, în ac
țiunea de perfecționare a organiză
rii și conducerii vieții economico- 
sociale. desfășurată după Congresul 
al IX-lea al partidului, s-a avut în 
vedere ca întărirea laturii conducerii 
unitare planificate a dezvoltării eco- 
nomico-sociale să excludă centralis
mul excesiv, birocratic, ruperea de 
realități, după cum promovarea auto- 
conducerti muncitorești șl autoges- 
tiunii economico-financiare. a auto

finanțării și autoaprovlzionării uni
tăților administrativ-teritoriale să 
excludă orice tendințe de nesocotire 
a intereselor generale, fundamentale 
ale tuturor oamenilor muncii în ca
litatea lor de proprietari comuni, 
de producători asociați și de benefi
ciari ai întregii dezvoltări economico- 
sociale.

Renunțarea la conducerea uni
tară, planificată a întregii dezvoltări 
economlco-sociale — în condițiile 
cind factori obiectivi o impun ca 
realitate și posibilitate — ar însem
na apariția disproporțiilor și deze
chilibrelor, a efectelor negative ale 
contradicțiilor pe care le generează 
reglarea spontană, necontrolată a 
jocului liber al cererii și ofertei. 
Aceasta ar însemna nu numai igno

rarea totală a marilor avantaje pe 
care le oferă proprietatea socialistă 
și caracterul unitar al economiei so
cialiste, dar și închiderea ochilor în 
fața realităților lumii contemporane, 
nesocotirea $1 neluarea in considera
re a întregii experiențe istorice pe 
care o evidențiază însăși evoluția 
capitalismului, care Se vede silit să 
confere un rol crescind statului bur
ghez in reglarea reproducției capi
taliste' mecanismul exclusiv al pie
ței spontane dovedindu-se deja de
pășit.

Semnificativă in acest sens feste 
sublinierea făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XIII-lea al partidului : „Dacă am 
renunța la principiul conducerii pe 
baza planului unic de dezvoltare 
economico-socială s-ar produce, ine
vitabil, dezorganizarea activității, ar 
apărea o serie de contradicții cu 
repercusiuni grave asupra făuririi 
societății socialiste, a dezvoltării 
patriei și ridicării nivelului de trai 
material și spiritual al poporului".

Conducerea unitară, pe baza pla
nului național unic a întregii dez
voltări economico-sociale este singu
ra soluție care poate corela organic, 
pe termen lung, interesele generale 
cu cele de grup și personale, asigu- 
rind repartizarea muncii sociale de 
acord cu nevoia socială reală, opti
mizarea creșterii eficienței întregii 
activități pe baza compatibilității 
criteriilor pe care le generează viața.

în același timp, lărgirea autono
miei și inițiativei colectivelor de oa
meni ai muncii, trecerea la autocon- 
dueerea muncitorească și autoges- 

tiunea economico-financiară implică 
întărirea ordinii și disciplinei, spo
rirea răspunderii in buna conducere 
a activității și in gospodărirea cu 
maximum de eficiență a mijloacelor 
încredințate fiecărei unități.

In concordanța cu aceste exigențe, 
partidul nostru a adoptat actualul 
mecanism economic, care funcționea
ză pe baza centralismului democra
tic, a principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo
mico-financiare, a autofinanțării și 
autoaprovizionării teritoriale.

— Trebuie să observăm faptul că, 
din perspectiva asigurării înaltei efi
ciente economice în întreaga activi
tate, actualul mecanism economic 
pune bazele unei noi competiții intre 
unitățile socialiste. Care sînt criterii
le de bază ale competiției în con
textul actualului mecanism econo
mic ?

— In viziunea mecanismului de 
funcționare a economiei noastre na
ționale competiția este concepută să 
se desfășoare in concordanță cu exi
gentele dezvoltării pe baze inten
sive, ale creșterii productivității 
muncii și eficienței economice, ale 
ridicării nivelului tehnic și calitativ 
al produselor și sporirii rentabilității 
unităților economice. De aceea, cri
teriile de apreciere a întrecerii so
cialiste și indicatorii de măsurare a 
cheltuielilor și rezultatelor activită
ții economice trebuie să ofere posi
bilitatea de a Ierarhiza, pe baze 
realiste, unitățile socialiste și de a 
folosi pirghlile economlco-financia- 
re in mod corespunzător. Prin mo
dul de desfășurare, ca și prin cri
teriile și indicatorii folosiți. între
cerea socialistă este chemată să pună 
în evidență marca fabricii, să sti
muleze autonomia și Inițiativa co
lectivelor de oameni ai muncii in 
direcția consolidării autogestiunii 
economico-financiare, autofinanțării 
și creșterii capacității de perfor
manță a produselor pe piața internă 
și externă. întreprinderile au fost 
create pe baza unor studii apro
fundate privind necesitățile și posi
bilitățile economiei naționale, aces
tea avînd un rol bine determinat în 
diviziunea muncii sociale, fapt pen
tru care competiția nu trebuie să 
ducă in nici un caz la falimente, ci 
la desfășurarea, pe baze echitabile, a 
întrecerii socialiste, antrenînd colec
tivele de oameni ai muncii. în cadrul 
autoconducerii muncitorești, la obți
nerea unor rezultate tot mai bune.

Pentru desfășurarea cu succes a 
competiției intre unitățile economi
co-sociale și administrativ-teritoriale 
este necesar să fie folosite cores
punzător pirghiile mecanismului e- 
conomic, să se ridice nivelul de 
pregătire profesional-științifică și po- 
litico-ideologică al tuturor oamenilor 
muncii, să crească răspunderea lor în 
gospodărirea cu maximum de efi
ciență a mijloacelor încredințate, 
să se întărească ordinea și discipli
na In Întreaga activitate.

Factorii naturali în refacerea
Băile Felix — stațiune balneară cu 

un renume binecunoscut și binemeri
tat in țară șl pește hotare — reprezin
tă un adevărat izvor de sănătate, cu 
un profil bine definit rprevenirea Îm
bolnăvirilor și mai ales tratamentul 
și recuperarea după unele boli ale 
aparatului locomotor. Din categoria 
acestor suferințe, cel mai mare pro
cent revine bolilor reumatismale, dar 
vin la tratament și bolnavi cu se
chele neurologice centrale și perife
rice, iar in ultimii 10—15 ani vin foar
te mulți pacienți pentru recuperare 
după traumatisme provocate în acci
dente de circulație.

Recent, așa cum arăta dr. loan 
Popa, directorul Direcției sanitare a 
județului Bihor, zestrea edilitară a 
stațiunii Băile Felix s-a îmbogățit 
cu un nou obiectiv ; Spitalul de recu
perare medicală, In cadrul căruia iși 
desfășoară activitatea o secție clini
că. Scopul acestei noi unități medicale 
este de a reda cît mai curînd sănă
tatea celor suferinzi, de a scurta pe 
cit posibil perioada de recuperare a 
funcțiilor pierdute in urma unui trau
matism, accident vascular cerebral, 
boală reumatismală etc. Este de alt
fel una din preocupările mai vechi și 
constante a tuturor cadrelor medicale 
din județ, dar acest nou obiectiv — 
precizează interlocutorul — ne oferă 
posibilitatea concentrării tuturor efor
turilor pentru imbunătățirea activită
ții, dînd expresie astfel sentimentelor 
noastre de gratitudine față de con
dițiile tot mai bune create de orga
nele locale și centrale de partid și de 
stat pentru îngrijirea sănătății popu
lației.

Activitatea de asistență medicală a 
Spitalului de recuperare Băile Fe
lix — ne spune conf. dr. Gavril 
Roboș, șeful secției clinice din noua 
unitate dată recent în folosință — 
este axată pe tratamentul bolilor apa
ratului locomotor, boli reumatismale 
sau de origine reumatică, de origine 
ortopedică-traumatică. apoi neuro
logice, articulare și musculare, recu
perarea după paralizia unor zone da
torită accidentelor vasculare cerebra
le. Tratăm bolnavi cu deficit funcțio
nal. cu sechele motorii după trauma
tisme. cu deficite și hemiplegii după 
accidente vasculare cerebrale, bol
navi care la 3—4 luni de la accident 
vin la noi pentru recuperare cu a- 
vizul medicului care i-a îngrijit. In 
cazul hipertensivilor, dacă tensiunea 
arterială este controlată, deci stăpini- 
tă în limite normale, neurologul in 
supravegherea căruia se află bolnavul 
este cel care decide trimiterea pa
cientului in stațiune, după acciden
tul vascular. Este foarte important să 
știe și pacientul că tratamentul de 
recuperare trebuie făcut cit mai cu- 
rind la indicația medicului, deoarece 
cu cit întirzie mai mult sechelele pot 
să devină nerecuperabile. Și mai tre

buie să menționăm că scurtarea pe
rioadei de recuperare depinde în 
mare măsură și de voința bolnavului, 
de cooperarea lui cu medicul și cu 
personalul mediu care se ocupă de 
el, in interesul lui.

Precizăm că în noua clinică pot 
veni bolnavi din Bihor, dar și din 
județele apropiate sau cazuri mai deo
sebite din întreaga țară, secția avind 
posibilitatea de a asigura recuperarea 
funcțiilor in cele mai bune condiții și 
în cel mai scurt timp. Această preo
cupare pentru a reda familiei și so
cietății în timp cît mai scurt un om 
refăcut este pe deplin justificată, ma
joritatea pacienților fiind de virstă 
activă. Se știe că accidentele cere
brale vasculare se produc la persoane 
de virstă activă, după 40 de ani și 
foarte frecvent între 50 și 60 ani. Prin
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recuperarea funcțiilor în perioade cit 
mai scurte, ei revin mai repede la 
preocupările profesionale și in mij
locul familiei, refăcuți. Se știe că șl 
după tratamentul chirurgical cel mai 
reușit un genunchi sau o mină pot 
rămîne cu o mobilitate redusă sau 
cu articulația rigidă, ceea ce influen
țează în mod negativ viața și activi
tatea celui suferind. Iată de ce o pri
mă recomandare pe care o facem a- 
cestor bolnavi este de a se adresa, 
imediat după ce a stabilit medicul, 
unui serviciu de recuperare. Orice 
aminare poate dăuna revenirii la nor
mal a mobilității articulației sau a 
musculaturii, cu riscul chiar ca bol
navul să rămînă cu o incapacitate de 
muncă dacă a aminat un an-doi tra
tamentul sau nu l-a făcut corect, cum 
i-a fost prescris.

Efortul specialiștilor din secția cli
nică de recuperare și colaborarea pa
cientului cu medicul sînt garanția 
unor succese depline în refacerea or
ganismului cît mai curînd posibil. 
Pentru cei interesați este bine să pre
cizăm că internarea nu se face direct 
In stațiunea Băile Felix, ci la reco
mandarea medicului de specialitate 
din policlinicile teritoriale, iar pentru 
bolnavii din județele mai îndepărtate 
se fac. de către noi. programări prea
labile sosirii in stațiune, asigurind 
astfel locul și condiții corespunzătoa
re de tratament.

In ce privește terapia de recupe
rare, ea este axată in special pe fac
torii naturali de cură din stațiune și 
în primul rind pe hidrokinetoterapie 
(înot, gimnastică) în apa termală a

organismului
celor două bazine, unul Interior și 
celălalt afară, in natură, metodă de 
tratament ce se poate practica in tot 
timpul anului. In afară de băile în 
bazine cu apă termală, tratament spe
cific stațiunii Felix, bolnavii benefi
ciază de toate celelalte proceduri și 
metode de fizioterapie aplicate în 
unitățile cu profil asemănător.

Punem un accent deosebit pe fac
torul dietetic, deoarece atit balneolo
gia, cit și alimentația rațională fac 
parte din terapia naturală cu rol 
deosebit în prevenirea imbolnăvirilor 
și păstrarea sănătății. Perioada de 
cură sau tratament trebuie folosită si 
pentru o disciplinare a modului de 
viată, de adoptare a unor deprinderi 
sănătoase, care să devină, la reveni
rea acasă, un nou mod de viată op
tim pentru menținerea sănătății. In 
acest sens, practicarea în stațiune și 
apoi acasă a unor exerciții fizice, 
plimbările, cura de teren sînt de
prinderi care trebuie să intre in re
flexul cotidian. In ce privește miș
carea. se știe că medicina modernă 
prescrie chiar sporturi teiapeutice. 
cum sint inotul. bicicleta, tenisul, 
voleiul etc. pentru prevenirea îmbol
năvirilor.

In clinica de recuperare se prescriu 
programe speciale de cură de teren, 
diferențiate in funcție de boli, și a- 
nume pentru suferinzii cu arterite, 
obezitate etc., persoane sedentare care 
trebuie obișnuite să facă mișcare cel 
puțin cițiva km pe zi, în funcție de 
starea de sănătate. Toate aceste preo
cupări de practică medicală deși au 
ponderea cea mai mare reprezintă to
tuși numai o parte din activitatea 
colectivului nostru, preciza conf. dr. 
Gavril Roboș.

In secția clinică a Spitalului de re
cuperare medicală de la Băile Felix 
se desfășoară o activitate integrată : 
de practică medicală, așa cum a re
ieșit din cele relatate pînă acum, de 
învățămînt și cercetare. Datorită ba
zei materiale din nOua investiție, do
tărilor pentru fizioterapie, hidrokine
toterapie etc. putem desfășura o ac
tivitate profesională de calitate, la 
nivelul exigențelor actuale. Paralel 
avem și o’ activitate de învățămînt 
postuniversitar de specializare și per
fecționare in domeniul recuperării 
pentru cadrele medicale și medii din 
Bihor, din județele apropiate și chiar 
din întreaga țară. în ce privește ac
tivitatea de cercetare științifică, co
lectivul din clinică va continua și 
adînci unele cercetări și rezultate ob
ținute pină acum, aprofundînd studiul 
factorilor naturali de cură și al re
surselor de ape termale : se vor efec
tua studii fundamentale clinico-fizio- 
logice pentru creșterea eficienței te
rapeutice a factorilor naturali folo
siți în stațiunea Băile Felix.

Elena MANTU
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Politica dinamica si constructivă promovată de România, 
de președintele Nicolae Ceausescu, in consens 
cn interesele păcii, colaborării si progresului

Dezvoltarea relațiilor sovieto-chineze in dezbaterea 
Biroului Politic al C. C. al P. C. II. S.

^AGENȚIILE DE PRESĂ^

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
Agenția T.A.S.S. informează că Bi
roul Politic ăl C.C. al P.C.U.S. a a- 
preciat, in cadrul unei ședințe, că 
viitoarea vizită a secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, 
la Beijing va jalona principalele 
direcții ale dezvoltării relațiilor so
vieto-chineze. în acest plan, o im

portanță deosebită o prezintă înțe
legerea principială privind înce
perea tratativelor pentru reducerea 
echilibrată a forțelor armate și a 
armamentelor la granița dintre cele 
două state, pînă la nivelul minim, 
ca și interesul reciproc pentru trans
formarea graniței sovieto-chineze în- 
tr-o zonă a păcii și prieteniei, trans
mite agenția T.A.S.S.

TRANSMIT:

RELUAREA CONGRESULUI P.C.
I GERMAN. în orașul Wuppertal I
I din R.F.G. au fost reluate lucrări- I 

le celui de-al IX-lea Congres al

I Partidului Comunist German, a i 
cărui primă parte s-a desfășurat 
in perioada 6—8 ianuarie, la Frank- 1

Ifurt pe Main, unde au fost alese 
organele de conducere ale parti- I 
du.ui.

Relatări și comentarii în presa din diferite țări ale lumii
Activitatea dinamică și consecventă a României pe arena mon

dială, inițiativele constructive, de larg răsunet internațional ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind salvgardatea păcii, oprirea cursei 
inarmărilor și trecerea la măsuri concrete de dezarmare, soluționarea 
pe cale politică, prin tratative, a problemelor litigioase din diferite 
zone ale lumii, instaurarea unei noi ordini economice internaționale con
tinuă să se afle in atenția presei de peste hotare.

Ziare și reviste din diferite țări reflectă, de asemenea, in paginile 
lor rezultatele remarcabile obținute de România in construcția socia
listă, in ridicarea nivelului său de dezvoltare materială și spirituală, 
indeosebi după Congresul al IX-lea al partidului.

Pentru afirmarea și generalizarea noilor principii 
de relații interstatale

România, președintele 
Nicolae Ceaușescu și-au mani
festat în modul cel mai categoric 
sprijinul pentru cauza independen
ței si suveranității popoarelor, 
pentru excluderea amestecului, 
sub orice formă și sub orice 
pretext, în treburile interne ale 
altor state ; iar ori de cite ori in
tr-o parte sau alta a lumii aceste 
norme au fost încălcate, ori de 
cite ori unui popor i-a fost ne
socotit dreptul sacru de a fi liber 
și stăpîn in propria țară, Româ
nia s-a ridicat în apărarea noilor 
principii, cerînd respectarea lor 
riguroasă și fără nici o excepție 
— subliniază, intr-un articol, zia
rul „EL UNIVERSAL GRAFICO" 
din Mexic.

Nu încape îndoială că dacă as
tăzi numele României, al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu sînt 
rostite cu respect și considerație 
pe cele mai diferite meridiane, a- 
ceasta se datorează în mare mă
sură tocmai fermității, perseve
renței și intransigentei cu care 
România a acționat în relațiile in
terstatale pentru respectarea nor
melor dreptului internațional, pen
tru făurirea unei lumi a egalită
ții și dreptății — subliniază ziarul 
mexican.

Printre contribuțiile de mare 
însemnătate ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu la afirmarea 
noilor principii figurează eviden
țierea caracterului lor unitar, a 
faptului că aceste principii alcă
tuiesc un tot organic, neputînd fi 
concepute izolat și. cu atit mai 
puțin, opuse unul celuilalt.

România — relevă cotidianul — 
a militat și militează cu hotărîre 
pentru restructurarea relațiilor in
terstatale. pentru adaptarea lor la 
noile realități, subliniind pe bună 
dreptate că schimbările în acest 
sens nu sint nicidecum o concesie, 
un act de generozitate, ci o ce
rință legică, obiectivă, un impera
tiv major al contemporaneității.

în repetate rîndurl. România, 
prin glasul președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat că 
un rol hotăritor în generalizarea 
noilor principii in viața interna
țională revine popoarelor, care 
trebuie să-și facă auzită vocea cu 
putere ori de cite ori au loc în
călcări ale normelor legalității in
ternaționale. Aceasta este. în o- 
pinia României, una din cele mai 
importante misiuni ce revin for
țelor social-politice înaintate, tu
turor celor ce militează pentru 
progres și democrație. Este un 
îndemn izvorît din convingerea că 
numai pe temelia unor asemenea 
principii poate fi clădită o lume 
a păcii și dreptății, în care toate 
popoarele să se poată dezvolta 
liber și independent — conchide 
cotidianul mexican.

Cu consecvență, în sprijinul cauzei independenței 
și suveranității popoarelor

Pacea este termenul care revine, 
poate, cel mai des în vocabularul 
politic al poporului român. căci 
este înțeles ca fundamentul orică
rei speranțe de a trăi și a progre
sa; el apare și in cuprinsul nu
meroaselor documente semnate de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
împreună cu alți șefi de stat sau 
de guvern din toată lumea. în pro
punerile făcute la O.N.U. și in alte 
organisme internaționale pentru 
stingerea focarelor de tensiune șl 
război și restabilirea liniștii, în 
convorbirile directe purtate de 
România cu părțile implicate în 
conflicte, pe care nu de puține ori 
a reușit să le apropie de un numi
tor comun mai temperat — evi
dențiază, intr-un articol consacrat 
principalelor orientări ale politicii 
externe a României, ziarul „TA 
NEA" din Cipru.

Pacea este un drept fundamen
tal al omului, care trebuie garan
tat înaintea tuturor celorlalte; în 
acest scop — arată cotidianul — 
România propune ca forțele mili
tare să fie aduse la un nivel de 
echilibru prin reducerea lor con
stantă de către toate părțile. Cu- 
noscind în profunzime realitatea. 
România a propus un program 
complex de dezarmare globală.

România se pronunță pentru 
crearea unor zone lipsite de arme 
nucleare și chimice în Balcani, pre
cum și în alte regiuni ale lumii. 
Cu fiecare nouă ocazie. România 
reamintește lumii că orice formă 
de dezarmare înseamnă eliberarea 
unor enorme resurse financiare și 
umane și, implicit, o șansă acor
dată dezvoltării — subliniază zia
rul cipriot.

Independenta — se arată in con
tinuare — este un alt principiu- 
cheie pentru politica externă ro
mânească. El exprimă o importan
tă condiție care trebuie să se ma
nifeste sub toate aspectele — poli
tic, economic și militar —. pentru

Președintele Nicolae Ceaușescu
— relevă intr-un amplu articol 
ziarul indian ..THE STATESMAN"
— a imprimat politicii externe a 
României principialitate și dina
mism. un caracter programatic, de 
amplă cuprindere și perspectivă, 
care au dus la extinderea și con
solidarea relațiilor internaționale 
ale acestei țări, la elaborarea unor 
inițiative susținute pentru rezol
varea constructivă și durabilă a 
marilor probleme ce frămintă ome
nirea. Relațiile externe ale Româ
niei — se arată in articol — au cu
noscut o dezvoltare fără precedent, 
rolul hotăritor in extinderea aces
tor raporturi revenind dialogului 
la nivel înalt. Amploarea' relațiilor 
sale externe și promovarea noilor 
principii au implicat România in 
problemele primordiale ale omeni
rii. creîndu-i posibilitatea de a-și 
asuma propriile răspunderi si a-si 
aduce propria contribuție la re
glementarea lor. pentru o politică 
nouă, de independentă, colaborare 
și pace.

România se prezintă ca o țară 
stăpînă pe sine, angajată plenar în 
înflorirea ei multilaterală, pe baza 
inteligentei și muncii propriului po
por, dar cooperind principial și 
deschis cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orânduirea socială, de 
situarea geografică ori de apar
tenența la alianțe politico-militare. 
Românii sînt apreciați în orice 
zonă a lumii ca prieteni apropîati 
și de nădejde atit la bine, cit și 
la greu, profund atașați marilor 
idealuri de independentă.

în continuare, ziarul indian, re- 
flectînd prin date statistice dezvol
tarea industriei și agriculturii, creș
terea venitului național, subliniază:

Un nou și puternic avînt a cu
noscut România după Congresul al 
IX-lea al P.C.R.. din 1965, pe
rioadă intrată în conștiința po
porului român drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" și care a im
primat un elan înnoitor tuturor ra
murilor de activitate economico- 
socială, descătușînd capacitățile 
creatoare ale națiunii și determi- 
nind ritmuri înalte de dezvoltare, 
între anii 1965 și 1985. oamenii 
muncii din România au pus în 
funcțiune mii și mii de capacități 
de producție importante, iar cin
cinalul în curs prevede amplasarea 
a noi asemenea capacități. Agri
cultura a asigurat în ultimii doi 
ani producții de peste 30 milioa
ne tone cereale. România înscriin- 
du-se, astfel, printre țările cu o 
producție de cereale de peste o 
tonă pe locuitor.

Creșterea forțelor de producție, 
sporirea avuției naționale s-au 
răsfrînt și se răsfring statornic 
asupra condiției umane, în Româ
nia omul fiind măsura tuturor lu
crurilor, țelul suprem al politicii
— evidențiază „The Statesman".

ca o națiune să se dezvolte așa 
cum dorește. România evidențiază 
că independenta este un drept al 
tuturor popoarelor și de aceea ia 
poziție hotărîtă ori de cite ori ea 
este încălcată, indiferent de către 
cine.

Referindu-se la un alt concept 
promovat de România — cel al co
laborării —, „Ta Nea" amintește 
că, dacă în 1967 țara noastră în
treținea relații diplomatice și eco
nomice cu 67 de state, astăzi ea 
promovează asemenea raporturi cu 
155 de state. Exprimînd convinge
rea că toate țările trebuie să be
neficieze de pe urma colaborării. 
România acționează ferm pentru 
crearea unui curent de opinie în 
favoarea dezvoltării tuturor — re
levă ziarul. Acesta este susținut 
atît în timpul convorbirilor pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu le 
poartă cu alti șefi de stat, cit si in 
cadrul colaborării tradiționale cu 
țările socialiste membre ale 
C.A.E.R., cu statele neutre și ne
aliniate, cu țările in curs de dez
voltare sau cu țările capitaliste in
dustrializate.

în încheiere, ziarul cipriot subli
niază atașamentul ferm al Româ
niei față de principiul neamestecu
lui in treburile interne, arătînd că 
țara noastră respinge categoric 
imixtiunea, impunerea unor solu
ții străine intereselor popoarelor în 
cauză, deoarece asemenea acțiuni 
nu pot. în ultimă instanță, decît 
să genereze noi probleme, și mai 
greu de rezolvat. Convorbirile, ne
gocierile, comisiile mixte — intr-un 
cuvînt întreg eșafodajul pe care 
se construiește înțelegerea — sînt 
binevenite atîta vreme cit se re
cunoaște egalitatea în drepturi a 
tuturor națiunilor. Lumea trebuie 
îndreptată spre destindere, și toc
mai în această direcție se concen
trează eforturile României — ara
tă „Ta Nea".

Inițiative multiple pentru soluționarea marilor 
probleme ale lumii contemporane

Audiența internațională a politi
cii unui stat izvorăște nu neapă
rat din potențialul economico-mi- 
litar, ci mai ales din forța ideilor 
pe care le propagă, din conținutul 
și puterea de convingere a de
mersurilor sale. Rezonanta politi
cii externe românești își găsește 
explicația tocmai în pozițiile acti
ve. constructive, pline de răspun
dere fată de problemele stringen
te ale contemporaneității — se 
subliniază in articolul „România : 
O politică externă de pace și co
laborare", publicat de săptămîna- 
lul italian „GAZZETTA DI LA
TINA".

Angajată plenar In eforturile 
pentru salvgardarea păcii prin 
oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri concrete de dezar
mare, România desfășoară o inten
să activitate internațională. care 
își. găsește ilustrarea în numeroa
sele inițiative ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în propunerile 
sale originale, ca si în sprijinirea 
oricăror acțiuni constructive între
prinse in această direcție de că
tre alte . state — relevă publicația.

Motivată de vechi idealuri de 
neatirnare — căci poporul român a 
trebuit să-și apere cu grele sacri
ficii dreptul la independentă în- 
tr-o parte a Europei în care s-au 
ciocnit prea multe interese străi
ne —. politica externă românească 
se înscrie pe o linie de continui
tate.

O trăsătură definitorie a acestei 
politici o constituie implicarea 
României în dezbaterea și solutio
narea marilor probleme ale vieții 
internaționale, participarea el di
namică si constructivă la dialogul 
politic mondial, la depășirea mo
mentelor dificile din diferite pe
rioade și zone, la identificarea de 
noi abordări și soluții pentru do
sarele acute ale contemporanei
tății.

în problema dezarmării, pre
ședintele Nicolae Ceausescu a 
chemat în nenumărate rînduri la 
rațiune, făcînd apel la toate po
poarele. la conducătorii de stat și 
de guvern pentru a nu precupeți 
nici un efort, astfel incit să se 
treacă de la declarații la fapte 
concrete — arată „Gazzetta di La
tina".

Orice proiecție asupra politicii 
românești nu ar putea ocoli pre
ocuparea ei constantă pentru so
luționarea pe cale pașnică, prin 
tratative, a tuturor problemelor 
litigioase dintre state; este cunos
cută în acest sens consecventa cu 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
a acționat și acționează pentru re
glementarea prin mijloace pașnice 
a conflictelor din diferite zone ale 
lumii. Se impun, de aseme
nea. acțiunile și pozițiile ferme 
ale României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu în apărarea 
dreptului popoarelor de a-și hotărî 
de sine stătător destinele.

Ziarul „THE WEST AUSTRA
LIAN" a publicat un amplu gru
paj de articole consacrate unor as
pecte ale istoriei, ale vieții poli
tice, economice și sociale româ
nești.

Cei peste 44 de ani care au tre
cut de la eliberarea României re
prezintă doar o scurtă perioadă 
in viața țării, dar progresele rea
lizate sint de-a dreptul extraordi
nare — evidențiază publicația. Cele 
mai înserjinate succese au fost ob
ținute în perioada de după 1965, 
sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. ultimii 23 de 
ani însemnind un progres econo
mic fără precedent, iar România 
devenind o tară modernă și înflo
ritoare.

La sfîrșitul planului cincinal ac
tual. 1986—1990, România urmează 

să atingă obiectivul de țară socia
listă mediu dezvoltată. Aceasta este 
o dovadă concretă a ceea ce poa
te face un popor liber de exploata
re. fără complexe, care respinge 
ideile înguste preconcepute.

In contextul politicii generale a 
statului — continuă cotidianul 
australian — a fost creat concep
tul dezvoltării tuturor zonelor tă
rii potrivit realităților social-eco- 
nomice si condițiilor sale specifi
ce. Parte integrantă a planului de 
dezvoltare generală, canalizarea 
judicioasă a investițiilor permite 
zonelor mai puțin dezvoltate să-și 
sporească producția, aiungind la 
un nivel egal cu celelalte regiuni 
ale tării.

In România a fost creat un nou 
tip de democrație, bazat pe parti
ciparea tuturor cetățenilor tării la 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne. la guvernarea statului, con
ducerea societății și făurirea pro
priei lor istorii — relevă „The 
West' Australian". Exploatarea și 
inegalitatea nu mai există, iar toți 
cetățenii țării se bucură pe deplin 
de drepturi egale. Garantate prin 
Constituție, aceste realități se re
flectă în organizarea și funcționa
rea întregului sistem politic, judi
ciar, social și cultural al Româ
niei.

Fundamentul egalității depline în 
drepturi este în România natura 
profund democratică a sistemului 
său politic.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este făuritorul politicii externe a 
statului român, ceeă ce face ca 
aceasta să aibă o orientare de
mocratică, la fel ca politica in
ternă — arată ziarul australian. 
Istoria zbuciumată a României, 
marcată de o luptă necurmată 
pentru independență, stă la baza 
politicii sale externe, care promo
vează dorința de pace, permanenta 
angajare în apărarea vieții, elimi
narea amenințării cu războiul, 
prietenia adevărată și înțelegerea, 
cooperarea fructuoasă cu toate na
țiunile.

Ziarul venezuelean „FRONTE- 
RA“, după ce trece în revistă o 
serie de momente ale istoriei po
porului român, relevă intr-un ar
ticol : Astăzi. Românite a atins un 
înalt nivel de dezvoltare social- 
economică. realizările sale con
stituind un punct de referin
ță. Sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. România a cu
noscut cele mai profunde transfor
mări din întreaga sa istorie in do
meniile industriei. agriculturii, 
culturii, la baza acestei dezvoltări 
aflindu-se strategia democrației 
muncitorești-revoluționare.

România a contribuit și con
tribuie la soluționarea probleme
lor acute din domeniul relațiilor 
internaționale și a fost tara care, 
în anul 1975, a prezentat la O.N.U. 
documentul privind noua ordine 
economică internațională. Această 
propunere românească a fost pri
mită cu deosebită căldură de sta
tele în curs de dezvoltare din lu
mea întreagă, întrucit oferă posi
bilitatea ca lumea să fie privită 
tinîndu-se seama de dezvoltarea 
inegală economico-socială a po
poarelor și de necesitatea realiză
rii unei colaborări reciproc avan
tajoase, a ajutorării țărilor în 
curs de dezvoltare de către cele 
dezvoltate.

Românii pot fi mîndri de înaltul 
nivel de dezvoltare la care au 
ajuns pe plan economic și în ce
lelalte domenii și. mai ales, de 
perspectivele de viitor — subli
niază în încheiere cotidianul.

(Agerpres)y

------------ (-----------------------------------------

Plenara C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia

Modificări în componența Comitetului Central 
și a Prezidiului C.C. al U.C.I.

BELGRAD 18 (Agerpres). — La 
Belgrad a avut loc plenara Comite
tului Central ăl Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, în cadrul căreia 
Stipe Suvar. președintele Prezidiu
lui C.C. al U.Q.L. a prezentat o in
formare privind pregătirea pentru 
cel de-al XIV-lea Congres al parti
dului. ale cărui ordine de zi și dată

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri între deputați ai Parlamentului israelian și susți
nători ai O.E.P. din teritoriile ocupate • Vetoul S.U.A. în Con
siliul de Securitate al O.N.U. • In sprijinul convocării unei 

conferințe internaționale de pace în regiune
TEL AVIV 18 (Agerpres). — Agen

țiile de presă informează despre des
fășurarea unor convorbiri între de- 
putati ai Knessetului (Parlamentul 
israelian) și susținători din terito
riile ocupate ai Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. întîlnirea a fost 
apreciată de către deputatul A. Ru
binstein. lider al Mișcării pentru 
Schimbare, drept „o modalitate de 
edificare a încrederii" prin care se 
încearcă să se pună capăt perioadei 
de război, teroare și violență. Agenția 
A.D.N. relevă, totodată, că președin
tele Partidului Muncii. Shimon Pe
res. a salutat contactele dintre Yossi 
Beilin, deputat. al partidului pe care 
îl conduce, și Faisal Al-Husseini 
șeful Institutului pentru studii arabe 
din Ierusalimul răsăritean.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— Statele Unite și-au opus vetoul 
la proiectul de rezoluție prezentat în 
Consiliul de Securitate al O.N.U., care 
condamna politica Israelului „împo
triva poporului palestinian in terito
riile ocupate".

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Con
ducerea sovietică a adresat mesaje 
speciale secretarului general al 
O.N.U., conducătorilor altor organi
zații internaționale și ai unor țări, 
care ar putea să joace un rol în sta
bilizarea situației din jugul.; Afganis
tanului, s-a anunțat la Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S;S. Un 
mesaj separat a fost adresat de către 
Mihail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
președintelui Statelor Unite, George 
Bush, transmite agenția T.A.S.S.

KABUL 18 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Afganistan, Najibullah, 
a adresat mesaje separate președin
telui Republicii Islamice Iran, Seyyed 
Aii Khamenei, și președintelui Tur
ciei, Kenan Evren. Mesajele sublinia
ză hotărîrea guvernului afgan de a 
face tot ceea ce-i stă în putință pen
tru a restabili pacea și securitatea în 
tară. Președintele Najibullah a lan

Un pas important pentru realizarea 
păcii în America Centrală

Aprecieri privind rezultatele reuniunii la nivel înalt a țărilor 
din regiune

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— Acordul celor cinci state din A- 
merica Centrală privind dezarmarea 
contrarevoluționarilor nicaraguani a 
fost salutat ca „un foarte important 
pas înainte" de către secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar. Adresindu-se ziariștilor la 
Clubul National al Presei din Wa
shington, el a relevat că înțelegerea 
la care s-a ajuns este un indiciu că 
președinții statelor respective sînt 
dispuși „să acționeze in comun pen
tru pace in regiunea lor", fiind ne
cesar ca ei să fie încurajați în a- 
ceastă direcție.

S. U. A.

Decalajul economic și social dintre populația 
albă și cea de culoare in continuă adîncire 

Raport anual cu privire la
WASHINGTON (Agerpres). — tn 

perioada Administrației Reagan, 
decalajul social și economic dintre 
populația albă și cea de culoare 
din S.U.A. s-a gdincit și mai mult 
— se relevă intr-un raport anual 
cu privire la „starea America ne
gre", dat publicității de Liga Na
țională Urbană, una dintre cele 
mai vechi mișcări de luptă pentru 
dreptate socială și economică din 
Statele Unite. Potrivit documentu
lui — relatat de agenția austriacă 
A.P.A. —, numai o foarte redusă 
minoritate a populației de culoare 
a reușit să-și amelioreze situația 
in ultimii șase ani ai Administra
ției Reagan Făcindu-se o compa
rație a venitului mediu pe locuitor, 
s-a constatat că in rîndul popu
lației de culoare cazurile de sără
cire sint de trei ori mai numeroase 
decît în rîndul populației albe. 
Acest lucru reiese și din statisti
cile privind situația in domeniul 
ocupării forței de muncă, ce 
evidențiază că anul trecut rata 
șomajului s-a ridicat pe plan na
țional la 5,8 la sută, iar in rîndul 
negrilor a atins 11,8 la sută.

Studiul, menționează agenția 
citată, apreciază drept îngrijoră
toare scăderea duratei medii de 
viață înregistrate in ultima vreme 

de desfășurare urmează a fi stabi
lite de plenara convocată pentru 
luna martie.

Plenara a aprobat, totodată, mo
dificări , în componenta Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia si a Prezidiului C.C. al 
U.C.I., transmite agenția Taniug.

CAIRO 18 (Agerpres). — Egiptul 
și Tanzania reafirmă necesitatea con
vocării unei Conferințe internaționa
le în problema Orientului Mijlociu, 
cu participarea tuturor părților im
plicate. inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, se arată in 
comunicatul comun dat publicității la 
încheierea convorbirilor dintre pre
ședintele Egiptului. Hosni Mubarak, 
și președintele Tanzaniei. Ah Hassan 
Mwinyl, care a făcut o vizită ofi
cială la Cairo.

BEIRUT 18 (Agerpres). — Unitățile 
armatei regulate libaneze au preluat, 
sîmbătă; controlul în estul Beirutu
lui, în urma retragerii „Forțelor Li
baneze" de pe străzile sectorului răsă
ritean al capitalei Libanului. Cotidia
nul local „Al Nahar". citat de agen
ția China Nouă, a anunțat că retra
gerea milițiilor rivale care compun 
„Forțele Libaneze" a intervenit în 
urma unei reuniuni lărgite a condu
cerii acestora și după contacte in
directe. cu comandantul-șef al arma
tei naționale, Michel Aoun.

sat. totodată, un apel, îndeo
sebi statelor musulmane, de a acorda 
sprijinul necesar pentru încetarea 
vărsării ■ de singe și refacerea Afga
nistanului distrus de război.

NAȚIUNILE UNITE 18 /Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a prezentat 
Consiliului de Securitate raportul 
Misiunii de bune oficii a O.N.U. in 
Afganistan și Pakistan (UNGOMAP). 
Documentul este însoțit de o scrisoare 
în care este exprimată satisfacția in 
legătură cu încheierea retragerii tru
pelor sovietice din Afganistan, în con
formitate cu prevederile acordurilor 
de la Geneva. Se subliniază, totodată, 
că în prezent se impune menținerea 
cadrului creat de înfăptuirea acestui 
aspect important al acordurilor de la 
Geneva pentru a se înainta pe calea 
asigurării depline a tuturor obligații
lor prevăzute de respectivele docu
mente.

WASHINGTON 18 (Agerpres).—Se
cretarul general al Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.), Joao Bae- 
na Soares, a declarat că O.S.A. este 
dispusă să participe la solutionarea 
problemelor din America Centrală 
— informează agenția A.N.N.. Luînd 
cuvîntul la o reuniune a Consiliului 
permanent al O.S.A., el a apreciat 
că înțelegerile survenite la recenta 
intilnire centroamericană la nivel 
înalt în privința forțelor, contrarevo
luționare antisandiniste, aflate în 
Honduras, constituie un pas impor
tant pe calea stabilizării situației din 
regiune.

„starea Americii negre**
in rîndul populației americane de 
culoare. Astfel, in 1984—1986 du
rata medie de viață in rindul negri
lor era cu peste 5 ani mai mică 
decit cea a populației albe. Toto
dată se arată că rata mortalității 
infantile este de două ori mai 
mare la negri decit la albi, iar 
cazurile de deces in urma actelor 
de violentă in rindul tinerilor 
negri sint de șase ori mai nume
roase.

Potrivit Ligii Naționale Urbane, 
populația de culoare este confrun
tată cu condiții de viață și de 
locuit tot mai grele. Sărăcia in 
rindul negrilor și condițiile de 
locuit legate de aceasta favorizea
ză extinderea diferitelor maladii. 
Totodată, un rol tot mai mare ii 
joacă lipsa de securitate in cartie
rele de locuit ale negrilor : ghe
tourile se transformă în adevărate 
teatre de război intre traficanții 
de droguri.

Cu prilejul prezentării raportu
lui anual, președintele Ligii Națio
nale Urbane, John Jacob, și-a ex
primat speranța că noua adminis
trație americană va adopta o ati
tudine fundamental diferită in 
problema populației de culoare, 
comparativ cu administrația pre
cedentă.

| COMUNICATUL COMUN de I 
I presă dat publicității la încheierea I 

vizitei oficiale în U.R.S.S. a Iui 1 
I Ladislav Adamec. președintele .

Guvernului R. S. Cehoslovace, evi- I 
dențiază dorința celor două tari de I 
a extinde și adinei relațiile bila- 

I terale pe multiple planuri.
PLENARA C.C. AL P.C. POR-

I TUGHEZ. La Lisabona s-au des- . 
I fășurat lucrările plenarei C.C. al 
1 P.C. Portughez, care a examinat I 
I situația politică din tară și sar

cinile partidului în etapa actuală. I 
Plenara a lansat un apel tuturor | 
oamenilor muncii din Portugalia 

Isă participe Ta Ziua națională de i 
luptă in apărarea drepturilor celor 
ce muncesc, acțiune ce va fi orga- 

Inizată de Intersindicala portugheză . 
la 24 februarie.

REZOLUȚII. Plenara C.C. al 
II’.C. din Venezuela, desfășurată la I 

Caracas, a adoptat o serie de re
zoluții in legătură cu perfecționa- 

Irea activității partidului in toate . 
domeniile. Plenara a hotărit ca al 
VIII-lea Congres al P.C. din Ve- I 

Inezuela să aibă loc înainte de sfîr
șitul acestui an.

CONVORBIRI THAILANDEZO- 1 
| LAOȚIENE. Primul ministru al . 
I Thailandei. Chatichai Choonhavan, 
1 și președintele Consiliului de Mi- I 
Iniștri al R.D.P. Laos. Kaysone 

Phomvihane. s-au întilnit în loca- I 
iitatea thailandeză Nakorn Pha- | 
nom. în apropiere de granița co- 

Imună thailandezo-laotiană. Au ■ 
fost discutate aspecte ale extin
derii relațiilor comerciale și de 1 

I cooperare dintre cele două țări.
alte probleme de interes reciproc.

CERERE. Partidul Social-Demo- 
Icraț din R.F. Germania a cerut | 

guvernului să anuleze un decret, I 
din 1972, prin care anumitor cetă- 

Ițeni vest-germani li se interzice . 
exercitarea unor funcții publice 
datorită convingerilor lor politice | 
progresiste. în ultimii 17 ani circa 

13,5 milioane de vest-germani au 
fost afectați de prevederile aces
tui decret. Printre aceștia figurînd 1 

I membri ăi Partidului Comunist, ai
mișcării pentru pace și alti oameni I 
cil vederi progresiste. Un purtător | 
de cuvînt al guvernului vest-ger- 

Iman a anunțat însă că decretul i 
va continua să rămînă in vigoare.

| RIPOSTA. Potrivit unui comu- . 
I nicat al Ministerului angolez al 
1 Apărării, ca urmare a ripostei efi- I 
Iciente date de Forțele armate 

popu'are de eliberare ale Angolei ( 
(F.A.P.L.A.), așa-zisa ofensivă ge- | 
nerălă a Grupării antiguvernamen-

Itale .UNITĂ, care a început la 7 j 
februarie, a eșuat total. In cursul 
operațiunilor militare. în mai pu- • 

I.tin de o săptămină. au fost scoși 
din luotă complet 108 membri ai I 
grupării amintite și un soldat sud- | 
african. Au fost eliberați 117 osta-

Itici deținuți de rebeli și capturate ■ 
însemnate cantităti de arme și 
muniții. ■

I NOI ATROCITĂȚI. Gruparea I 
I antiguvernamentală mozambicană | 

M.N.R. a săvirșit noi atrocități, a- 
Itacînd în cursul acestei sâptămini 

orașul Manjacaze din provincia 
Gaza. Bandele rebele s-au infiltrat 

Iîn looalitate în trei grupuri, uci- 
gind opt cetățeni și rănind 
alți 23. De asemenea, ele au I 
distrus case, obiective economice și

I au dat foc la un spital. Trupele I 
I guvernamentale au ripostat, elimi- 

nînd 10 rebeli și capturind alți 
Idoi. .

ALEGERE. în funcția de preșe- | 
dinte al Consiliului arab pentru 

I cooperare — constituit zilele tre- i 
cute la Bagdad de Iordania, Egipt, 
R.A. Yemen și Irak — a fost ales 

I președintele Irakului. Saddam .
Hussein. Conducerea noii organi
zații va fi asigurată de un Corni- I 

Itet superior cu participarea șefilor 
statelor-membre. Fiecare stat va I 
îndeplini, prin rotație, timp de un 
an, obligațiile de președinte al 1 

| Consiliului. .
' MANIFESTAȚIE DE PROTEST. I 

Peste 3 000 de studenți și membri 
ai opoziției au participat simbătă I 

l la o . manifestație de protest care | 
s-a desfășurat in centrul capitalei 

Isud-coreene. în cursul manifesta- i 
ției. studenții au protestat împo
triva desfășurării manevrelor, mi- • 

Ilitare comune americano—su'd-co- 
reene ..Team Spirit". împotriva I 
manifestantilor au intervenit pu- I 
ternice forțe polițienești, care au 

I făcut uz de gaze lacrimogene și I 
bastoane de cauciuc.

■ CONTRACTE PENTRU ÎNAR
MARE. Concernele care produc e-

1 chipament militar din S.U.A. au I 
I primit in cursul anului trecut con

tracte in valoare totală de 142,15 I 
miliarde dedări. sumă ce reprezin- I 
tă aproape jumătate din întregul 1 

I buget al Pentagonului. Cele mai .
multe contracte au revenit concer
nelor din California — 23,5 mi- ■ 

. liarde dolari.
I SESIUNE. La New York s-au | 

încheiat lucrările sesiunii Comite-
I tului special al O.N.U. pentru ela- i 
I borarea textului Convenției pri- I 

vind interzicerea recrutării, folo- 1 
I sirii, finanțării și instruirii merce

narilor. în pofida progreselor sem- I 
nificative înregistrate, nu s-a a- I 
juns la un consens asupra tuturor 

I detaliilor textului. Membrii Co- I 
I mitetului special vor Încerca să I 

definitiveze documentul in timpul 
Ic-'lei de-a 44-a sesiuni a Adunării . 

Generale a O.N.U.

UN INCENDIU DEOSEBIT DE 
I VIOLENT a izbucnit joi în orașul I 
I Mergui, din sudul Birmaniei. lă- I 

sînd fără adăpost 21 908 persoane.

I Focul s-a declanșat în urma unui < 
scurtcircuit la cablurile electrice I 
de pe o stradă si a distrus peste

! 2 000 de case. 2 școli, trei cinema- i 
' tografe si trei spitale. Pagubele | 

sint estimate la circa 50 milioane
I dolari. Nu s-au înregistrat victime. |
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